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For ca. tre år siden gik Dansk Kennel Klub 
aktivt ind i schweisshundearbejdet efter 
opfordring fra de kontinentale racer, og med 
en positiv indstilling lykkedes det at ned-
sætte et udvalg med det formål at fremme 
schweisshundearbejdet, så der hele tiden 
er mulige emner til at indgå i det team af 
registerede schweisshundeførere, der over 
hele landet gør et fantastisk stort stykke 
frivilligt arbejde, når uheldet har været ude, 
enten ved en anskydning eller en påkørsel af 
hjortevildt.
  Hvorfor skrive alt det? Det ved alle jo i 
forvejen, men det gør jeg, fordi vi aldrig må 
glemme hele formålet med schweisshun-
dearbejdet, nemlig det, at ved en målrettet 
træning af vore hunde, kan sikre at vi hele 
tiden har hunde, der kan blive optaget i 
shweissregistret, og har hunde der hurtigt 
og effektivt kan få opsporet og afl ivet det 
sårede stykke vildt,.
  Men det, de fl este ikke ved, er, at der over-
alt i landet, og blandt alle hunderacer er det 
blevet utroligt populært at lave sporarbejde, 
og der bliver indført det ene sporchamponat 
efter det andet, og hvis ikke lige DKK.s 
shweissregler passer ind i deres kram, så 
søger man om at få tilpasset reglerne bedst 
mulig, så man kan opnå et championat med 
sine hunde, samtidig beslaglægger man 
overalt masser af terrænner, så det underti-
den kan være svært at fi nde terræn for dem, 

der virkelig skal bruge det til schweisstræ-
ning.

Schweissprøvereglerne er lavet med det 
formål, og med det for øje at sporopbyg-
ningen bliver så realistisk som muligt med 
det sårede stykke vildts fl ugt, og derfor skal 
disse regler heller ikke kunne gradbøjes, 
med det formål at opnå et championat. Det 
er for mig utrolig vigtigt, at man på ingen 
måder  blander sporarbejde og schweissar-
bejde sammen, og at schweisshundearbejdet 
aldrig må betraktes som hundesport.
  Jeg skriver ikke dette for at sætte nogen i 
miskredit, for jeg synes, det er positivt, at så 
mange bruger deres hunde til sporarbejde, 
og det er jo en fremragende måde at aktivere 
sin hund på. Jeg vil dog håbe, at man inden 
for DKK evt. nedsætter et udvalg, der kun 
tager sig af sporarbejde, således at schweiss 
og sporarbejde bliver skarpt adskilt.
  I skrivende stund ved jeg, at schweisshun-
deudvalget mangler emner til optagelser i 
schweissregistret, så skulle der rundt om-
kring i landet være nogle, som har lysten og 
hunden til at komme i registert, så meld jer 
til at komme på optagelsresprøve.

Mvh. Hans Martin Christensen
FJD. Repræsentant i DKK.s Schweissudvalg 
schweissprøedommer
Formand for Korthaarklubben.

Schweisshunden
Redaktørens spalte

Tanker ved ringside
Herning stod på den anden ende. Mere end 
20.000 hunde og deres mennesker satte 
præg på byen i uge 25. Et kæmpe arrange-
ment, som har koster megen planlægning 
såvel hos Herning Messecenter som hos 
DKK.
  Naturligvis bør man se noget af løjerne, 
ikke mindst når man bor i kommunen, og 
som sagt så gjort. Lørdag formiddag var 
jeg klar ved ringside for først og fremmest 
at se på bedømmelserne af settere.
  De engelske settere var, selv om det var 
showsettere, velbyggede hunde, elegange 
og med at fantastisk gemyt. Det betød hel-
ler ikke så meget, at en hund var en smule 
mindre end gennemsnittet. Var den i orden, 
fi k den sit EXL.
  Alt i alt var det en meget positiv ople-
velse.
  Så kom gordon setterne, og så holdt det 
positive op set gennem mine redaktørbril-
ler. Nu var det næsten, som om kvalitet var 
proportional med størrelsen. Jo større hun-
dene var, jo fi nere sløjfer fi k de. Og det var 
ikke en gang det værste. Flere af hundene 
var så store og tunge, at standartens ordlyd 
om fart og elegance for mig syntes at være 
langt borte.
  Men ikke nok med det. Flere af hundene 
var så overvinklede, at de ville være helt 
ude af stand til blot at løbe nogenlunde 
rundt på en mark. Det var noget af et 
antiklimaks.
  En ting, jeg dog synes, at mange danske 
jagthundefolk kunne tage med sig fra 
WDS, var den måde hundene var gjort klar 
til udstilling på. Ikke et hår lå forkert, og 
de kunne vise sig i ringen, så det var en 
fornøjelse. 
  Måske skulle vi træne lidt mere, inden 
vi udstiller næste gang. Det skader med 
garanti ikke.
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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13 specialklubber 
Fælles anliggender 

5 engelske klubber 
Egne anliggender 

8 kontinentale klubber 
Egne anliggender 

Formand

Næstformand 
DJU

Udvalg Udvalg Udvalg Jagthunden

Sekretær

Kasserer  

Redaktør 

Sidste år stod FJD midt i en demokratisk 
krise, der i yderste konsekvens kunne have 
betydet en ulykkelig splittelse af FJD. Når 
disse linjer skrives, er denne demokrati-
ske krise heldigvis fortid, og det er min 
vurdering, at FJD med en ny overenskomst 
underskrevet for kort tid siden af samtlige 
tilknyttede specialklubber, står stærkere end 
længe. Klubberne har genfundet det gode 
samarbejde baseret på gensidig respekt for 
hinandens interesser. 
  Grundlaget for den nye overenskomst er 
som tidligere tanken om et stærkt, demokra-
tisk fællesskab – en stærk paraplyorganisa-
tion - der kan varetage de stående jagthun-
des interesser i bred forstand.  Personligt ser 
jeg i fremtiden FJD indtage en mere politisk 
rolle i relation til bl.a. natur- og faunafor-
valtning – både ved at forsøge at øve ind-
fl ydelse på det politiske system og embeds-
mandsværket samt ved et tættere samarbejde 
med tilsvarende interesseorganisationer. 
Specielt ser jeg et tættere samarbejde med 
DJ som nødvendigt og attraktivt. Dialogen 

er forsøgt indledt med DJ’s hovedbestyrelse 
og det nye Vildtplejeudvalg. 

I den nye overenskomst er der også blevet 
plads til en tiltrængt modernisering af besty-
relsens interne arbejds- og samarbejdsform. 
Dette betyder formelt, at bestyrelsen på 
udvalgte områder i dag arbejder i to grupper. 
En engelsk og en kontinental gruppe.
  Det er gruppernes opgave at varetage 
interesse- og arbejdsområder af særlig 
interesse for henholdsvis de engelske og 
de kontinentale racer. Opgaverne opfatter 
f.eks. indstilling af elever og aspiranter, 
dommere til organisationens vinderklasser 
samt indstilling af dommere til danmarks-
mesterskabet til DJU, forslag til ændring 
af Fælles Markprøve Regler, forslag til nye 
prøveformer etc..
  Til denne arbejdsform er knyttet en gensi-
dig orienteringspligt. Alle forslag, initiati-
ver etc. kan endvidere indbringes for den 
samlede bestyrelse til endelig afgørelse om 
nødvendigt.

  Som noget nyt har overenskomsten også 
skabt mulighed for at nedsætte udvalg til 
at varetage specifi kke områder og/eller 
arbejdsopgaver. Bestyrelsen har p.t. nedsat 
et Økonomiudvalg og et Kontaktudvalg 
(særligt rettet mod vore nære samarbejds-
partnere: DKK og DJ).

I forlængelse af arbejdet med overenskom-
sten har bestyrelsen besluttet at revidere sin 
forretningsorden, bilag m.m. for at mo-
dernisere disse samt tilpasse disse den nye 
overenskomst. Dette arbejde pågår.

Denne fulde overenskomst kan ses på 
www.fjd.dk

God sommer samt knæk og bræk på efter-
skudsprøverne.

Henrik Raae Andersen
Formand FJD

FJD i nye klæder
De 13 specialklubber under Fællesrepræsentationen for Stående Jagthunde i Danmark har indgået 
en ny overenskomst, som betyder styrkelse og effektivisering af samarbejdet i FJD.
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HIKE
v/Leif Kirkeby
Holstebrovej 189
Mønsted
DK-8800 Viborg
Telefon: +45 86 64 73 39
Telefax: +45 86 64 75 39
Mobil: +45 40 40 73 39
hike@hike.dk

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

www.hike.dk

HIKE er en serie professionelle foderblandinger, 
hvor indholdet er tilpasset den enkelte hunds 
behov. Fås til aktive hunde, brugshunde, hvalpe og 
hunde på diæt. Foderblandingerne er garanteret 
uden sojaproteiner og tilsætningsstoffer.

HIKE leverer alt i udstyr og tilbehør 
til hunde. Specialist i jagthunde udstyr, 
schweisshundeudstyr og slæde-
hundeudstyr. Vi producerer selv i en 
høj kvalitet.

HIKE - Hundefoder og hundeartikler 

HIKE søger seriøse 
hundefolk til forhandling 
af vores professionelle 
hundefoder.
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Sædvanen tro satte jagthundefolket den 
anden søndag i juni kurs mod Fyn for at del-
tage i FJD´s årlige udstilling, og modsat de 
foregående år var der i år fl ere, som havde 
fået den idé at udstille i Vissenbjerg. Med en 
fremgang på 49 hunde (ca. 20%) i forhold til 
2009 var hummøret højt hos FJD´s næstfor-
mand, Anton Dahl, da han bød velkommen 
til udstillere og publikum.

Efter velkomsten gik bedømmelserne i 
gang i de 15 ringe, og da vejret viste sig fra 
sin absolut bedste udstillingsside med lidt 

sol og halvkøligt, så bredte der sig hurtigt en 
god stemning rundt om på pladsen. For-
holdene for udstillerne er perfekte, selv om 
udstillingskomiteen nok skal se sig om efter 
ekstra parkeringspladser, hvis der møder 
yderligere 50 hunde i 2011. Publikum Kan 
følge med i alt, hvad der foregår, og det 
tætklippede græs er perfekt til fremvisning 
af stående jagthunde.
  Hos den bedst repræsenterede race, breton, 
var der dømt hygge lige fra starten. Men-
nesker og hunde i alle aldre slappede af med 
kaffe og god hundesnak, samtidig med at 

der blev fulgt med i, hvad der skete i ringen.
  Dette billede var karakteristisk hele vejen 
rundt. Ligegyldigt, hvor man færdedes, var 
der en rigtig god stemning, og det var, selv 
om alle ikke fi k de bånd, de var kommet 
efter, de store smils dag i Vissenbjerg. Hos 
langhårene havde man lige den helt rigtige 
langhårs-øl, som skulle smages, og hos 
engelsk setter-folket var man hurtige til at 
fi nde borde og store frem og få anrettet til 
formiddagskaffe. Jo det var en rigtig dejlig 
dag. Fyn er fi n.

De hyggede sig på Fyn
FJD-udstillingen i Vissenbjerg. Reportage: Flemming Østergaard
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Det er dejligt at komme på prøve eller 
udstilling og møde nye unge, entusiastiske 
hundeejere, som har fået interessen for 
hundesporten, men lige så dejligt er det, 
når de gamle bliver ved med at møde op. 
Hos gordon setterne var klubbens tidligere 
formand, Knud Petersen mødt om med sin 
Åens XL Paw. Knud er lige fyldt 81, og han 
fremførte sin hund på bedste vis i champi-
onklassen og opnåede EXCL Plac 2 BHK3. 
Knud hviler ikke på laurbærrene og er stadig 
aktiv i mange sammenhænge.
  I ringen med gammel danske hønsehunde 

var en anden ældre herre i fuld sving. 
Thorkild Hassing Christensen, der netop 
var fyldt 83 dagen i forvejen, dømte uden 
slinger i valsen de fremmødte hunde, og han 
var som altid skarp i sine iagttagelser tilsat 
den for ham så karakteristiske sjællandske 
humor. Hassing, som han kaldes i daglig 
tale, var allerede, da bladets redaktør var en 
meget ung og entusiastisk ny hundeejer, en 
særdeles velanskrevet markprøvedommer og 
dygtig hundefører. 
  Netop det, at de gamle fortsat kan være i 
blandt os, er med til at få de nye og unge til 
at forstå rødderne og historien bag hundene 
og racerne.

Godt middag var bedømmelserne ved at 
være forbi, og frokostpakkerne blev fundet 
frem og gav anledning til yderlig hygge og 
godt socialt samvær rundt om på pladsen. 
Det var en god dag, og jeg tror udstillings-
komiteen er i stand til at gøre den endnu 
bedre. Det kunne måske være en idé at 
tænke endnu mere i familierne og arrangere 
aktiviteter for børnene. Juniorhandling, 
opgaveløb, skydebane eller hvad ved jeg. 
For hundeejerne kunne man måske også 
forestille sig, at man kårede den bedste 
engelske/kontinentale hund og sluttede med 
BIS.
  Udviklingen er vendt. Lad os fortsætte 
fremgangen. Lad Fyn igen blive samlings-
punktet for ejerne af de stående jagthunde, 
når bøgeskoven er grøn og pinseliljerne er 
sprunget ud.

1 3

2 4

5

6

7

8

1: 81 årige Knud Petersen fremviser sin gordon setter 
for dommer H. P. Clausen.. 
2: - Vi vil gerne ud og vise, hvor fl otte vi er. 
3: Thorkild Hassing Christensen fyldte 83 dagen før 
udstillingen. Trods alderen var han skarp i ringen hos 
gammel dansk hønsehund.
4: Hunde, børn og voksne hyggede sig rigtigt ved 
breton-ringen.

5: Hvad er det, de snakker om hos drenterne?
6: Har hunden nu de rigtige linjer. Skarpe øjne såvel i 
som uden for ringen forsøger at registrere det hele.
7: Vi venter på tur.
8: Måske er det en helt særlig langhårs-øl, der smages 
på. „Forsøgskaninrene“ ser lidt betænkelige ud.
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Forstå din hund v. Karl Georg Kristensen

Se hele vores program på 
www.pinewood. dk

Nye hundeejere har ofte det problem, at de 
ikke kan kalde hvalpen til sig, og kan man 
ikke det, er man godt i gang med at skabe 
sig en hund, som gør, hvad det passer den. 
Den gør det, den har lyst til, og kun når den 
har lyst til det.
  Hvis vi ser os om i naturen er specielt fl ok-
dyrs unger meget stærkt knyttet sammen, 
og det enkelte medlem i en ulvefl ok kunne 
aldrig drømme om at forlade fl okken. Det 
kan ske, at fl okken udstøder eller dræber et 
individ, som ikke vil samarbejde på fl ok-
kens præmisser, men et fl okmedlem forlader 
aldrig fl okken frivilligt.
  Jeg tror denne viden er god at have i 
baghovedet, når man skal opdrage en hunde-
hvalp. Skulle det ske at hunden på et eller 
andet tidspunkt løber bort, må man uvæger-
ligt stille sig selv spørgsmålet, hvorfor?

Den lille hvalp skal have tryghed, masser af 
tryghed og kærlighed, og jeg forsømmer al-
drig en mulighed for at snakke med hvalpen, 
kæle med den, lege med den eller tage den 
og bære rundt på den. Vi hører sammen. Det 
er en meget vigtig grundregel.

  Jeg lærer min hvalp lige fra den første dag, 
at respektere mig som sin fl okleder. Jeg vil 
have en lydig hund. Når jeg kalder på den, 
skal den komme, og når jeg fortæller den, at 
der er noget, jeg ikke vil have, den gør, skal 
den respektere det. Siden hen forsømmer 
jeg heller aldrig en eneste mulighed for at 
understrege det. Med andre ord, så fortsæt-
ter jeg der, hvor tæven slap.
Jeg tror, mange gør den fejl, at de adskiller 
det almindelige samvær og opdragelse. Nu 
skal der hygges, og nu skal der dresseres. 
For mig er al samvær opdragelse. Jeg skiller 
det ikke ad, for det gør naturen heller ikke. 
Hvalpen kan heller ikke fi nde ud af at skille 
tingene ad. Den forstår ikke menneskets 
snørklede tankegang.

En anden af mine grundprincipper er, at 
jeg næsten aldrig bruger rem i min dres-
sur. For det første mener jeg, det er en dum 
hund, der ikke ved, hvornår den har rem på, 
og hvornår den ikke har det. For det andet 
fi ndes der ingen hunderemme i naturen, så 
jeg nøjes stort set med at lære mine hunde, 
at remmen er noget, vi bruger, når vi skal 
fl ytte os fra det ene sted til det andet, eller 
sagt på en anden måde. Remmen er nøglen 
til oplevelse. Derfor har jeg aldrig proble-
mer med at få rem på hunden eller at koble 
den. 
  Når den lille hvalp ikke vil komme skyldes 
det meget ofte, at den slet ikke forstår det 
sprog, dens menneske taler. Jægeren står 
stor og mægtig henne i haven og kalder 
på hvalpen med fi n lys stemme. På hun-
desprog betyder høj kropsstilling vrede og 

aggressivitet. Til denne kropsstilling og 
dominerende holdning hører knurren og dyb 
stemme. Hvalpen kan ikke fatte divergensen 
mellem venlig stemmeføring og uvenlig 
kropsholdning. Den bliver utryg og forsøger 
måske at løbe sin vej.
  Løsningen på problemet er altså, at man 
sætter sig på hug og siger hvalpens navn 
blidt og roligt. Man kan yderligere klappe 
lidt i græsset. Det er hundesignalet til leg 
og og er ekstrem venligt kropssprog. Når 
hvalpen kommer susende, og det gør den i 
99 ud af 100 tilfælde, skal den have ros og 
kærlighed. Det er der, den hører til, og den 
skal være glad ved at komme. Gennem gen-
tagelser varer det ofte under en dag at lære 
hvalpen at komme, når man kalder på den.

Har man problemer, kan man lægge en 
snor på hvalpen (et af de få tilfælde hvor 
jeg kan fi nde på at bruge en snor). Samtidig 
med at man giver et overraskende ryk sno-
ren, kalder man på hvalpen. Nu kommer den 
med garanti stormende, og så skal der kæles 
og nusses. Øvelsen gentages nogle gange, 
og så ved hvalpen, hvad det er, man vil have 
den til. Den forstår opgaven.
  Skulle det siden hen ske, at den overhø-
rer kommandoen, er man i tre tigerspring 
over den, griber den i nakken, og knurrer 
(hundesprog). Så går man nogle skridt bort, 
sætter sig på hug, kalder på den og roser og 
klapper og kæler for den, når den kommer.
  Kort og godt. Vil man kommunikere med 
en lille hvalp og gøre den lydig, så må man 
ned på hug.

For mange jagthundeejere 
lykkes opdragelsen slet ikke. 
Problemet er ofte, at de ikke 
kan få forklaret hunden, hvad 
det er, den skal gøre. Ved 
arbejdet med en lille hvalp 
er kropssproget meget afgø-
rende. Det skal være i over-
ensstemmelse med handling 
og stemmeføring.

Foto: Flemming Østergaard

Sådan 
får jeg 
en lydig 
hvalp
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Hvad er det, der gør, at man pludselig her i 
maj måned beslutter sig for at køre til Bo-
logna nærmere betegnet Calderara di Reno.
  Ønsket om at fi nde en unik hanhund til min 
tæve Troldmarkens Freja var selvfølgelig en 
del af denne beslutning, lige som ønsket om 
at være med til at tilføre den danske engel-
ske setter nogle nye gener.
  Ønsket om at bruge en han fra kennel del 
Zagnis kom, efter at jeg have brugt en del 
timer på internettet, hvor jeg især søgte på 
franske hanner og kenneler. Her så jeg, at 
der tit blev brugt fl ere forskellige hanner fra 
del Zagnis kennel i avlen,
  Ønsket om at få hvalpe, som er dressurbare 
og ikke er alt for hårde i dressuren, var også 
en del af de tanker, jeg have i forbindelse 
med beslutningen.
  Ønsket om at lave en setter, som på søget 
og stilen kan tag kampen op med de største 
pointer her hjemme, var helt klart også et 
mål
  Kennelen del Zagnis har i mange år avlet 
hunde både til prøver og jagt. De har hele
  tiden holdt fast i, at hun-
   dene skal kunne
    bruges af den 
       almindelige 
            jæger, 
             toppen af 
         de hunde, 
        de laver, bliver dog 
        selvfølgelig brugt i 
       sporten.

       Aksel Spangsbjerg
       og undertegnede kørte 
       fra Uge om søndagen 
       den 6 juni, GPSen 
        sagde, at vi ville an-
          komme i Calderara
            di Reno om natten 
   ca kl 01.35. 
     Det skulle dog 
        hurtigt vise 
         sig, at den 
              tyske 
           autobane 
             ikke helt 
           leve op til 
   vanlig fart og 
   hurtigthed.
    Godt midnat var vi kun 
 kommet til Østrig, og her tog vi et 
 hotel for at sove lidt. Næste 

DEN ITALIENSKE FORBINDELSE
Hvad får en sønderjyde til 
at tage til støvlelandet for at 
parre hund?

Tekst og Foto: Allan Nissen

morgen kl. 06. var vi dog tilbage på vejen - 
retning Italien. Hurtig kom vi ind i Brenner-
passet, hvor vejret viste sig fra den bedste 
side, solskin og blå himmel hele vejen 
igennem passet.
  Kl 13.30 ankom vi til kennel del Zagnis. 
Marco del Zagnis tog imod og viste os ind i 
huset, her var der to store kontorer fyldt med 
store pokaler vundet af kennelen de sidste 
25 - 30 år,
  Libero del Zagnis ”den gamle” har vundet 
alt, hvad der er vær at vinde i Italien, og har 
mange præmieringer i udlandet, har vundet 
Italiensk Derby 10 gange, 9 gange med en 
setter og en enkelt gang med en Pointer
  Efter en kort samtale med Libero, hvor 
Marco oversatte, gik vi ud på kennelanlæg-
get.

  I det første anlæg var der tre lange rækker 
med hunde. Jeg vil tro, der var lige omkring 
200 engelske setter i dette anlæg plus ca. 10 
pointer, 10 bretoner og en enkelte irsksetter, 
alle hunde var til salg.
  De var sorteret i grupper hanner, tæver 
og efter alder. Marco del Zagnis have en 
scanner, som han afl æste nummeret med. 
Herefter tastede han nummeret ind i en 
håndholdt computer. Her kom så stamtavlen 
frem og om hvor meget, der var arbejdet 
med hunden, om det var en hund til jagten 
eller til prøverne, oplysninger om stand, stil, 
nerver, skudfasthed osv.

De gør en del ud af, om hundene egner sig 
til sneppejagt, og det er helt klart, at de sæl-
ger rigtig mange hunde til jæger, der dyrker 

Troldmarkens Freja, som er den årsagen til Italiensturen.

Kennel del Zagnis, Calderara di Reno, Italien.
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denne jagtform.
  Nu kunne man jo sagtens forestille sig, at 
det ser slemt ud sådan et sted; men over alt 
var der rengjort, og stedet bar tydelig præg 
af, at der var styr på tingene.
  Alle hunde var imødekommende - ingen 
sky hunde, som stod bagerste i boksen
  Libero del Zagnis har ca 10 – 12 ansatte, 
som kun arbejder med pasning og dressur.
  Alene på kennel var der seks biler fuld 
monteret med hundekasse og køling, tre stk. 
VW transporter og tre lidt større Peugeot 
boxer.
  Del Zagnis sender alle de unge hunde-
hvalpe til deres kennel i Serbien, hvor de har 
to mand ansat, som håndtere de unge hunde 
op til ca 8 – 15 mdr alderen.
  I Monte Negro har de også en kennel med 
to mand, som træner med de lidt ældre 
hunde og de hunde, som på sigt skal til prø-
ver. Her træner de meget på vagtler, stand 
og opfl øj.
  Del Zagnis kennelen producerer ca 200 - 
300 hvalpe om året. De fl este bliver solgt i 
alderen 12-36 mdr. Mere eller mindre færdig 
til jagt og prøver.

Del Zagnis har p.t. fem – seks hanner, som 
alle har vundet en del på prøver, især Lord, 
Nero , Igor, Inca del Zagnis osv,

  Jeg besluttende mig for at bruge Nero del 
Zagnis til Freja, og da hun var kommet ud af 
bilen, tog det under et min, så hang de sam-
men, så timingen var rigtig god.
  Kort om Nero : Han er sort/hvid, vinder af 
Derbyet i 2007, har desuden diverse mark-
prøve præmier.
  Mor til Nero er fra en kennel der hedder 
Pianigianis, så her får vi også noget udavl 
med fra Italien
  Far til Nero er Bul del Zagnis. Desuden er 
der en del Francini blod i linjen
  Efter parringer kørt vi mod Danmark, alt 
forløb planmæssig på vejen hjem.
  Spændende
at se, hvad der
kommer ud af
den italienske
forbindelse.

Fakta:

Der fødes ca. 6.000  engelsk setter hvalpe i 
Italien om året.

Setteren er en meget udbredt jagthund.

Mange italienere bruger hunde til Bekkasi-
ner og sneppe jagt.

En unghund på ca 8 mdr.  koster fra 24.000 
kr.  afhængi af kvalitet og krav

Kennel Zagnis 
champions gennem 
tiden

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Sygdommen 
Epilepsi viser sig typisk ved gentagne kram-
peanfald, men anfaldene kan også bestå i 
psykiske ændringer eller adfærdsændringer. 
Hunden kan f. eks. være fraværende et 
øjeblik. 
  Hunden mister kontrol over sin aktivitet og 
er uden bevidsthed.
  Anfaldene er kortvarige og gentager sig 
med tilsvarende symptomer.
  Anfaldene starter pludseligt og ophører lige 
så pludseligt igen.
  Anfaldene kan udløses af stress, hormo-
nændringer, blinkende lys, høje lyde og 
lignende.
  Epilepsi er nok dem mest almindelige 
neurologiske lidelse hos hund – der angives 
en forekomst på 0,5 – 5 % i litteraturen. 
  Diagnosen epilepsi er oftest en udelukkel-
sesdiagnose, dvs. når man har udelukket alle 
andre årsager til gentagne krampeanfald, 
kan man stille diagnosen epilepsi.  Diagno-
sen kræver, at der er gentagne anfald; et en-
kelt anfald kan være udløst af en eller anden 
udefra kommende påvirkning af hjernen og 
er ikke nødvendigvis epilepsi.
  Årsagen til epilepsi er en kombination af 
komplekse biokemiske og elektriske proces-
ser i hjernen.
  Populært sagt sker der en ændring i hjer-
nens balance mellem aktivering og hæmning 
således, at der bliver en overvægt af aktive-
ring af neuronerne. Den unormale aktivitet 
kan registreres på et såkaldt elektroencepha-
logram (EEG)
  Nogen former for epilepsi er arvelige. Der 
er påvist en familiær disposition for epilepsi 
i mange racer, men arvegangen er ikke 
endeligt fastlagt.

Diagnosen
Dyrlægen ser sjældent selv anfaldene og 
er derfor afhængig af ejerens beskrivelse. 
Det er derfor en stor hjælp, hvis ejeren kan 
optage et anfald på video. 
  Hvis hunden kun har haft et enkelt anfald 
vil man ofte se tiden an og afvente om der 
kommer fl ere. Det er en fordel, hvis ejeren 

fører en dagbog om anfaldene.
  Før diagnosen epilepsi stilles, vil man for-
søge at udelukke andre sygdomme som kan 
forveksles med epilepsi, f. eks. hjertesyg-
dom (såkaldte synkoper hvor hunden f. eks. 
har en hjertearrhytmi, der forårsager midler-
tidigt bevidsthedstab), tumorer (svulster) i 
hjernen samt forskellige arvelige sygdomme 
hos hund som f.eks. EIC (Excercise Induced 
Collapse)hos Labrador,  myasthenia gravis , 
muskeltræthed hos Gammel Dansk hønse-
hund og fl ere andre tilsvarende lidelser. 
  Det er vigtigt at skelne imellem, om anfal-
dene oftest kommer i hvile, som er typisk 
for epilepsi, eller under anstrengelse, som er 
typisk for fl ere af de andre lidelser.
  Epilepsi opstår oftest hos unge hunde. Hvis 
en ældre hund får krampeanfald, vil man 
søge efter andre årsager såsom organsyg-
dom eller tumor i hjernen.
  Dyrlægen vil foretage en neurologisk 
undersøgelse, og man vil typisk tage en 
blodprøve og en urinprøve for at udelukke 
infektioner og organlidelser. Der bør også 
i mange tilfælde udføres en hjerteundersø-
gelse med EKG og/eller ultralyd for at ude-
lukke hjertesygdom. Hvis hunden tilhører 
en race med en kendt arvelig sygdom, som 
der kan testes for, vil man også udelukke 
disse lidelser ved blodprøve (f. eks. EIC hos 
labrador).
  Det kan også blive aktuelt at tage rønt-
genbilleder for at udelukke tumorer andre 
steder i kroppen, der kan have spredt sig til 
hjernen.
  Ideelt set vil det være korrekt at få foreta-
get en scanning af hjernen for at udelukke 
fysiske årsager til krampeanfaldene (f. eks. 
medfødte lidelser og hjernetumorer) Flere 
og fl ere dyreklinikker tilbyder scanning, og 
til trods for at undersøgelsen stadig er ret 
kostbar, bliver den mere og mere alminde-
lig.
  Hvis EEG er tilgængeligt kan det også 
bruges, men ikke mange dyrlæger er i besid-
delse af dette udstyr.
  Når diagnosen er stillet, skelnes der mel-
lem såkaldt idiopatisk epilepsi – det vil 

sige epilepsi uden kendt årsag – og symp-
tomatisk epilepsi, hvor man kan påvise en 
årsag til epilepsien, f.eks. arvæv, blødning 
medfødt lidelse eller lignende.
  Anfaldene kan være såkaldt generelle eller 
partielle, dvs. de involverer ”hele hunden” 
eller kun dele af kroppen. 
  Der ses ofte et indledende stadie (prodrom) 
med symptomer der ”advarer” om at  nu 
kommer der et anfald (f. eks. rastløshed).
  Selve krampeanfaldet varer typisk kun få 
minutter, og når det er overstået, ses ofte et 
kort stadie, hvor hunden er forvirret og f. 
eks. ikke kan genkende sin ejer – den kan 
også være sulten, blind, slinger eller  aggres-
siv.

Behandling 
Behandling af epilepsi sker oftest i form af 
medikamenter, som forhøjer krampetærsk-
len. Typisk startes der med fenemal, og der 
kan evt. senere suppleres med kaliumbro-
mid. 
  Mængden af fenemal i blodet kan overvå-
ges med blodprøver for at fi nde den rigtige 
dosering til den enkelte hund. Behandlingen 
er oftest livslang, men nogle hunde kan 
ophøre med behandlingen igen efter en 
periode. Ved akutte krampeanfald behandles 
ofte med stesolid eller lignende stoffer, der 
kan indføres i endetarmen eller gives som 
injektion. Her må man rådføre sig med sin 
dyrlæge.
  Et krampeanfald kan i nogle tilfælde 
overgå til det, man kalder Status epilepti-
cus, som er et krampeanfald som ikke går 
over igen. Denne tilstand er livstruende og 
kræver omgående behandling med krampe-
stillende midler.
  Svingninger i kønshormoner har en forvær-
rende effekt på epilepsi, og derfor brugte 
man også før i tiden P-sprøjter, både til han- 
og tævehunde i behandlingen af epilepsi, 
og det kan stadig komme på tale at kastrere/
sterilisere en hund med epilepsi.  P- sprøjter 
er ikke så populære længere, idet de kan 
være problematiske med hensyn til andre 
bivirkninger.

Epilepsi
Fra tid til anden hører man om 
hunde, som har epilepsi.
  Det er ærgerligt for den, det 
går ud over, og man kan ikke se 
det, når står ved hvalpekassen og 
skal tage sin hvalp ud.

Foto:Jens Velling
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FJDs Efterårsprøver 2010 
Engelske racer.
FJDs Nordjyske prøve lørdag den 11. september - 
max. 3 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 65, 9440 
Aabybro
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 
9330 Dronningborg, tlf.:  98843187, E-mail: ir@
kenneloestkysten.dk 
Dommere: Er endnu ikke på plads.
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyret: 9044-
0000966487.

FJDs Østjyske prøve lørdag den 11. september – 
max. 2 hold.
Mødested: Barrit Kultur og Idrætscenter, Kirkebro 4, 
7150 Barrit.
Prøveleder: Jens Stenhøj, Rosenvoldvej 25, 7140 
Stouby, tlf.: 75691268/40261172, E-mail: js@
rosenvold.dk
Dommere: Endnu ikke på plads.
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyret: 9458-
4682431458

*FJDs Sydjyske prøve søndag den 12. september – 
max. 4 hold
Mødested: H.S.I. Hallen, Kærgårdsvej 9, Hunderup, 
6740 Bramming.
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 
6740 Bramming, tlf.: 30525268, E-mail: minna@
pejsegården.dk 
Dommere: Martin Clausen, Anton Dahl, m. fl .
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 9736-
282960.

*FJDs Sydfynske prøve fredag 10. september – 
max. 2 hold.
Mødested: Egense Forsamlingshus, Egensevej 338, 
5700 Svendborg.
Prøveleder: Lene Kryger & Valdemar Lar-
sen, Kogtvedparken 86, 5700 Svendborg, tlf.: 
62208562/40258262 E- danske.forsikringsmaeg-
lere@mail.dk
Dommere: Martin Clausen m.fl .
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 3224-
3224157541

Kontinentale racer.
FJDs Nordjyske prøve Vendsyssel.
Endnu ikke på plads. Hold øje med FJDs hjemme-
side.

FJDs prøve Østhimmerland.
Er endnu ikke på plads, hold øje med FJDs hjem-
meside.

FJDs prøve ved Simmersted lørdag den 11. sep-
tember – max. 2 hold
Mødested: Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500 
Vojens
Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 
Simmersted, 6500 Vojens, tlf.: 75506263/21624612 
E-mail: jk.duus@mail.dk
Dommere: endnu ikke på plads.
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 9737- 
0001682350

FJDs prøve ved Roager lørdag den 11. september – 
max. 24 hunde, 2 hold.
Mødested: V/ Johan Sandersen, Højagervej 14, 6760 
Ribe.
Prøveleder: Mikkel Lawaetz, Stenderupgårdvej 
6, 6520 Toftlund tlf.: 20448376, E-mail: mikkel.
lawaetz@mail.com 
Dommere: Bo Hygener Ohlsen og Bo Bryndum 
Jensen
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 9692-
3733499397

Andet: Der er kun morgenkaffe på forudbestilling, 
send en sms eller en mail.

FJDs prøve på Als, søndag den 12. september - max 
12 hunde, 1 hold.
Mødested: Mommarkvej 286, Tandslet, 6470 Sydals
Prøveleder: Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 21, Kær, 
6400 Sønderborg, tlf.: 74433268/20202676, E- mail: 
lundhoj@bbsyd.dk 
Dommere: Endnu ikke på plads
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 2720-
6080006754

FJDs Fynske prøve, lørdag den 11. september- 
max. 2 hold.
Mødested: Stenstrup-Lunde-Kirkeby Jagtforenings 
Klubhus, Ndr. Ringvej 55, 5771 Stenstrup.
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen, Åvangen 25, 
Kirkeby, 5771 Stenstrup, tlf.: 62261053/22232362 
E-mail: tinamehl@kirkebymail.dk 
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 5378-
0000306491
Dommere: Bjarne Nürnberg, Poul Erik Rasmussen

Engelske og kontinentale racer.
FJDs Vestsjællandske prøve, søndag den 12. 
september – max 2 hold engelske og 1 hold konti-
nentale.
 Mødested: Dragsholm Jagtforening, Østrevej 18, 
4532 Gislinge.
Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 
Kirke Hyllinge, tlf.: 46404587/24647270, E-mail: 
juuls@mail.dk 
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 0333- 
2551271407
Dommere: Poul Erik Dahl, Alex Røge Hermansen 
og Jesper Hansen. 

FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 11. septem-
ber- max. 3 hold engelske og 2 hold kontinentale.
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus ”Kais-
holm”, Bråbyvej 77, 4690 Haslev.
Tilmelding til: Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsa-
gervej 1, 3400 Hillerød, tlf.: 48262468/20257430, 
E-mail: stenhoej@mail.dk 
Konto nr. til indbetaling af prøvege-
byr:2361-5368548547
Prøveleder: Søren Stenhøj, tlf.: 2025 7430
Dommere: Poul Erik Dahl, Alex Røge Hermansen, 
Claus Nielsen, John Christensen og René Jørgensen

FJDs Bornholmske prøve lørdag den 4. september 
– et bl. engelsk og kontinentalt hold max 14 hunde.
Mødested: Danhostel Rosengården, Bodernevej 28, 
3720 Aakirkeby. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne, 
tlf.: 40353558 E-mail: Hvideenge@mail.dk 
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 9541-
7695636479
Dommer: Bent Olsen.

Husk!!! Ingen hund kan deltage i mere end én at de 
ovennævnte prøver udover de prøver, hvor der er en 
*stjerne.
*Mulighed for ekstra tilmelding:
På de prøver, hvor der er en *stjerne, er der 
mulighed for at tilmelde hunden yderligere til en 
prøve, uanset at man har tilmeldt den til en prøve 
i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne ekstra 
tilmelding vedhæftes den indsatte følgeskrivelse til 
” nummer to tilmelding”, der er indsat på side 19 i 
dette nr. af ”Jagthunden”. Der trækkes lod mellem 
de fremsendte ”nummer to tilmelding”, såfremt der 
er plads op holdene på de stjernemærkede prøver. 
Det skal understreges, at man både skal sende en 
tilmeldingsblanket til sin ” 1. prioritets – prøve” og 
den ekstra prøve.

Fælles for alle prøver gælder:
Mødetid: senest kl. 08.30.

Tilmeldingsgebyr: For måde ungdomsklasse (indtil 
24 mdr. for alle racer) og åben klasse 350,00 kr.
Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være 
prøvelederen i hænde senest fredag den 27. august 
2010. Tilmeldingsblanketten kan rekvireres skriftligt 
hos FJDs sekretær ved indsendelse af frankeret 
svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes 
fi ndes på FJDs hjemmeside www.fjd.dk og på DJUs 
hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk. 
Opmærksomheden henledes på, at det er absolut 
nødvendigt, at tilmeldingsblanketten udfyldes 
med BLOKBOGSTAVER eller maskinskrift. 
Stambogsnummer(DKK reg. nr.) skal stå tydeligt af 
hensyn til DKKs edb-registrering af præmieringer. 
Gamle forældede tilmeldingsblanketter accepteres 
ikke.
  Tilmeldingsgebyret på 350,00kr. pr. hund skal 
følge tilmeldingsblanketten, og må ikke vedlægges 
kontant. Tilmeldingsgebyret bør så vidt muligt ind-
betales op de oplyste kontonumre fra de forskellige 
prøveledere. Husk at skrive hvem gebyret gælder 
for. Der kan også betales med checks, men på grund 
af mange bankers gebyrpolitik risikerer FJD, at 
skulle betale 20. kr. pr. check, der skal indløses.
Frokost holdes på de fl este prøver i terrænet. Kritik 
at de ikke præmierede hunde gives i terrænet. 
Morgenkaffe, øl og vand kan købes på de fl este af 
mødestederne. Det er ikke tilladt at medbringe egne 
drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der spises fro-
kost indendørs i restauranter, cafeteriaer eller lign. 
Hvis dette ikke meddeles særskilt. 
For de prøver hvor ikke alle dommerne er oplyst vil 
de løbende blive opdateret på FJDs 
hjemmeside, når de er på plads.

Oplysninger i øvrigt:
Alle FCI/DKK – stambogsførte stående jagthunde 
er startberettigede. Det gælder dog en betingelse, at 
ejeren er medlem den specialklub hvis race føres. 
Udenlandske hundeejere skal være medlem af deres 
lands specialklub, hvis hund de fører. Bemærk, at 
ejer og føres medlemsnummer skal oplyses. Special-
klubbernes kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøve-
deltagere opfylder medlemsbetingelserne. Der skal 
ikke afl everes resultatbøger, men hundeføreren kan 
få hundens resultat indskrevet i hundens resultatbog.  
Stambogen samt vaccinationsatest skal medbringes 
og på forlangende forevises. Herfra kan dispenseres, 
hvis stambogen beror hos Dansk Kennel Klub for 
registrering af hvalpe eller HD fotografering.

Henrik Raae Andersen, formand
Bent Olsen, sekretær.
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FJDs sjællandske apporterings-
prøve
Onsdag den 25. august 2010
Mødetid og -sted: Kl. 18,00 på Hagested-
Gislinge Jagtforenings bane i Tuse bag 
Jægerstedet. Tilmelding senest den 22. 
august til Aage Stenhøj Jørgensen, Tved-
sagervej 1, 3400 Hillerød Tlf. 4826 2468 
e-mail: stenhoej@mail.dk.
Startgebyr 225 kr. vedlægges tilmeldings-
blanketten eller indbetales på bankkonto 
2361-5368-548-547.
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DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagt-
hunde der er medlem af DKK og/eller en af special-
klubberne for stående jagthunde. Tilmeldingsfrist for 
samtlige brugsklasser er tirsdag den 31. august 2010.

Engelske racer
Vildbjerg. Fredag den 17. september 2010
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Knud Overgaard (30453181)
Dommere: Jens Hansen, Alex Hermansen og Poul 
Erik Dahl

Sindal. Torsdag den 23. september 2010
Mødested: Jernbanehotellet, 9870 Sindal
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Jes Krag (98930714)
Dommer: Finn Møller Jørgensen

Fyn. Fredag den 24. september 2010
Mødested: Sdr. Højrup Forsamlingshus, Sdr. Højrup, 
5750 Ringe. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Anders Varming (40792617)
Dommere: Lars Nielsen, Valdemar Larsen og Frede 
Nielsen

Bramming. Mandag den 27. september 2010 
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Erling Clausen (23340635)
Dommere: Anton Dahl, Flemming Østergaard 

Lolland. Tirsdag den 28. september 2010
Mødested: Skovstræde 17, 4880 Nysted
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Ole Schmidt (21284156)
Dommere: Jørgen Jensen

Vestsjælland. Onsdag den 29. september 2010 
Mødested: Frihedslund (Maskinladen), Sæbyvej 60, 
4291 Ruds-Vedby. Mødetid: 08.30 
Prøveleder: Torben Reese (20471140)
Dommere: Niels Erik Krüger m.fl .

Læsø (1 blandet hold). Fredag den 8. oktober 2010 
Mødested: Parkeringspladsen v. Læsø-Hasllen, bag 
Læsø Centralskole, Byrum Hovedgade 58, 9940 
Byrum. Mødetid: 09.45
Prøveleder: Sven-Otto Hansen 
(98499184/40225042)
Dommer: Bent Hesthaven 
Færgeafg. fra Frederikshavn kl. 7.50, mødetid kl. 
7.30. Tilbagerejse, afg. Læsø kl. 18.40, mødetid 
kl. 18.20. HUSK, at reservere plads til bil. (Evt. 
samkørsel).

Tange/Bjerringbro. Torsdag den 14. oktober 2010
Mødested:  Lillemøllevej 10, Levring, 8620 Kjel-
lerup. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Erik Petersen (20729190)
Dommer: Finn Møller Jørgensen

Brugsklasse i Sønderjylland. Fredag den 15. 
oktober 2010 
Mødested: Povlskrovej 27, Uge, 6360 Tinglev
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Allan Nissen (74642356/20149620
Dommer: Poul Erik Dahl

Kontinentale racer
Isenvad. Fredag den 17. september 2010
Mødested: Isenvad Forsamlingshus, Bygaden 4, 
7430 Ikast. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen (20473382)
Dommere: Ole Hillebrandt, m.fl .

Nordfyn. Tirsdag den 21. september 2010
Mødested: Nørre Esterbølle Skytteforening, Smede-
stræde, 5400 Bogense. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Ole Mogensen (40741586/65861586)
Dommer: Se www.dansk-kennel-klub.dk

Grenå. Onsdag den 22. september 2010
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkesholm, Grenå 
Lystbådehavn, 8500 Grenå. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Mogens Nielsen (86321889)
Dommere: Se www.dansk-kennel-klub.dk

Bevtoft. Onsdag den 22. september 2010
Mødested: Savværksvej 7, 6541 Bevtoft. 
Mødetid: 08.30
Prøveleder: Just Mikkelsen (74507485)
Dommer: Ove Nissen Nielsen

Vestfyn. Onsdag den 22. september 2010
Mødested: Kirkesøbyvej 88, 5610 Assens
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Søren Holst (62206777)
Dommer: Knud V. Jensen

Sydsjælland. Onsdag den 22. september 2010
Mødested: Rosenfeldtvej 2. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Bo Christensen
Dommer: Kaj Olsen

Roager. Fredag den 24. september 2010
Mødested: Højagervej 14, Roager, 6760 Ribe
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Johan Sandersen 22 85 41 09
Dommere: Per Hugener-Ohlsen og Carsten Lundhøj

Højmark. Fredag den 24. september 2010
Mødested: Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, 
Højmark 6940 Lem St. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Uffe Jacobsen (97335032/61285032)
Dommere: Heine T. Jørgensen og Bo B. Jensen.

Skive. Lørdag den 25. september 2010
Mødested: ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 Skive
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Anders Laigaard (97526864/20923307)
Dommere: Uffe Jacobsen, Jørgen Larsen og Klaus 
Thuesgaard

Hellevad. Mandag den 27. september 2010
Mødested: Klovtoftevej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)
Dommere: Martin Bjørn Hemme, Bo Bryndum 
Jensen, Erling Pedersen, Carsten Lundhøj 

Samsø. Mandag den 27. september 2010 
Mødested: Kolby Kås færgehavn. Mødetid: Kl. 9.00
Prøveleder: Holger Pedersen (86591738/40421738)
Dommer: Just Mikkelsen
Mødetid Hou Færgehavn kl. 7.00 afrejse kl. 7.20. 
Ankomst Kolby Kås havn kl. 08.40. Hundeførerne 
afhentes ved færgen. Afrejse fra Kolby Kås kl. 
16.40. Hundeførere, der ønsker at medtage bil skal 
påregne pladsreservation. 

Næstved. Tirsdag den 28. september 2010
Mødested Kalbyrisvej 185, 4700 Næstved
Mødetid: 08.00
Prøveleder: John Hansen (55 75 14 51/22 95 14 51)
Dommer: Se www.dansk-kennel-klub.dk 

Varde. Dato ikke fastlagt ved red. slutning - se 
www.dansk-kennel-klub.dk
Mødested: Sig Hotel, Sig, 6800 Varde. 
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Kurt Rosendahl (40379093)
Dommere: Se www.dansk-kennel-klub.dk 

Simmersted. Dato ikke fastlagt ved red. slutning - 
se www.dansk-kennel-klub.dk
Mødested: Simmerstedvej 7, 6500 Vojens
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørgen Duus (74506263/21624612)
Dommer: Se www.dansk-kennel-klub.dk

Tårs. Dato ikke fastlagt ved red. slutning - se www.
dansk-kennel-klub.dk
Mødested: Græsdalvej 34, 9830 Tårs. 
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Per Winther Jensen 
(60276020/98958393)
Dommer: Se www.dansk-kennel-klub.dk

Sydsjælland. Onsdag den 6. oktober 2010
Mødested: Rosenfeldtvej 2
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Bo Christensen
Dommer: Kaj Olsen

Løgstør. Fredag den 8. oktober 2010
Mødested: ”Vanstedgård”, Vanstedvej 20, 9670 
Løgstør. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Egon Svenstrup/Jørn Lund-Thomsen 
(98673330/20473382)
Dommer: Ole Hillebrandt og Jørgen Larsen 

Læsø (1 blandet hold). Fredag den 8. oktober 2010 
Mødested: Parkeringspladsen v. Læsø-Hallen, bag 
Læsø Centralskole, Byrum Hovedgade 58, 9940 
Byrum. Mødetid: 09.45
Prøveleder: Sven-Otto Hansen 
(98499184/40225042)
Dommer: Bent Hesthaven
Færgeafg. fra Frederikshavn kl. 7.50, mødetid kl. 
7.30. Tilbagerejse, afg. Læsø kl. 18.40, mødetid 
kl. 18.20. HUSK, at reservere plads til bil. (Evt. 
samkørsel).

Ringsted. Mandag den 11. oktober 2010
Mødested: Lille Gilsager, Gildsagervej 26, 4100 
Ringsted. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Søren Nielsen 22 40 30 49
Dommer: Se www.dansk-kennel-klub.dk

Hobro. Dato ikke fastlagt ved red. slutning. Se: 
www.dansk-kennel-klub.dk
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Mødetid: Kl. 8.30
Prøveleder: Carsten Jacobsen (40877429)
Dommer: Se www.dansk-kennel-klub.dk

Broager. Torsdag den 14. oktober 2010
Mødested: Cathrinesminde, Iller Strandvej 7, 6310 
Broager. Mødetid: Kl. 09.00
Prøveleder: Erik Esmann (74442083/21257430)
Dommer: Martin Bjørn Hemme

Tange/Bjerringbro. Torsdag den 14. oktober 2010
Mødested: Lillemøllevej 10, Levring, 8620 Kjel-
lerup. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Erik Petersen (20729190)
Dommer: Hans Jørgen Mogensen 

Hellevad. Fredag den 15. oktober 2010
Mødested: Klovtoftevej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)
Dommere: Kim Schrøder, Heine Tirsbæk Jørgensen

SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Tilmeldelsesgebyr og blanket skal være DKK i 
hænde inden tilmeldelsesfristens udløb. DKK konto: 
5035 136125-3.

DKK’s udvalg for stående jagthunde

DKK-brugsprøver 2010
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Sammen med genetisk udvælgelse, opdragelse og 

træning er ernæringen en af de nøglefaktorer, som 

påvirker arbejds- og sportshundens præsentationer. 

Det har Royal Canin taget højde for med sit Energy 

ernæringsprogram. Energy 4300 og Energy 4800 

er rige på stærkt koncentreret og umiddelbart til-

gængelig energi, så overbelastning af fordøjelsen 

undgås. Sammensætning af foderet er ændret for 

at sikre optimal fordøjelighed ved hjælp af særligt 

udvalgte proteiner, hvoraf hunden kan fordøje mere 

end 95%. 

KOSTOMLÆGNING BETALER SIG...

Til vedvarende og/eller 
intense fysiske aktiviteter

Til korte og/eller moderate 
fysiske aktiviteter

www.royalcanin.dk

Bliv medlem af vores opdrætterklub eller 
kontakt os på 8915 3539
KØB DIT FODER PÅ WWW.ROYALCANIN.DK 
NYHED Betalingen kan foretages med Dankort, VISA Dankort, VISA Electron, 
Mastercard, Maestro, Diners Club, American Express og JCB. 

ACTIVITY
BOOSTER RÉSISTANCE

À L'EFFORT

IMPROVED PEAK
EFFICIENCY

ACTIVITY
BOOSTERACTIVITY
BOOSTER
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Hermed bringes en foreløbig fælles indbydelse til de 
til Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) tilsluttede organi-
sationers vinderprøver i efteråret 2010. 

DANMARKS JÆGERFORBUNDs INTERNA-
TIONALE VINDERPRØVER
Kontinentale racer
Den 6. vinderprøve for kontinentale racer fredag 
den 1. oktober 2010 
Prøven afholdes ved Terkelsbøl. Prøveleder Allan 
Bredsgaard   tlf.nr. 21478083
Mødetid kl. 08,00. Mødested: Terkelsbøls Bygade 
50, 6360 Tinglev
Frokost afholdes på mødestedet, og der kan købes 
hjortegryde med mos og tilbehør for 60 kr., som skal 
bestilles ved tilmeldingen. Præmieuddeling samme 
sted.
Maksimalt antal startende kontinentale hunde: 30

Danmarks Jægerforbunds Vestprøve lørdag den 2. 
oktober 2010
Prøven afholdes ved Hjallerup. Prøveleder Leif Bach  
tlf.nr. 40288397
Mødetid kl. 08,00. Mødested: Hjallerup Jagtcenter, 
Kjærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup. Der kan 
købes kaffe og rundstykker fra kl. 07,15.
Frokost på Hjallerup Jagtcenter. Der kan købes stegt 
fl æsk med persillesovs til 65 kr. Dette skal forud-
bestilles senest 29. september hos prøvelederen på 
LLbach@mail.tele.dk. Endvidere sælges øl, vand og 
pølser. Præmieuddeling på Hjallerup Jagtcenter.
Maksimalt antal startende kontinentale hunde: 40

Danmarks Jægerforbunds Østprøve søndag den 3. 
oktober 2010
Prøven afholdes på Giesegaard ved Ringsted. Prø-
veleder Peter Jacobsen, Øllebøllevej 41, 4894 Øster 
Ulslev  tlf.nr. 40365208
Mødetid kl. 08,00. Mødested: Nordrup Forsamlings-
hus, Nordrupvej 130, 4100 Ringsted
Fortæring (morgenkaffe og frokost) skal bestilles 
hos prøvelederen senest 8 dage før. Præmieuddeling 
ved skytteboligen, Giesegårdsvej 91, 4100 Ringsted.
Maksimalt antal startende kontinentale hunde: 40

Engelske racer
Danmarks Jægerforbunds Vestprøve fredag den 1. 
oktober 2010
Prøven afholdes ved Hejnsvig. Prøveleder Ulrik 
Stadelhofer  tlf.nr. 40555666
Mødetid kl.  08,00. Mødested: Lundhedevej 25, 
7200 Grindsted.
Fortæring: Der kan købes morgenkaffe fra kl. 7,00. 
Frokost kan bestilles på dagen. Menu: Stegt fl æsk og 
persillesovs. Præmieuddeling ved mødested.
Maksimalt antal startende engelske hunde: 30

Danmarks Jægerforbunds Østprøve søndag den 3. 
oktober 2010
Prøven afholdes ved Gørlev. Prøveleder Jørgen 
Jensen  tlf.nr. 59434428
Mødetid kl. 08,30. Mødested: Frihedslund, Sæbyvej 
60, 4291 Ruds Vedby ved maskinladen.
Frokost holdes i terrænet, der er ingen salg af fortæ-
ring på dagen.
Maksimalt antal startende engelske hunde: 30.

Tilmelding tilsendes Danmarks Jægerforbund, Høj-
næsvej 56, 2610 Rødovre E-mail: fhh@jaegerne.dk
senest 15. september 2010. Indskud 500 kr. ved-
lægges tilmeldingsblanketten eller indbetales på 
bankkonto i Jyske Bank Reg. nr. 7854 kontonummer 
128894-6 mrk. Vinderklassegebyr.    

DANSK KENNEL KLUBs INTERNATIONALE 
VINDERPRØVER 
Kontinentale racer søndag den 3. oktober 2010 
Prøven afholdes ved Nørager. Prøveleder Jørn Lund-
Thomsem  tlf.nr. 20473382
Mødetid kl. 08,00          Mødested: Nørager kro, 
Jernbanegade 6, 9610 Nørager
Dommere: Poul Erik Jacobsen (ordførende), Povl 
Bjarne Jensen, Michael Haller og Knud Måbjerg.
Maksimalt antal startende kontinentale hunde: 40.

Engelske racer søndag den 3. oktober 2010 
Prøven afholdes ved Vildbjerg. Prøveleder Knud 
Overgaard  tlf.nr. 30453181
Mødetid kl.  08,00        Mødested: ”Jagthytten”, 
Gilmosevej, 7400 Herning. 
Dommere: Søren Møller Jensen (ordførende), Lars 
Nielsen og Ulrik Stadelhofer
Maksimalt antal startende engelske hunde: 30. 

Tilmelding tilsendes Dansk Kennel Klub, Parkvej 
1, 2680 Solrød Strand  E-mail: anje@dansk-kennel-
klub.dk
senest 15. september 2010. Indskud 500 kr. ved-
lægges tilmeldingsblanketten eller indbetales på 
bankkonto i Jyske Bank reg. nr. 5035 kontonummer 
136125-3

FJDs INTERNATIONALE VINDERPRØVER
Kontinentale racer
FJDs 5. vinderprøve lørdag den 2. oktober 2010     
Prøven afholdes ved Præstø. Prøveleder Kaj Olsen, 
Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg  tlf.nr. 55382815
Mødetid kl. 08,00.          Mødested: Beldringe Gods, 
Hastrupvej, 4720 Præstø. 
Dommere: Knud Maabjerg (ordførende), Claus 
Søgaard og Henrik Raae Andersen
Maksimalt antal startende kontinentale hunde: 36 
på 4 hold

FJDs vinderprøve lørdag den 2. oktober 2010 
Prøven afholdes ved Rødekro. Prøveleder Kim 
Schrøder, Vestergade 37, 6230 Rødekro tlf.nr.  
74661902 / 21625262.
Mødetid kl. 08,00         Mødested: Nr. Hostrupvej 
22, 6230 Rødekro
Dommere: Ove Nissen Nielsen (ordførende), Kristen 
Daugaard Kjeldsen, Anette Laursen og Jens Jørgen 
Nielsen.
Maksimalt antal startende kontinentale hunde: 40 på 
4 hold.
Der kan købes morgenkaffe fra kl. 07,00. Der kan 
bestilles middag til 60 kr, som afregnes ved ankomst.

Engelske racer
FJDs 5. vinderprøve lørdag den 2. oktober 2010     
Prøven afholdes på Vestsjælland. Prøveleder Aage 
Stenhøj Jørgensen  tlf.nr. 21672468
Mødetid kl. 09,00.         Mødested: Frihedslund, 
Sæbyvej 58, 4291 Ruds Vedby.
Dommere: Jan Nielsen (ordførende) og Bent Olsen.
Maksimalt antal startende engelske hunde: 20.

FJDs vinderprøve lørdag den 2. oktober 2010 
Prøven afholdes ved Bramming. Prøveleder Erling 
Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming  tlf.
nr. 23340635
Mødetid kl. 08,00         Mødested: H.S.I.hallen, 
Kærgårdsvej 9A, 6740 Bramming.
Dommere: Knud Overgaard (ordførende), Allan Nis-
sen og Søren Lassen.
Maksimalt antal startende engelske hunde: 30.

Tilmelding tilsendes FJDs sekretær Bent Olsen, 
Grammingtoften 1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding  E-
mail: bento@dbmail.dk senest 15. september 2010. 
Indskud 500 kr. vedlægges tilmeldingsblanketten 
eller indbetales på bankkonto 9740-0002361043. 

CACIT
På samtlige internationale vinderprøver kan der ud-
deles CACIT og Reserve-CACIT til vinderne.

DJUs tilmeldingsblanket skal jf. ovenstående 
tilsendes de respektive organisationer, så de har den 
i hænde med posten senest den 15. september 2010. 
Benyttes forældede tilmeldingsblanketter, returneres 
disse, og tilmeldingen er først gyldig, når den rigtige 
blanket er modtaget.
  Tilmeldingsblanketten kan fi ndes på DJUs hjem-
meside www.danskjagthundeudvalg.dk Tilmeldings-
blanketten vedlægges indskud 500 kr. eller beløbet 
indbetales på den anførte bankkonto.
  På tilmeldingsblanketten anføres prøvested på 
tekstlinien efter Sted:
  Såfremt der er tilmeldt fl ere hunde, end det 
maksimale antal, som er anført ud for den pågæl-
dende prøve, trækkes der lod om hvilke hunde, der 
overføres til en anden vinderprøve. Hundeførerne 
kan på tilmeldingsblanketten anføre deres ønske 
om, hvortil de vil overføres, såfremt lodtrækningen 
frasorterer dem på den tilmeldte prøve. Dette kan 
ske i rubrikken ”Alternativ prøve, sted:”. Husk at 
opgive både dit fastnet. tlf. nummer, mobilnummer 
og din e-mailadresse. Det fremme kommunikationen 
mellem organisationens kontor og dig.
  Lodtrækningen foretages blandt alle de tilmeldte 
hunde, uanset hundeføreren har anført alternativt 
ønske eller ej.

Yderligere information
Hunde, der først opnår den kvalifi cerende 1. præmie 
til vinderklasse på DKK’s brugsprøve kan efteran-
melde sig til en af organisationernes vinderprøver, 
såfremt der er plads. 

PS. Ingen hunde kan deltage på nere end én af oven-
nævnte vinderprøver.

INDBYDELSE TIL EFTERÅRETS VINDERPRØVER 2010
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Danmarksmesterskabet for stående jagt-
hunde afholdes søndag den 10. oktober 
2010 på Sydsjælland og Falster.

Mødesteder: 
Engelske racer: Højmølle Kro, Nykøbing-
vej 112, Ønslev, 4863 Eskilstrup på Falster
Kontinentale racer: Vordingborg Vandrer-
hjem, Præstegårdsvej 16, 4760 Vording-
borg

Program:
Velkomst og opråb kl. 8,30. Herefter af-
gang til terrænerne.
Frokost kl. ca. 13.
Præmieoverrækkelse og afslutning på 
Marielyst Gods kl. ca. 17,30.
Dommere for engelske racer:
Christian Johansen (ordførende), Tage 
Skov og Sven Aage Vad.
Dommer for kontinentale racer:
Niels Korbæk Nielsen (ordførende), Torben 
Bersang og Erling Pedersen.
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen tlf. 
4826 2468 eller 2167 2468 .

Overnatning kan bestilles på Vordingborg 
Vandrerhjem tlf. 5536 0800 
E-mail:vandrerhjem@vordingborg.dk
Prøven er en lukket prøve, hvortil man 
kvalifi cerer sig via efterårsvinderprøverne. 
Tilmeldingsgebyr er kr. 500 pr. hund.
Lodtrækning, hvortil alle er velkomne, 
fi nder sted tirsdag den 5. oktober kl. 11 
på DJUs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610 
Rødovre.

Med venlig hilsen
På Markprøveudvalgets vegne
Lars Nielsen

Sponsor for DM: 

Danmarksmesterskabet 2010

Følgeskrivelse til nummer to-tilmelding 

Undertegnede fremsender hermed anmeldelsesblanket for 

Hundens navn: _________________________________________________   stambogsnummer: _____________________ 

Som ekstra tilmelding på: _______________________________________________________________________________ 
         (prøvens navn) 
Hunden er i forvejen tilmeldt på: __________________________________________________________________________ 
         (prøvens navn) 

Med venlig hilsen: _________________________________________________________ 
      (ejers underskrift) 

Se hele vores program på 
www.pinewood. dk

- Hos Harbo’s 
Profilteknik finder 
du en række af de 
produkter du har 
brug for til jagt og 
jagthunde.

Ring for et ufor-
pligtende tilbud

• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116

mail: christian.harbo@mail.dk
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FJD
orienterer                                 Referat til FJDs 
         bestyrelsesmøde 
den 19. maj 2010. kl. 13.00
på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens vej 
7100 Vejle.

Følgende deltog i mødet:
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK
Torben Mørup (TM) DRK
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Knud Føhns (KF) DVK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Klaus Jensen (KJ) DDPK
Frank Elmer (FE) GDH
Kenth Lange (KL) GDH
Bent Olsen (BO) sekretær
Tyge Overbye (TO) Kasserer
Flemming Østergaard (FØ) Redaktør ”Jagthunden”
Finn Møller Jørgensen (FMJ)
 
HRA bød bestyrelsen velkommen, en særlig vel-
komst til Frank Elmer og Kenth Lange begge fra 
GDH. Det bliver KL der fremover repræsenterer 
GDH. Ligeledes en velkomst til Christian Clausen 
fra Danmarks Jægerforbund, Han har, før bestyrel-
sesmødet, lovet at give en orientering om projekt 
Femern Bælt med særlig vægt på agerhønen.

Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs 
bestyrelsesmøde den 25. nov. 2009. 
Referatet blev godkendt og underskrevet med en 
enkelt mundtlig bemærkning fra HMC, vedr.: hjem-
mesiden. Der var divergerende tekst i den vedtagne 
tekst og teksten i ”Jagthunden”.

2. Vedtagelse af ny overensomst og hermed under-
skrift af samme.
Strukturudvalget har udarbejdet overenskomsten i 
overensstemmende med de aftaler, der blev vedtaget 
under mødet den 19. nov. (se referat 19/11.09), samt 
senere indkomne kommentarer. (Bilag vedhæftes).
Der var ikke ønske om gennemgang af overenskom-
sten punkt for punkt, og da der ikke var yderligere 
bemærkninger eller ændringsforslag blev overens-
komsten enstemmig vedtaget og underskrevet med 
gyldighed fra 1. juni 2010.

3. Vedtagelse af ændringer i FJDs forretningsorden.  
(Bilag)Yderligere ændringsforslag
mailes til sekretæren så betids, at de kan komme 
med i den endelige dagsorden.
Eftersom der ikke var ændringsforslag eller be-
mærkninger, foreslog HRA en forhåndsgodkendelse, 
hvorefter AD, HRA og sekretæren gennemarbejder 
det foreliggende til endelig vedtagelse. 

4. Tilpasning af forretningsordenens bilag 1-2 og 3. 
(Bilag)
Der var ingen bemærkninger til bilag 1 og 3. Bilag 2 
gennemarbejdes af FØU. AD, HRA og sekretæren til 
senere vedtagelse.
Til Bilag 2: FVK er ikke enig i, at udenlandske 
hundeførere kun behøver at være medlem af deres 
nationale specialklub. Han mener, at de skal være 
medlem af en dansk klub, for at føre hund i Dan-
mark. FVK stod alene med sit synspunkt.

5. FJDs markprøver.
5.1 Afholdelse af forårsmarkprøver 2010. 
Det var et hårdt forår for vore prøver, som alle ved 
blev næsten alle prøver fl yttet på grund af vinteren. 

En enkelt prøve blev helt afl yst. Samtidig blev der 
ikke så mange hold, som vi havde annonceret med. 
Til sammenligning med 2009, hvor der var 406 
startende hunde, er der i år kun 202. Bortset fra vin-
terens besvær, var der ikke yderligere problemer.
5.2 Efterårsmarkprøver 2010. 
Der er udsendt datoskemaer til prøvelederne pr. 
mail. Det er første gang vi prøver det. Det skulle 
gerne spare lidt porto.
5.3 Vinderklasse 2010. 
Jeg har fået tilbagemelding fra prøvelederne. Den 
sjællandske kontinentale på Sjælland, tilbyder 4 hold 
på 8 hunde.  Af økonomiske grunde foretrækkes 3 
hold på 10 hunde. 
5.4 Forårsmarkprøver 2011.
Afholdes lørdag den 12 og søndag den 13 samt 
hverdage i uge 10. 2011. 
5.5 Vinderklasse 2011.  
 Afholdes øst for Storebælt den 8. oktober 2011

6.DJU 
6.1 Gennemgang af seneste DJU- referat. Ved 
formanden
Der var ingen bemærkninger til referatet. HRA 
kunne herefter orientere om, 
Nye FMR er trådt i kraft 1.2 2010. 
Konfl ikterne i og omkring FUV er blevet skrinlagt 
og et nedsat udvalg har efterfølgende i et særdeles 
konstruktivt samarbejde med FUV fået udarbejdet 
og vedtaget nye ”Regler for afholdelse af Fuldbrugs-
prøver i Danmark”. Reglerne trådte i kraft 1.4 2010. 
Markprøveudvalget ønskede ikke at imødekomme 
forslaget om at udsætte efterårsvinderklasserne til 2. 
weekend i oktober.
FJDs forslag om at Resultatbogen bliver gjort frivil-
lig, men med påskrivningsret blev vedtaget – forelø-
bigt i en prøveperiode på 3 år startende 1.7 2010. 
Vores indstillinger af kandidater til div. udvalg blev 
positivt modtaget. Udvalgene kan ses på DJU’s 
hjemmeside.

6.2 Eventuelle indstillinger til DJU.
Ingen.

7.  Status over punkter fra DJ og DKK. 
Her deltager en repræsentant fra DKK, (Finn Møller 
Jørgensen).
HRA havde fl g. indlæg:
Vedr.: DJ. 
Jeg har i det sidste års tid arbejdet på at udbygge vo-
res relationer til DJ, da vi har mange fælles interes-
ser, vi ikke tidligere har formået at forfølge i direkte 
dialog med hinanden. Det skal der ændres på, særligt 
når det gælder bevarelsen af jagten på markens vildt, 
men så sandelig også jagten i almindelig. Der er 
for mig ingen tvivl om at grundlaget for fremtidens 
bæredygtige jagtudøvelse primært opnås gennem 
biotopforbedringer, troværdige optællinger og 
videnskabelige fakta. Særligt på de to første punkter 
er vi og mange af vores medlemmer godt ”klædt på”. 
VI skal derfor bære vores erfaringer og viden ind i 
DJ samt ikke mindst bibringe embedsmandsværket, 
politikkerne, landbruget m. fl . – meget gerne i et 
stærkt samarbejde med DJ – en forståelse af naturen 
og jagtudøvelsen set i vores optik.
I har tidligere i dag hørt Chr. Clausen fortælle 
om projektet i Femern-bælt regionen. Med vores 
formelle medvirken, har vi taget et vigtigt skridt i en 
udbygning af vores samarbejdsrelationer med DJ. 
Jeg har ligeledes noteret mig, at det i fremtiden vil 
være oplagt, at samarbejde med det nye ”Fauna-
udvalg” med Leif Bach i spidsen.
Vedr.: DKK 
På Formandsmødet d. 6.3 2010 deltog for få af FJDs 
specialklubber. Jeg kan ikke understrege nok, hvor 
vigtig vores samlede tilstedeværelse på disse møder 
er.
FJD fi k på mødet to vigtige tilsagn ”med hjem”. 
DKKs formand lovede en revurdering af det nye 
HD-indeks efter et års brug. Formanden for DKKs 

udstillingsudvalg lovede, at ved henvendelse fra den 
enkelte specialklub, vil man pålægge dommere på 
DKKs udstillinger at måle og kontrollere tænder og 
bid på vore hunde.

FMK fra DKK.
Vi havde på DKK’s forårsvinderprøver lidt færre 
tilmeldinger end i 2009. På samtlige forårsvinder-
prøver startede der 573 hunde - 8 % mindre end i 
2009. Enkelte skønhedsfejl blev påpeget, DKK er 
bekendt med disse, og de vil blive rettet.
Ændrede udtagelsesregler omkring landshold til 
VM og EU Cup blev omtalt. De nye regler kan 
ses på DKK’s hjemmeside. Valdemar Larsen er ny 
holdleder.
Protesterne omkring det nye internationale 
showchampionat har medført at FCI har nedsat en 
”taskgroup”, der bl.a. skal se på forholdene omkring 
dette championat. Gruppen afholder sit 1. møde i 
indeværende uge.
Sidste tilmeldingsfrist til WDS er netop udløbet og 
det samlede tilmeldingsantal er på 19.354 hunde.
NKU/Jakthundgrupp afholder møde i september må-
ned. Efterlyste evt. tiltag af fælles nordisk karakter 
denne gruppe fremadrettet kan arbejde med.
DKK er godt i gang med den nye opdrætteruddan-
nelse – et 32 timers uddannelsesforløb, der lovgiv-
ningsmæssigt træder i kraft den 01.08.2010. Ved 
opdræt af mere end 2 kuld hvalpe årligt skal denne 
uddannelse gennemgås. DKK har fået ministeriets 
godkendelse af uddannelsesforløbet. I perspektiv til 
ministeriets oprindelige udkast om en toårig dyre-
passeruddannelse med efterfølgende praktikforløb en 
uddannelse vi kan være tilfredse med.
Omtalte kort sagen om hold af ræve til optræning af 
gravsøgende hunde. Der er for nuværende en treårig 
dispensation for forbuddet. Der er netop pågået en 
inspektion af de 30 rævehold, der fi ndes på lands-
plan, hvoraf størstedelen levede op til kravene. 

8.  FJDs udstilling ved Vissenbjerg søndag den 13. 
juni 2010. 
Der var ikke yderligere oplysninger end annoncerin-
gen i ”Jagthunden”.
Regnskab og budget.
8.1 Regnskab for kontorkassen (Bilag) ved kasserer 
Tyge Overbye
TO. fremlagde det reviderede regnskab både for 
kontorkassen og ”Jagthunden”. 
AD roste kassereren for arbejdet med at lave regn-
skabet. Det er altid svært når det er første år man 
skal afl ægge regnskab. Bestyrelsen havde da også 
enkelte uddybende spørgsmål, bl.a. omhandlende 
manglende tilskud fra Jagtfonden og manglende ryk-
kerprocedurer, som tilsyneladende har ført til at vi 
har for mange tilgodehavende ude at stå. Kassereren 
lovede at informere formandskabet når tilskuddet 
fra Jagtfonden var gået ind, ligesom han sammen 
med Flemming Østergård vil få styr på udestående. 
Der var rosende ord til Jagthundens regnskab, det 
var betydelig bedre end budgetteret. Herefter blev 
regnskaberne godkendt.
HRA og AD informerede om at tilskuddet til DJU i 
2010 skulle forventes fordoblet til 50.000 kr. Beløbet 
bliver i FJD løbende dækket ind med stigningerne i 
de nye prøvegebyrer.
8.2 Regnskab og budget for ”Jagthunden” (Bilag) 
ved redaktør Flemming Østergaard.
 Regnskabet blev afl agt under pkt. 9.1. 
Nyt budget for ”Jagthunden” skal først fremlægges 
af redaktøren til november 2010. 
På FØ’s forespørgsel, var der fuld tilfredshed med 
”Jagthunden” En enkelt anke, var den lidt uheldige 
annonce for Vissenbjerg udstillingen. Det var også 
taget i mente. Kan referaterne fra FJD’s bestyrelses-
møder udelades eller forkortes eller kun bringes på 
FJDs hjemmeside?  FØ mente at referaterne kun var 
forståelige for bestyrelsen. Bestyrelsen fastholder 
den nuværende praksis, vi skal også tage hensyn til 
de, der ikke har internet. På spørgsmålet om der ikke 
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kunne være kortere mellem deadline og produkti-
onsdato, forklarede FØ, at det altid er muligt, at få 
presserende meddelelser med helt frem til 14 dage 
efter deadline. Hvervekampagnen havde været lidt 
skuffende. Vinderen, der kommer på rypelagt i 
Norge, blev Aage Stenhøj Jørgensen med hvervning 
af? nye medlemmer. Brugerundersøgelsen: Ikke alle 
klubbers medlemmer har været lige aktive i under-
søgelsen. I vil få alle udsagnene fra undersøgelsen 
på et senere tidspunkt. FØ tilbød, at klubberne 
kunne købe et antal blade til uddeling ved diverse 
arrangementer. Han mente også, at redaktionen 
havde fået en god hjemmeside på benene. Endvidere 
opfordrede han bestyrelsen til at have øjne og ører 
åbne for potentielle annoncører til bladet. HRA roste 
det afholdte vintermøde. TM Bladet er et gode for 
medlemmerne, så derfor ville han foreslå, at der 
gik længere tid før den elektroniske udgave kom på 
hjemmesiden. Måske i den måned, hvor ”Jagthunden 
ikke udkommer. Bestyrelsen besluttede, en forskyd-
ning på 30 dage.
FØ hvis I sender en tekst til så undlad at layoute den, 
det er kun til besvær for redaktøren.
8.3 Fastlæggelse af bidrag. 
De nuværende bidrag fastholdes i 2010. 

9. Rapport fra Økonomiudvalget. (Bilag).
CL orienterede om det foreløbige arbejde i udvalget. 
 EC fremlagde og gennemgik en fi ktiv regnskabs-
model, der skal ligge til grund for det fremtidige 
regnskabsformular både ved kvalitetsprøverne og 
vinderklasserne. Vedr. vinderklasserne. Kan vi betale 
for fuglene i stedet for de 2500 kr. ? HRA opfordrer 
til samarbejde med andre organisationer.  Modellen 
blev drøftet, og der blev bestemt, at udvalget arbej-
dede videre med modellen. For det videre arbejde i 
udvalget, har SSJ udarbejdet et forslag til kommis-
sorium. Der blev foreslået enkelte ændringer, som 
indarbejdes inden næste møde. 

10. Meddelelser fra.
10.1 Formanden
Indlæg: Jeg vil starte med rose næstformand og 
sekretæren for et loyalt og konstruktivt arbejde i det 
lille år, der er gået siden jeg blev valgt til formand 
for FJD. Et samarbejde, der ikke mindst er kendeteg-
net ved en åben og ærlig dialog baseret på gensidig 
respekt. Det lover godt for fremtiden.
Jeg vil gerne rose den nye hjemmeside for et godt 
layout og tilsvarende indhold. Jeg har dog bemærket 
mig, at et par kontinentale klubber endnu ikke har 
indsendt beskrivelse af deres race. 
Jeg har ligeledes noteret mig megen positiv omtale 
af vintermødet – og ser frem til næste tiltag.
På sidste møde bad jeg om en oversigt over samtlige 
præmieringer af jeres hunde på DKKs udstillinger de 
sidste 1-3 år. Jeg har modtaget fi re, fra DISK, DPK, 
LK og DWK. Endvidere har jeg en tilgængelig fra 
min egen specialklub. Det er skuffende. Særligt, 
da jeg ikke på så spinkelt et grundlag, ser mig i 
stand til at opretholde den påbegyndte dialog (bl.a. 
relateret til problematikken showdog – gundog) med 
kontaktpersoner og udvalg i DKK. Jeg ser frem til at 
modtage materiale fra de resterende klubber senest 
15. 6 2010. 
I samråd med Vibeke Knudsen, DKK afstod jeg fra 
at afgive høringssvar på embedsmændenes rapport i 
forbindelse med forberedelsen til den nye Hunde- og 
dyreværnslov.
FJDs udstilling løber snart af stablen og jeg vil ind-
trængende bede jer om forsat at promovere denne. 
AD åbner ligesom sidste år udstillingen, da jeg 
desværre er forhindret.
10.2 Kasserer
Intet
10.3 Sekretær
Jeg har orienteret om de påtænkte oplysninger under 
de øvrige punkter.
Køb af Ekstern harddisk.

11. Eventuelt 
FE. Er det muligt at lave en prøve i GDH’s regi? 
Svar: Ja, hvis den er åben for alle kontinentale 
hunde.
BVH. Kan DWK lave en brugsprøve? Svar: Kun i 
forbindelse med et jubilæum.

12.  Næste møde. 
 Onsdag den 18. maj 2011 kl. 13.00. 

FJD-møde onsdag den 19. maj 2010 
Referat af gruppemøde – engelske racer
Mødedeltagere:
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Anton Dahl (AD) DGSK (næstformand)
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK (referent)

1. Indstilling af dommere til FJD´ s vinderklasse og 
DM 2011
Gruppen drøftede kort forskellige emner til DM 
2011 og 2012. Der blev efterlyst en form for ret-
tesnor i forhold til det at blive indstillet til at dømme 
DM. Efter en kort runde blev gruppen enig om 3 
personer samt en reserve. Erling Clausen og Anton 
Dahl viderebringer gruppens indstilling til DJU/
DUV.
Dommere til FJD´s vinderklasse blev hurtigt udpe-
get. Referenten meddeler navnene til FJD´s sekretær.

2. Indstilling af dommeraspiranter samt indstilling af 
dommerelever
3. Drøftelse af den fremtidige dommerstab
Gruppen gennemgik listen over engelske elever 
registreret pr. 15. maj 2010. Gruppen var enig om 
at indstille 3 personer til aspirantuddannelsen under 
forudsætning af, at de har gennemført et fornuftigt 
elevforløb. 
En elev kontaktes af sin specialklub for en afklaring 
om vedkommende ønsker at fortsætte uddannel-
sen. Den pågældende person har ikke været aktiv 
i 2009/10. To elever forventes at fortsætte deres 
elevuddannelse, idet de for nuværende ikke opfylder 
kravene til at blive aspiranter.
FFJ fremlagde forslag om at opfordre yderst rutine-
rede hundeførere (50+) til at påbegynde en dommer-
uddannelse, og at gruppen anbefalede DJU/DUV, at 
man vil fremrykke sådanne personers uddannelses-
forløb. Efter en kort drøftelse var der enighed om, 
at anbefale to personer om at indsende ansøgning 
nu samt anbefale, at de pågældende personer kan 
iværksætte en forkortet elevtid og dermed deltage i 
førstkommende aspirantseminar. DPK og DISK fi k 
mandat til at indstille en tredje elev.

4. Gruppeindstillinger til DJU
Intet at bemærke

5. Eventuelt
Intet at bemærke

6. Næste møde
Næste gruppemøde forsøges afholdt dagen før DM.

Referat for de kontinentales gruppemøde. Umid-
delbart efter bestyrelsesmødet den 19. maj.
Følgende deltog i mødet: 
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Knud Føhns (KF) DVK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Klaus Jensen (KJ) DDPK
Frank Elmer (FE) GDH
Kenth Lange (KL) GDH
Bent Olsen (BO) sekretær

1. Indstilling af dommere til Vinderklasse 2011.
Gruppen indstillede 3 dommere til DM og valgte 4 
dommere til FJDs vinderprøve i 2011.
2. Indstilling af dommeraspiranter samt indstilling af 
dommerelever.
Dommeraspiranter Ingen. 
Dommerelevindstillinger. Gruppen drøftede den 
foreliggende liste, man gør kraftig opmærksom på, at 
listen kun er en elevliste og det ikke er ensbetydende 
med at alle elever fortsætter som aspiranter. Grup-
pen drøftede indgående håndteringen og formalia i 
forbindelse med ansøgninger som elev/ henholdsvis 
aspirant. HRA rejser problematikken angående de 
manglende/ændrede formalia vedr. elevforløbet i 
DJU. Det blev besluttet at den fremsendte liste tages 
ad notam. 

Gruppeindstillinger til DJU.
Dommerindstillinger af dommere DM til 2011. BO
Problematikken angående dommerelever. HRA. 

3. Fra dansk stil til tal – hvordan gør vi markprøve-
kritikkerne mere enkle? (TM) 
TM. Fremlagde sine ideer og tanker. Det fremgik, 
at TM mente, at de nuværende kritikker ikke var 
præcise nok, ej heller særlig spændende læsning.  
HRA vi skal passe på, vi ikke får for mange bolde i 
lufte, lige nu arbejder vi med at ”udforske” det tyske 
system med dets talværdi, der fortrinsvis bruges til 
vejledning i avlsarbejdet.  Men vi kan have Torbens 
ide i mente til næste gruppemøde. Der var fl ere der 
ytrede sig, men der var enighed om, at HRA lægge 
problematikken frem som en ”løs” ide ved næste 
DJU møde. 

4. Dommer talent udvikling – kan vi i fællesskab 
etablere et udviklingsprojekt, der sikrer nye dom-
mere i fremtiden? (TM) 
TM: Det er de yngste af vore hundeførere, der skal 
føre hundesporten og hermed også dommerstanden 
videre. Lad os arbejder med dem, give dem gode 
oplevelser med mere. Et særligt projekt for unge. 
HRA har vi de unge mennesker? Hvem har vi, der 
kan tage sig af dem? TM Vi skal ud og prikke dem. 
Vi skal udarbejde strategier til medlemsservicering 
på næste gr. møde.

Ad pkt. 4 og 5 Der var enighed om, at HRA lægger 
problematikken om rekruttering og videreuddannelse 
af markprøvedommere frem på næste DJU møde. 

5. VJP og HZP – BVH savner information vedr. 
disse prøver.
BVH var lidt skuffet over hændelsesforløbet af de 
foreløbige tiltag. HRA gav et mundtlig referat. HMC 
Den prøve, vi i Korthårsklubben har lavet, kan være 
et supplement til VJP eller HZP. Den var et forsøg.  
BVH var tilfreds med de givne svar og oplyste, at 
det er en oplevelse at deltage i en sådan VJP- prøve 
i Tyskland.

6. Eventuelt. 
FE. Vi har lavet vores egen jagtlig vurdering. Det 
har animeret fl ere af vore medlemmer til at deltage 
videre med deres hunde. HRA fremsender den 
foreløbige oversættelse af VJP til inspiration og 
orientering til FE.

Gruppens svar på FMJ spørgsmål på bestyrelses-
mødet:
Tilskud til EU Cup? Nej vi har ikke råd. 
Nej til den nordiske sammenslutning lige nu.
 
7. Næste møde.
10. nov. Kl. 15.00 til 19.00. 2010. Hedegården.
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                 Resultatbog er ikke mere obli-
               gatorisk
               På Dansk Jagthunde Udvalgs 
             (DJU) bestyrelsesmøde den 1. februar 2010 
blev det besluttet, at efter 1. juli 2010 er Resultat-
bogen ikke mere et obligatorisk dokument, som 
hundeførerne skal medtage på en prøve.
  I de reviderede Fælles Markprøve Regler står der 
i § 9 stk. 1, at dokumentation for vaccinationer skal 
medbringes på prøven. I stk. 2 står der: Hundens 
stambogscertifi kat og ejerforholdsattest skal med-
bringes og forevises på forlangende.
  På prøverne indfører dommeren præmiegraden i 
en resultatbog, hvis hundeføreren ønsker det, når 
hundens afprøvning er stoppet.
  For de hundeejere, som fortsat ønsker at have 
en resultatbog, kan denne rekvireres hos Kirsten 
Overgaard, Søbredden 47, st. tv., 2820 Gentofte. 
Der medsendes kopier af ejerforholdsattest og 
registreringsattest i en kuvert mærket ”Resultatbog”. 
Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges i check 
eller indbetales på giro 1-679-2667.

Udfyld tilmeldingsblanketten korrekt
Det skal hermed indskærpes, at tilmeldingsblanket-
ten bliver udfyldt korrekt, især hvad angår hundens 
stambogsnummer. Hvis dette nummer er forkert, 
mangelfuldt eller utydeligt, skaber det problemer, 
når hundens resultat skal registreres i Dansk Kennel 
Klubs Edb-system.
  Stambogsnummeret skrives i rubrikken ”DKK-reg.
nr.”. Husk at for alle hunde, der er født i 2007 og 
derefter, skal der stå DK foran nummeret. Endvidere 
glemmer nogle at skrive årstallet helt ud. Man kan 
ikke nøjes med to cifre, så hvis hunden er født i 
2009, skal der stå 2009 og ikke 09.
  Det korrekte nummer for en given hund født og 
registreret i 2009 kan være: DK11213/2009 
Med venlig hilsen
Dansk Jagthunde Udvalg  

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde 
tirsdag den 15. juni 2010 kl. 14 på Fjelsted Skov 
Kro, 
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, Finn 
Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Henrik 
Raae Andersen (HRA) FJD, Kirstein Henriksen 
(KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht 
Petersen (SHP) DKK, Christian Johansen (CJ) DUV 
og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær. 
Der var afbud fra Anton Dahl, FJD.

1. Dagsorden fastlægges.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 
1. februar 2010. 
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne. 
Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at udta-
gelsesregler til VM nu er ændret. Reglerne er lagt på 
DKKs hjemmeside. Hvis der kommer mere end de 4, 
der skal bruges, arrangeres en udtagelsesprøve.
  Til DKKs verdensudstilling er tilmeldt 19.354 
hunde, heraf 675 stående jagthunde. FMJ gjorde 
opmærksom på, at alle opdrættere, der lægger mere 
end 2 kuld hvalpe til om året, skal deltage på et 
lovbefalet opdrætterkursus over 2 weekends. Der er 
på internationalt plan nedsat et udvalg, der skal se 
på de mange protester, der er kommet vedr. det nye 
showchampionat.
  Danmarks Jægerforbund (DJ) KH beklagede, at 
der havde været problemer med koordineringen 
af prøvedatoer i forbindelse med afl ysninger og 
fl ytninger af markprøver her i foråret. Dette affødte 
lidt debat, hvor det igen blev præciseret, at såfremt 
en prøveleder i f.eks. DJ ønsker at fl ytte en prøve til 

det tidsrum, som er reserveret FJD, skal dette aftales 
mellem de to sekretærer i DJ og FJD. Det er ikke 
nok, at prøveledere aftaler det indbyrdes.
  KH håbede, at selvom resultatbogen er afskaffet, 
vil der fortsat være mange hundeførere til stede 
ved prøvernes afslutning. KH nævnte, hvad der 
gøres for at åbne op for træning på Statens arealer. 
Der har bl.a. været afholdt møde i Friluftsrådet om 
problemet. Det er helt klart, at problemet skal helt til 
tops i hovedbestyrelsen, så man derfra kan kontakte 
landets øverste politiske ledelse og forhåbentlig få 
en løsning.
  KH orienterede sluttelig om initiativet med at 
nedsætte et Vildtplejeudvalg i DJs regi med et 
lands-dækkende system af vildtkoordinatorer. Dette 
affødte en del debat, hvor man drøftede muligheden 
for, at en repræsentant fra de stående jagthunde 
fi k sæde i udvalget, ligesom man regnede med, at 
dette nye udvalg vil bruge det etablerede netværk 
af stående jagthundefolk, der indtil nu har udført et 
stort arbejde med registrering, udsætning og fodring 
af agerhøns.     
  FJD  HRA oplyste, at FJDs nye overenskomst 
ligger på hjemmesiden. Den nye overenskomst 
fast-holder det demokratiske fundament for FJD og 
dermed den oprindelige tanke om fællesskabet. Den 
nye overenskomst tager endvidere formelt hensyn til 
specifi kke engelske og kontinentale interesser.

4. Dommerudvalget (DUV)
  4.1. Dommerudvalgets rapport  
CJ gennemgik den udsendte rapport, hvorfra føl-
gende kan nævnes:
  9 dommeraspiranter har bestået den afsluttende 
prøve og er blevet autoriserede. Det forventes, at 
der afholdes aspirantkursus i 2011. DUV har gen-
nemgået referaterne over de hunde, der er blevet 
præmierede i foråret 2010. Det har givet anledning 
til enkelte bemærkninger. Der afholdes ikke møde 
med ERFA-gruppernes talsmænd i år. De engelske 
dommere, der skal dømme vinderprøver i efteråret, 
inviteres til et étdages kursus i bedømmelse af 
vinderprøver. 
  Efter lidt debat blev rapporten taget til efterretning.   
  4.2. Ny struktur for uddannelsesforløb 
CJ orienterede om, at DUV arbejder med en beskri-
velse af det totale uddannelsesforløb. Uddannelsen 
starter med et modul 1, hvor de grundlæggende 
kriterier for at dømme bliver gennemgået. Derefter 
elevpraksis før aspirantuddannelse påbegyndes. Her-
efter modul 2, hvor der især lægges vægt på praksis 
i marken. Efter modul 2 fortsætter man som aspirant 
som nu. Som noget nyt foreslås, at kommende dom-
merkandidater kun skal godkendes én gang ved en 
høring i modsætning til nu, hvor det sker to gange 
før elevtid og før aspiranttid. Fremover sker det før 
kandidaterne bliver indstillet til at påbegynde en 
elevuddannelse, derefter overtager DUV det videre 
forløb, indtil de foreslås autorieret som markprø-
vedommere. På dette tidspunkt forelægges DUVs 
indstilling til godkendelse i DJUs bestyrelse.
  HRA pointerede, at det er et ønske fra FJDs kon-
tinentale gruppe, at der iværksættes formaliserede 
tiltag til rekruttering af nye dommere samt efterud-
dannelse af nuværende dommere. Gruppen ønsker 
endvidere en større gennemskuelighed i forbindelse 
med indstilling af elever.
  Man diskuterede, om det var muligt at indlægge én 
eller anden form for fysisk test i uddannelsens modul 
1. Det blev vedtaget, at forslaget sendes til høring i 
organisationerne i god tid før det skal be-handles i 
DJU.
  4.3. Genoptagelse som markprøvedommer 
Der forelå to ansøgninger om genoptagelse af dom-
mergerningen. Man diskuterede hvilken forkortet 
aspirantuddannelse vedkommende skulle gennemgå. 
Den ene ansøgning blev imødekommet, mens den 
anden behandles færdig på næste bestyrelsesmøde. 
  4.4. Indstilling af dommerelever  
Der var inden mødet udsendt en liste med 16 emner. 

De fl este af dem havde påbegyndt et studie-kreds-
arbejde her i foråret, ligesom de havde gået elev på 
forårets markprøver. 
  Efter en gennemgang af samtlige blev det besluttet 
at godkende de 14 som elever. For to af kandida-
ternes vedkommende skal der ske en yderligere 
behandling, Det blev aftalt, hvem der skal gøre hvad 
i den henseende. 
  4.5. Indberetning af hundefører. 
DJU havde modtaget en indberetning fra dom-
merne, der havde dømt DKKs mesterskabsprøve 
for engelske racer i foråret 2010 over Carlo Nørtoft 
Thomsens (CNT) anklager mod nævnte dommere. 
CNT har på Dansk Pointer Klubs hjemmesides 
gæstebog og på hans egen hjemmeside anklaget 
dommerne for at have manipuleret med sandheden, 
gjort tabere til vindere samt have udvist frækhed og 
arrogance. CNT deltog som hundefører på prøven. 
CNT har endvidere på hans egen hjemmeside 
udtrykt manglende tillid til systemet ved behandling 
af klagesager, underforstået til DJUs bestyrelse og 
DUV, ligesom han har påstået, at dette system er 
sammenspist. 
  CJ gennemgik det udsendte materiale i sagen samt 
DUVs indstilling til en disciplinær sanktion over for 
CNT.
  Der udspandt sig herefter en længere debat om sa-
gen. Det er bl.a. noget nyt, at sådanne beskyldninger 
fremføres offentligt på Internettet, hvor det f. eks. 
før er sket på selve prøven. 
  Konklusion: Det blev besluttet, at CNT idømmes 
karantæne året ud, samt at det forlanges, at han 
giver de 3 dommere, DJUs bestyrelse og DUV en 
uforbeholden skriftlig undskyldning. Kendelsen og 
undskyldningerne offentliggøres i Jagthunden. 

5. Markprøveudvalget
  5.1. MUVs rapport  
Der var udsendt en rapport, som kort blev kommen-
teret, hvorefter den blev taget til efterretning.. 
  5.2. Planer for markprøver 
De af MUV fremlagte planer for markprøver i resten 
af 2010, 2011, 2012 og 2013 blev kommenteret. Det 
blev vedtaget at fjerne grænsen 10. november for 
afholdelse af mindre markprøver i efteråret. Efter 
lidt debat blev planerne godkendt.

  5.3. Indstilling dommere DM 2011  
FJD havde fremsendt en indstilling. For de engelske 
dommere var der til mødet fremsendt en revideret 
indstilling. Efter at have givet dispensation til to 
engelske dommere, som på et enkelt punkt ikke 
opfyldte de vedtagne krav for dommere, der skal 
dømme på DM, blev indstillingen godkendt. Det 
blev pointeret, at formalia ved indstillinger i fremti-
den skal overholdes.

6.  Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Der var intet til behandling under dette punkt.

7.  Fuldbrugsprøveudvalget
De nye fuldbrugsprøveregler er udsendt og lagt på 
DJUs hjemmeside. Der har været afholdt kurser 
for dommerne om de nye regler. 41 dommere har 
deltaget på kurserne. Kommentarer herfra ligger til 
behandling i DUV.
  Det blev drøftet, om der er behov for at holde 
nogle kurser for interesserede hundeførere. Det blev 
foreslået, at sådanne kurser f. eks. kan afholdes i de 
kontinentale klubbers regi.

8. Vildtplejeudvalget
Som nævnt under punkt 3 har DJ nedsat et vildtple-
jeudvalg, som skal varetage mange af de opgaver, 
som indtil nu har været DJUs vildtplejeudvalgs 
ansvars- og arbejdsområde. 
  HRA fremførte, at FJD har et stærkt ønske om et 
samarbejde med DJs nye Vildtplejeudvalg. Foreslog 
at ændre navnet til ”Natur- og Faunaudvalget”.
  Efter en del debat blev man enige om at nedlægge 
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DJUs vildtplejeudvalg i sin nuværende form. Det 
blev foreslået at bibeholde en stabsfunktion, som 
primært skal have ansvar for vildtoptællingerne på 
vore markprøver. Disse optællinger fortsætter indtil 
videre.

9.  Økonomiudvalget
  9.1. ØUVs rapport   
Der forelå ingen rapport.
  AASJ oplyste, at de opkrævede indskud hos orga-
nisationerne skal opfattes som a conto beløb, indtil 
DJU beslutter, hvad det endelige indskud for 2010 
skal være.
  Efter en del debat om regnskabsopstillinger, blev 
det vedtaget, at ØUV fremlægger et koncernbudget 
for 2010 samt estimater for 2011 og 2012. På basis 
af dette materiale skal organisationerne forhandle de 
endelige indskud på plads i de respektive hovedbe-
styrelser. 

10. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for markprøvekri-
tikker/web-tilmelding m.m.  
Fra det nedsatte ad hoc udvalg forelå dels et referat 
af udvalgets møder og dels et forslag til et IT-system, 
der kan håndtere alle momenter i forbindelse med en 
prøve. Forslaget til systemet indeholder oprettelse 
af prøver, tilmelding og betaling, udfærdigelse af 
katalog og præmielister, indføring af dommerkritik 
for den enkelte hund m.m.
  Udvalget havde skitseret følgende muligheder:
1. Udvikle eget system
2. DKKs hundeweb
3. RJKs tilmeldingssystem
4. Digitalisering af eget system
  Efter nogen debat blev man enige om at arbejde vi-
dere med en løsning, der bygges op omkring DKKs 
hundeweb. Et sådant system fi ndes allerede bortset 
fra kritikdelen.
  FMJ fi k i opdrag at forhandle videre med DKKs 
bestyrelse og administration. Det skal bl.a. aftales, 
hvilke økonomiske konsekvenser det får, hvis vi 
kobler os på DKKs system. Ligeledes skal der afta-
les terminer for det videre arbejde med systemudvik-
lingsarbejdet. Systemet forventes klart ved udgangen 
af 2010. 
  HRA ønskede afklaret, hvilken adgang til og på 
hvilke betingelser FJDs specialklubber får adgang til 
de fremtidige data i DKK i denne forbindelse.
  Når systemet er klart, skal alle dommere, prøvele-
der m.fl . inviteres til at deltage i oplæring i brug af 
systemet, inden det skal benyttes. 

11.  Eventuelt
Under eventuelt blev der rejst et spørgsmål, om det 
er muligt at blive uddannet alene som apporterings-

dommer. DUV vil komme med et oplæg. Endvidere 
varslede KH, at DJ vil komme med at forslag om at 
holde vinderprøver om foråret.

12.  Næste møde
Lørdag den 9. oktober 2010 (før DM) Kl. 14. 

Mødet sluttede k. 19,30
Referent Aage Stenhøj Jørgensen

Klagesag over for en hundefører for fremsættelse 
af anklagere mod dommerne på Dansk Kennel 
Klubs mesterskabsprøve den 15. april 2010.  

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har fra dommer-
teamet på ovennævnte prøve modtaget en indbe-
retning af Carlo Nørtoft Thomsen (CNT) for hans 
indlæg på Dansk Pointer Klubs hjemmesides gæste-
bog og på hans egen hjemmeside. Her anklager CNT 
dommerne for at have manipuleret med sandheden, 
gjort tabere til vindere samt have udvist frækhed og 
arrogance. CNT deltog som hundefører på prøven. 
CNT har endvidere på hans egen hjemmeside 
udtrykt manglende tillid til systemet ved behandling 
af klagesager, underforstået til DJUs bestyrelse og 
Dommerudvalget, ligesom han har påstået, at dette 
system er sammenspist.
  DJUs bestyrelse har ved gennemgang af sagen fået 
forelagt kritikkerne fra nævnte prøve, indberetningen 
og CNTs to svarskrivelser.
  Efter at have gennemgået det forelagte materiale, 
skal DJUs bestyrelse hermed udtale, at vi fi nder 
CNTs adfærd helt uacceptabel. DJUs bestyrelse 
afsiger hermed følgende 

KENDELSE
Carlo Nørtoft Thomsen udelukkes fra deltagelse på 
anerkendte prøver for resten af året 2010. Udeluk-
kelsen gælder også de af Carlo Nørtoft Thomsen 
ejede hunde. Kendelsen medfører, at han ikke kan 
deltage på nogen form for prøver, der afvikles i 
DJUs regi. Endvidere skal han give de tre dommere, 
DJUs bestyrelse og Dommerudvalget en uforbehol-
den skriftlig undskyldning.
  Kopi af nærværende kendelse og undskyldnin-
gerne, der offentliggøres i bladet Jagthunden, tilgår 
den prøvearrangerende organisation, dommerne 
Niels Erik Krüger, Lars Nielsen og Sven Aage Vad 
samt hans specialklub Dansk Pointer Klub.
Den 15. juni 2010 
Dansk Jagthunde Udvalg
P. u. v. 
Poul Vestervang, Formand

Hermed bringes ordlyden af de undskyldninger, som 
Carlo Nørtoft Thomsen har givet:

Undskyldning til dommerne
Niels Erik Krüger, Lars Nielsen og Sven Aage Vad
2. juli 2010 

Undertegnede fremsender hermed min uforbeholdne 
undskyldning for på Dansk Pointer Klubs og på min 
egen hjemmeside at have beskyldt jer for at mani-
pulere med sandheden, gjort tabere til vindere samt 
have udvist frækhed og arrogance ved udførelsen af 
jeres dommerhverv på Dansk Kennel Klubs mester-
skabsprøve i foråret 2010. 
  Jeg fortryder min handling og beder jer modtage 
min undskyldning, så denne sag kan blive afsluttet.
Med venlig hilsen
Carlo Nørtoft Thomsen

Undskyldning til Dansk Jagthunde Udvalgs 
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Dom-
merudvalget.
2. juli 2010 

Undertegnede fremsender hermed min uforbeholdne 
undskyldning for på min hjemmeside at have 
udtrykt manglende tillid til systemet ved behandling 
af klagesager, underforstået til Dansk Jagthunde 
Udvalgs bestyrelse og Dommerudvalget, ligesom 
jeg undskylder at have påstået, at dette system er 
”sammenspist”.
Med venlig hilsen
Carlo Nørtoft Thomsen

Dansk Jagthunde Udvalgs kommentarer til dom-
mer over Carlo Nørtoft Thomsen.
Det er første gang, at Dansk Jagthunde Udvalgs 
(DJU) bestyrelse har behandlet en sag, der udsprin-
ger af skrevne udsagn på Internettet. Dansk Kennel 
Klub har, så vidt vi har fået oplyst, på nuværende 
tidspunkt ikke truffet sanktioner i lignende sager.
  Da sagen derfor er principiel, besluttede DJU at 
acceptere en uforbeholden skriftlig undskyldning til 
de implicerede dommere, DJUs bestyrelse og Dom-
merudvalget samt en karantæne dom.
  Det er samtidig vigtigt at pointere, at dommen ikke 
danner præcedens, og derfor vil der fra DJUs side 
blive set med alvor på lignende sager.
Dansk Jagthunde Udvalg
Poul Vestervang, Formand

Poul Erik Dahl Jens Hansen Alex Røge
Hermansen

Ole Noe

Jesper Hansen Bo Bryndum
Jensen

Heine Tirsbæk
Jørgensen

René Jørgensen Poul Erik 
Rasmussen

Nye markprøvedom-
mere
Ni personer har bestået dommereksamen og er af 
Dansk Jagthundeudvalg og Dansk Kennel Klub 
blevet autoriseret som markprøvedommere.

Dommerne kan benyttes allerede i dette efterår.

Adresser, telefonnumre mm. kan ses på DJU´s 
hjemmeside i listen over markprøvedommere.

Engelske racer

Kontinentale racer
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Kragborg Råfoder  
Dansk kvalitets kød til danske jagthunde 

www.kragborg.dk 
Tlf. 40 17 54 31 

Se hele vores program på 
www.pinewood. dk

Efterårsvinderprøve i 5-klub regi

Klubben for Gammel Dansk Hønse-
hund, Dansk Vizsla Klub, Langhårsklub-
ben, Dansk Weimaraner Klub og Dansk 
Drentsche Patrijshond inviterer til INTER-
NATIONAL-VINDERKLASSEPRØVE.
Prøvedato: Søndag d. 26 September 2010
Mødested: Jagtforeningens Klubhus, 
Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn 8500 
Grenaa. Mødetid: kl. 8,00
Dommere: Uffe Jacobsen (ordførende) 
samt Carsten Lundhøj

Prøvegebyr: 500,00 skal følge tilmel-
dingsblanketten på check eller indsættes på 
konto: regn r. 7320 kontornr. 000115 2995
Husk at påføre hundens navn på indbeta-
lingen!
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 13/9 2010
Mulighed for efteranmeldelse, hvis der 
opnås en 1.pr på brugs-eller fuldbrugsprøve 
efter denne dato.
Prøveleder: Marianne Hummelgaard, Ro-
lighedsvej 3, 8500 Grenaa. Tlf.4219 5307 
E-mail: Marianne.hummelgaard@gmail.
com
Tilmelding skal ske på DJU anerkendte 
blanketter . Kan hentes på DJU´s hjemme-
side www.danskjagthundeudvalg.dk
Der kan købes rundstykker/kaffe på dagen.
På de 5 klubbers vegne
Marianne Hummelgaard

EFTERÅRSMARKPRØVE

LOLLAND-FALSTER Jagthundeklub 
afholder markprøve søndag d. 29. 
august kl. 08.00
Mødested: Sakskøbing Vandrehjem, 
Saxes Allé 10, Sakskøbing.
Terræn: Syd-Østlolland.
Tilmeldning senest 23. august (max. 
24 hunde) i unghunde-, åben- & vin-
derklasse til Henning Juul, Ellekrattet 
25, 4800 Nykøbing F. Tlf. 6094 1658. 
ju-bi@mail.dk ell. tilmeldingsblanket 
konto No. 1551 6115462 (husk navn) 
Pris 175,- kr. + Nye medlemmer 30,- 
kr.
Matchning kl. 15.30
Bestyrelsen

Nordøstfyns Jagthundeklub

Afholder efterårsmarkprøve søndag 
d.29.august der dystes i unghunde-
åben og vinderklasse.
Mødested Drigstrup 
Sognegård,mødetid kl.8.00.
Pris:150,- kr. pr. hund incl. suppe 
efter præmieuddeling.
Tilmelding senest 23 august til.
Frede Nielsen 40421901 eller Car-
sten Mogensen 25796980

Lokale markprøver mm

Romlund Jagtforening

Afholder temaaften 
den 9. sep. Kl 19.00 

Løgstrup Skole, Skolegade 9, 8831 Løgstrup

Fodring af hund 
før og efter jagt/prøve 

ved Leif Kirkeby fra HIKE Hundefoder 

Hvordan opnår man gode 
resultater med sin hund?

ved Christine Due, som er 2 gange verdens-
mester i Saint Hubertus og har mange andre 

flotte resultater 

For yderligere info: 
Ivan Jørgensen tlf. 53 61 40 51 eller 

e-mail: ivan@engdal.net 
Pris 50 kr. inkl. kaffe/the og kage
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HUNDEGÅRDE

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod

Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80

e-mail: hakon@hakon-profil.dk
www.hakon-profil.dk

10 års garanti for gennemtæring

HUNDEGÅRDE
D A N S K  K V A L I T E T S  H Å N D V Æ R K

Autoboxe
fås i standardmål eller 
skræddersyet til bilen

Godt vejr i minimum 14 dage blev brat for-
andret med et voldsomt regn-og tordenvejr 
kort inden vi skulle mødes. Knud Overga-
ard, der var aftenens turleder, valgte derfor 
at fl ytte slutstedet til startstedet.
  18 personer blev bænket i en træhytte 
langs Skovsøen, lige ved siden af Trehøje 
golfklub. Med lidt øl og kaffe blev der 
livligt diskuteret agerhøns. Alt fra biotop-
pleje til udsætningsformer. Det er tydeligt at 
mærke, at de ”engelske folk” i området, på 
tværs af racer, har gjort en betydelig indsats 
for at bevare agerhønen i det åbne land. Ikke 
kun med udsætning og fodring, men også 
gennem vedvarende dialog med lodsejere og 
landmænd om småvildtets behov for biotop-
pleje i det åbne land. Til pointerklubbens 
hovedprøve i foråret, havde de 173 par høns 
og 16 enlige, samt op imod 200 fasaner….
Resultatet af udsætningsmetoden taler vist 
for sig selv.
Endelig tørvejr og vi blev i biler, ledt op i 
det smukke Trehøje. I bakkerne med lyng, 
marker og skov. Inde i lyngen stod en vo-
liere med parhøns og kyllinger omringet af 
hegnstråd i smukke omgivelser.
  Det skabte stor interesse blandt deltagerne, 
og spørgsmålene meldte sig med det samme. 
Aftenen sluttede af et par kilometer derfra 
ved en anden voliere af samme type. En 
rigtig god aften, der på trods af vejr og som-
merferie kunne samle 18 i det midtjyske. En 
aften der varmt kan anbefales bliver 
afholdt igen til næste år. Det er vigtigt, at vi 

udnytter de erfarnes viden, men det er også 
vigtigt, at nye kommer i gang med at gøre 
deres egen erfaringer.    

På Fyn havde man ved redaktionens slut-
ning afviklet to arrangementer. Der var 7 til 
det første og 13 til det andet arrangement. 
  Et par rigtige gode dage hvor mange vildt-
plejeemner blev vendt. 

På Jagthunden fi k vi en idé.
  Mange har hen over foråret 
spurgt, om det ikke var muligt at 
se, hvordan man i praksis arbejder 
med familiefl okke.
  Derfor arrangerede vi ekskursio-
ner under kyndig vejledning fem 
steder i landet.

Tekst og foto: Rune Riishøj

Åben agerhønedag i Vildbjerg

Der udveksles erfaringer under aftenens ekskursion.
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VILDTFODERAUTOMATER 
Til FASANER og AGERHØNS 

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

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

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

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

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

AMERICA A/S - DK - 7700 
Thisted - Tlf. 9792 0122 

www.america-thisted.dk 
post@america-thisted.dk

JAGTHUSET Kr. O. Skov A/S
Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10 • Fax: 86 86 25 66

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 9.00-17.30 • Fredag 9.00-19.00 • Lørdag 9.00-12.00

hos Kr. O. Skov

Stort
udvalg i
skydeveste 
Her vist Deerhunter 
skydevest med 
læderbesætning. 
Vi har veste fra 
Beretta, Browning, 
SKB, Jaguar, Laksen, Chevalier
Spørg efter str. fra XS til 5XL

Deerhunter 
skyde-
briller 
med tre sikker-
hedsglas til skiftende 
lysforhold. 

Kr. 299,-
I butikken har vi skydebriller fra Beretta, 
SKB, Peltor, Shirstone og Wileyx eyewear.

Browning udskiftelig sigtemidler. Sættet includere 4 lysrør 
med diametere som passer til forskellig lysforhold. 
Der includeres ligeledes tre str. 
magneter så sigtet passer på 
næsten alle haglgeværer.

Slidstærke
bukser

Fra 299,-

Markvildt og agerhøns

Igennem de sidste 15 til 20 år har forhol-
dene for blandt andet agerhøns, harer og en 
mængde vadefugle lidt under stadig dårli-
gere og dårligere biotopiske vilkår. Ingen i 
Danmark er i tvivl om, at det intensive land-
brug bærer en stor del af skylden, også store 
dele at landmændene er klar over problemet. 

Den samme problematik gør sig gældende i 
Sverige og syd for den danske landegrænse. 
  Ved universitetet i Göttingen har man også 
indset, at det er landmændene, man skal 
have i tale. Pt. har man et projekt kørende 
omkring agerhøns (Rebhunschutzprojekt), 
hvor man bl. andet har anlagt over 1000 
vildtplantestrimler i en bredde af 10 til 20 
meter. i Kreds Göttingen. Økonomien i 
projektet er fundet ved hjælp af sponsorater, 
idet landmændene heller ikke i Tyskland har 
råd til gratis at afstå den fornødne jord og 
udføre de biotopforbedringer, der skal til.
  Samtidig har man en udsætningsplan i 
gang. I forbindelse med projektet har man 
fundet ud af, at der er fl ere agerhønsehaner 
end høner ca. 10%, og hvis man har sådanne 
enkelte haner løbende på reviret, kan man 
kalde dem til sig ved hjælp af agerhønekald.
  Sæt en CD i Cd afspilleren i bilen giv 
den god styrke. Kommer han, så er det om 
at lempe en medbragt høne ud til ham på 
modsat side af bilen. Flere har prøver det, 
og de siger, det virker. Har man lyst til at 
prøve, så kan man gå ind på www.rebhuns-

chutzprojekt.de.Her fi nder man links & 
download, under 4. afsnit er der tre ikoner 
- rufende Han, rufende Henne og Han und 
Henne rufen.
  Ønsker man at høre lydene, klikker man på 
ikonet. Ønsker man at downloade, højreklik-
ker man på ikonet og vælger kopier, lægger 
en CV i computeren og vælger brænd. Nu 
har man lyden, på sin CD.
  Hele det tyske projekt lyder meget spæn-
dende, så i næste nummer af Jagthunden vil 
man se nærmere på det.
  Apropos økonomien i biotopforbedringer, 
her har formanden for Svensk Pointer Klub 
Eric Ringaby et forslag i en artikel i det 
svenske blad Avance 5/09, hvor han skriver, 
at ved juletid får det svenske landbrug en 
check fra EU på sekstusundeottehundrede 
millioner i julegave. Hvorfor ikke bruge 30 
millioner af dem til biotopforbedringer hvert 
år. Det er 0,4 % at hele tilskuddet, det vil 
ikke betyde meget for landbruget, men være 
en stor hjælp til forbedringer for markvildet. 
Bent Olsen
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Jægeren og hans hund
Tekst: Hundemanden
Foto: Kim Henriksen

Jægeren og hunden er uløseligt forbundet 
med hinanden. Man kan næppe tænke sig ret 
mange former for jagt uden, at der anvendes 
en hund. Gravjagt, støverjagt, elgjagt, klap-
jagt og hønsejagt blot for at nævne nogle. 
Her indgår hunde under den ene eller anden 
form, hunde der til daglig færdes sammen 
med sit menneske, er hans ven og måske 
husets levende møbel.
  Kaj Munk skrev om jagthunde, selv om 
han nok ikke havde ret meget forstand på 
dem. Boganis beskrev deres anvendelse, og 
Blicher gik ganske detaljeret til værks, når 
han forsøgte at forklare jagthundens afstam-
ning eller dens dressur og anvendelse.
  Vi har på trods af gamle beretninger ikke 
noget klart billede af, hvornår hunden kom 
til mennesket, eller mennesket tog hunden 
til sig, eller hvor hunden egentlig kom fra. 
Vi ved ikke, hvornår det skete og hvordan 
det skete. Vi ved heller ikke, hvor det skete, 
men det skete.
  For tusinder af år siden længe før de første 
rensdyrjægere satte foden på dansk jord, 
og endnu længere før de første hvide viste 
sig på det amerikanske kontinent, levede 
indianerne spredt over prærien, i skovene og 
i højlandet. De levede i vished om at jorden 
var deres moder, og den store ånd styrede alt 
fra landet hinsides solnedgangen. De levede 
af, hvad naturen kunne bringe dem først og 
fremmest i form af jagt.
  Stammen havde slået lejr for en tid ved 
foden af de høje bjerge. Høvdingen, Rolige 
Elg, havde bedt sine krigere tage på jagt 
den næste dag for at skaffe stammen frisk 
kød og for om muligt at udbygge forrådet 
af pemikan til vinteren. Som en særlig 
begunstigelse havde han givet en ung dreng, 
Rappe Bæver, der endnu ikke havde danset 
soldansen, lov til at tage med krigerne på 
jagtturen.
  Tidlig næste morgen brød de op og fulgte i 
det blege morgenlys fl oden mod strømmen. 
Det var på alle måder en dejlig dag perfekt 
til jagt, og alle var overbeviste om, at den 
Store Ånd nok skulle være med dem og give 
dem jagtheld.
   Den Store Ånd var med, og da de mod af-
ten var på vej ned ad bjergsiden, var det ble-

vet til tre store hjorte, et rådyr og fi re harer. 
De store hjorte havde de anbragt i sikkert 
depot for rovdyrene. Dem kunne kvinderne 
fl å og partere næste dag. Rådyret og harerne 
havde de med sig. Der var en god stemning, 
og måske var det derfor, man gjorde en lille 
afstikker forbi den gamle ulvehule.
  Da man nærmede sig hulen kunne man 
høre at hvalpene småpep nede i dybet. Flok-
ken måtte øjensynlig være taget på jagt og 
havde for en stund overladt de små til sig 
selv. Kloge Ravn foreslog, at man skulle 
forsøge at få fat i hvalpene. Dels ville det 
tynde ud i fl okken, og dels kunne de tjene 
som legekammerater for stammens børn.
  Den eneste, der imidlertid kunne komme 
ned i hulen, var Rappe Bæver, og med stor 
møje og besvær og med adskillige skram-
mer på arme og hænder lykkedes det ham at 
fi ske de fi re ulvehvalpe op af hulen, og der 
blev naturligvis stor begejstring blandt stam-
mens børn, da man lige inden mørkningen 
vandrede ind i lejren.
  De to af hvalpene blev nu hurtigt slået 
ihjel. De var slet ikke egnede som legekam-
merater for menneskenes børn. En tredje 
døde af sygdom, så der var kun den sidste en 
tæve tilbage, som Rappe Bæver havde fået 
lov til at tage sig af. Hun var i modsætning 
til de andre meget tillidsfuld og knyttede sig 
hurtigt meget stærkt til Rappe Bæver. Hun 
sov sammen med ham i teepeen. Hun fulgte 
ham i skoven på jagterne, og hun sad ved 
hans side når han fi skede i fl oden.
  Tiden gik. Hvalpen var blevet en ung stærk 
ulv, der som en skygge fulgte sin herre over-
alt. Rappe Bæver havde danset soldansen og 
fortjent sine første fjer i overensstemmelse 
med de to træers love og var nu kriger.
  En dag var han på jagt, og ulven fulgte 
ham som sædvanlig. I en lysning kom en 
hjort pludselig springende. Rappe Bæ-
ver kunne ikke nå at få en pil på buen før 
hjorten var borte, og han affandt sig med, at 
den om et øjeblik forsvandt i birkeskoven. 
Men lige med et satte ulven af uforklarlige 
grunde efter hjorten. Måske blev den ophid-
set af synet, måske var det helt instinktivt, 
for den kunne i hvert fald ikke gøre det 
prægtige dyr det mindste. 
  Da hjorten  registrerede, at den blev 
forfulgt, gjorde den front mod ulven og 
kom med et udfald. Dette var nok for Rappe 
Bæver. Pilen lå klar på buen. Han sprang 
ti skridt frem og lod pilen gå. Den sad som 
den skulle, og hjorten sank sammen. Øje-
blikkeligt lukkede ulvens stærke kæber sig 
om hjortens strube, og det var nu ingen sag 
for jægeren at gøre en ende på hjortens liv 
med sin kniv.
  Fuld af lykke og beruselse sad jæger og 
ulv længe og betragtede byttet. Den unge 
kriger strøg ned over hjortens skind. Ulven 
gav den en lille ekstra rusketur og slikkede 
sin herres hånd. Sammen havde de udrettet, 
hvad de hver for sig ikke havde en chance 
for at klare.

  Rappe Bæver måtte berette om denne 
hændelse igen og igen. I de lange vinterafte-
ner i teepeerne blev han ved med at fortælle 
historien til de andre krigere, til sine børn og 
til sine børnebørn, men nu er det så længe 
siden, at ingen mere kan huske det.
  
En septemberaften var en ung jæger på vej 
mod mosen. Han ville ned og prøve ande-
trækket. Det var måske ikke det bedste vejr, 
men i begyndelsen af jagtsæsonen trak der 
alligevel altid en del ænder til de vandhuller 
og damme, de havde vænnet sig til at fou-
ragere i gennem hele eftersommeren. Han 
havde sin hund med - en fødselsdagsgave 
fra sidste år, og han havde trænet og dresse-
ret den efter bedste evne. Han havde delta-
get i dressurkursus i den lokale jagtforening, 
og her fi k han megen ros ikke mindst for 
den glæde, hunden udstrålede ved at arbejde 
for ham. Han havde trænet meget apporte-
ring, og unghunden var ganske fl ink til det, 
men rigtig jagt havde den aldrig prøvet.
  De sad tæt sammen i kanten af pilekrattet. 
Han snakkede med hunden, og den trykkede 
sig ind til ham. Der var ro og fortrolighed 
over sceneriet. Det var en smuk og stille af-
ten, men der var endnu ikke kommet ænder, 
og der var kun en lille halv time igen.
  Pludselig drejede hunden hovedet og 
løftede ørerne. Knægten så det og spejdede 
mod sydvest. Jo der. Nu kunne han også 
se dem. Det var tre ænder med kurs mod 
mosen. - Bare de nu ville ned, gik det gen-
nem hans hoved, men ænderne fortsatte 
forbi uden for skudhold. Han holdt sig for 
næsen og rappede et par gange, som de 
ældre jægere har lært ham. Ingen reaktion. 
Han prøvede igen, og nu svaredes der et 
sted oppe under den mørke himmel. Lyden 
kom nærmere, og nu kom ænderne bag fra 
og passerer i fuld fart til højre for ham i 
ganske lav højde. Han gav et enkelt rap og 
de tre ænder drejede og kom lige mod ham. 
Han lod dem komme helt ind og holdt så på 
anden længst til højre. Den tegnede i skud-
det, men holdt sig alligevel på vingerne. 
Han undlod at skyde igen, og nu tabte anden 
højde, og han hørte den falde ned langt inde 
over pilekrattet.
  Nu måtte det være eksamenstid. Nu måtte 
træning og dressur stå sin prøve. - Apport! 
Hunden forsvandt glad ind i mosen. Han 
kunne intet gøre bare vente. Han hørte den 
arbejde. Han hørte lyd af plasken i vand og 
grene der blev trådt ned. Og så hørte han 
lyden af en prustende hund ganske tæt ved. 
Våd og stolt dukkede den ud af buskene 
med anden i munden. Den satte sig. Værsgo.
  Længe sad de sammen mand og hund. Han 
strøg anden over de smukke fjer. Hunden 
slikkede den på hovedet hvor blodet pibler 
frem af næbbet. Sammen havde de løst 
opgaven. Sammen havde de fået udbytte af 
jagten.
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Petlink GPS tracker hjælper dig med 
at følge og finde din hund på jakt

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

www.petlink.dk

Er du jæger og har behov for 
træning og jagt med din hønse-
hund, så læs her: 
Store markarealer med roer 
eller anden bunddække. Gode 
og stærke vildtbestande. Fri 
afskydning. 

Op til 10 jægere med egne 
hunde - eendagesjagt:  
10.000,- kr. 
5 min. fra motorvejsafkørsel nr. 
46 - Sakskøbing. 

Kontakt Keld Rasmussen,  
Nystedvej 63, 4990 Sakskø-
bing.
Tlf. 54779041 og 51764507. 
E-mail: Bodilkeld63@gmail.com

DEBAT
Afskaf lodtrækningen før 2. heat

I Jagthundens juni nummer har Carlo Nørtoft 
Thomsen et indlæg benævnt ”Vinderklasse 
bedømmelse”, hvori han foreslår, at lodtræknin-
gen før 2.heat på vinderprøver for engelske racer 
fjernes.
  Jeg vil hermed støtte dette forslag og de syns-
punkter, Carlo Nørtoft Thomsen fremfører.
  For nogle år siden, da jeg var medlem af Dom-
merudvalget, udsendte udvalget forslaget om at 
afskaffe denne lodtrækning til høring i ERFA-
grupperne for engelske markprøvedommere. Da 
svarene kom tilbage, kunne det konstateres, at 
et meget stort fl ertal gik ind for at bevare denne 
lodtrækning, hvorefter forslaget faldt. Når jeg 
senere spurgte dommerkolleger, hvorfor de gik 
imod forslaget, var de mest præcise svar, jeg fi k, 
at det var noget nyt, og der ikke var nogen grund 
til at ændre på det bestående.
  Det er fuldkomment rigtigt, som Carlo Nørtoft 
Thomsen skriver. Denne lodtrækning skaber 
meget ofte forvirring blandt hundeførerne, når 
hunde, der efter 1. heat er rangeret i forskellige 
kategorier, mødes i slip i 2. heat, og dommerne 
efterfølgende motiverer, hvorfor rangeringen 
inden matchningen er sådan og sådan.

  Jeg har ikke oplevet tilsvarende lodtrækning i 
andre lande, hvor jeg enten har dømt eller ført 
hund. Jeg har prøvet at spørge ældre dommer-
kolleger, om de kender begrundelsen for denne 
danske regel. Jeg har ikke kunnet få noget klart 
svar men kun gisninger om, at det var for at 
undgå, at en dommer ”pakkede en hund ind”.
  Jeg vil foreslå, at Dommerudvalget genfrem-
sætter forslaget om at fjerne lodtrækningen før 
2. heat på engelske vinderprøver, og sender 
det til høring i de relevante ERFA-grupper og 
specialklubber.

Aage Stenhøj Jørgensen

Rättelse Jagthunden nr 6 2009

I Erik Petersens utmärkta artikel ” Sundhet, 
forandring & engelske tilstande” i Jagthunden nr 
6 2009 har det smugit sig in en felaktighet som 
jag gärna vill korrigera och kommentera.
  Det gäller FCIs nya titel Show Championtitel 
C.I.E. Jag delar Eriks upprördhet över denna 
titel som utan tvekan motarbetar vårt nordiska 
synsätt.
I artikeln skriver Erik att den Svenska Ken-
nelklubben röstat för den nya titeln men det 
är faktisk fel. Beslutet är inte taget av General 
Assembly där alla länder röstar utan beslutet 

togs av FCI styrelse ”General Committiee”  där 
Sverige inte är representerat. Svenska Kennel-
klubbens Centralstyrelse var liksom alla andra 
helt ovetande om detta beslut tills det informera-
des om det från FCI.
  Sverige har tillsammans med Norge och 
Finland sedan dess skrivit till FCI och begärt 
undantag för våra inhemska jakthundsraser 
eftersom vi befarar att denna nya titel kan ha en 
negativ inverkan på våra jakthundar
  Det fi nns i många länder i Europa en stor 
upprördhet över detta beslut. Både över själva 
beslutet och hur det togs. Det var ett princi-
piellt mycket viktigt eftersom man frångick ett 
tidigare synsätt på Championtitlar och det gjorde 
man som sagt utan att fråga vad medlemslän-
derna eller FCIs egna fackkommittéer ansåg.
  Mycket kritik har framförts från olika håll och 
FCI avser att utvärdera den nya titeln i augusti. 
Ju mer kritik  som framförs på alla nivåer – 
privatpersoner, rasklubbar, Kennelklubbar – som 
framförs desto större chans att General Commit-
tiee omvärderar sitt beslut.

Britt-Marie Dornell
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Dansk Ruhår Klub

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

www.ruhaar.dk

Dansk Ruhår Klub´s inter-
nationale efterårsvinder-
klasser 

Kan du ikke se DRK hjemmesiden?

- det kan være fordi din Internet Explorer 
skal opdateres.
Gå ind på www.windows.com og hent IE7 
eller IE8
Virker det ikke, bedes du kontakte Eline 
på web@ruhaar.dk

Lokalt medlemsmøde i Randbøl
DRK vil gerne invitere medlemmer fra 
Vejle, Kolding, Fredericia, Egtved, Bil-
lund, Give, Jelling og Grindsted området, 
samt andre der har interesse i dette områ-
des aktiviteter, til et fælles møde tirsdag 
den 24. august kl. 19.00 på Randbøldal 
Camping, Dalen 9, 7183 Randbøl.
  Vi vil gerne have sat nogle aktiviteter 
i gang i området og vil derfor høre fra 
medlemmerne hvad der er behov for og 
ønsker om
Forhånds tilmelding til Annette Laursen på 
tlf. 75883123 eller 21759848 gerne inden 
20. august.
Med venlig hilsen DRK´s Bestyrelse

afholdes lørdag d. 25. september og søn-
dag d. 26. september 2010.
Vinderklasse I og II afvikles lørdag, vin-
derklasse III søndag.

Der er i år 2 forskellige mødesteder, både 
lørdag og søndag: Sakskøbing vandrehjem, 
Saxes Alle 10, Sakskøbing og Rosenfeldt 
Allé 2, 4760 Vordingborg (I mødes på 
vejen). Det offentliggøres på klubbens 
hjemmeside efter tilmeldingsfristens udløb, 
hvilke hold der skal møde hvor.
Begge steder er der velkomst og afgang til 
terrænet kl. 8.00.
Matchning for alle vinderklasserne afholdes 
på Agerup med præmieoverrækkelse ca. kl. 
17.15.
Prøveleder Peder Jacobsen, tlf. 5486 5208 - 
4036 5208.
Der er traditionen tro fællesspisning lørdag 
aften på Sakskøbing vandrehjem.

Deltagelse: Hunde der har opnået 2 x 1. pr. 
i åben klasse eller på brugs-/fuldbrugsprøve, 
samt har bestået slæb og apporteringsprøven 
eller Danmarks Jægerforbunds udvidede 
apporteringsprøve efter gældende regler 
kan tilmeldes. Der dømmes efter Fælles 
Markprøveregler. Udenlandske hunde er 
velkomne, og svenske ruhår kan tilmeldes 
efter særlige regler– se www.ruhaar.dk

Dommere: Se på www.ruhaar.dk

Overnatning og fortæring: Overnatning på 
vandrehjemmet bestilles på tlf. 5470 6045. 
Hvis vandrehjemmet bliver fuldbelagt, kan 
yderligere overnatningsmuligheder etableres 
gennem prøveleder Peder Jacobsen.
Morgenmad koster kr. 50. Madpakker til 
frokost kr. 45.
Fællesspisning: Lørdag aften kl. 19.30 på 
Sakskøbing vandrehjem. Pris 165 kr. excl. 
drikkevarer. 
Bestilling af mad samt tilmelding til fæl-
lesspisningen kan sendes sammen med 
tilmeldingen. 
Du kan også bestille ved at ringe til prøve-
lederen senest d. 20. september på tlf. 5486 
5208 - 4036 5208.
 
Tilmelding: Tilmeldingsblanketter samt 
gebyr på kr. 500.- sendes til Eline Noiesen, 
Horsevang 17, 2740 Skovlunde, tlf.: 2025 
1810 eller til web@ruhaar.dk. 
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 20. 
september med morgenposten.
Gebyr kan indbetales i Nordea reg.nr. 0114 
kontonr. 8967 305 023. Husk at angive 
hvem indbetaleren er. 
Bestyrelsen håber at så mange som muligt 
vil deltage med deres hunde i denne week-
end samt deltage i en forhåbentlig hyggelig 
fællesspisning.
 
På gensyn 
Prøveleder Peder Jacobsen/Eline Noiesen

Fremvisning af avlshanner
Husk at reservere datoen 05 Februar 2011:
Igen i 2011 vil Klubben holde fremvisning af vores avls hanner og det bliver igen i Egt-
ved hallen, vi håber i vil møde op og se de fremragende hunde.
Som nyt vil vi i år invitere til Opdrættermøde..
  Afholdes den 5. februar 2011 i Egtved-området umiddelbart efter fremvisningen af avls 
hanner.
Emne: HD hos ruhåret hønsehund og brug af HD-indeks i avlsarbejdet. 
Vi har inviteret en ekspert på området, lektor ph.d. Helle Friis Proschowsky, til at holde 
foredrag og svare på spørgsmål. 
  Helle Friis Proschowsky er dyrlæge og ph.d., og hun arbejder især med genetik og for-
sker i forskellige hunderacers arvelige sygdomme. Hun er på nuværende tidspunkt ansat 
som lektor på Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab / Genetik & Bioinfor-
matik på KVL, men bliver fra 1. september 2010 ansat i Dansk Kennel Klub. Helle Friis 
Proschowsky underviser desuden i genetik på DKK’s opdrætteruddannelse.
  Opdrættermødet henvender sig til nuværende og kommende opdrættere af ruhåret høn-
sehund. Det er en forudsætning for deltagelse, at du er medlem af klubben.
Flere informationer kommer senere, men sæt allerede nu X i kalenderen.
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Som klubbens Schweiss prøve koordinator har jeg sat mig for at 
besøge så mange prøveleder og deres dygtige hjælpere.
Her er formålet at få en god snak om deres arbejde, fremtiden og 
hvad klubben kan hjælpe med samtidig får jeg mulighed for at 
møde og hører på deltagernes mening.
  I år har jeg haft fornøjelsen at være på besøg i Uggerby-Tversted, 
Fussingø og Grindsted og herfra udspringer min artikel hvor jeg vil 
prøve at beskrive noget vi ikke rigtigt tænker så meget over som 
hunde fører…. ”Det kæmpe arbejde disse dygtige hjælpere udfører 
for at vi kan komme på prøve”

Schweissprøver, bag kulissen

Prøvelederen:
Er tovholder samt klubbens repræsentant 
som står for at afvikle en vel tilrettelagt 
prøve og han har faktisk en del at se til ikke 
bare på prøvedagen, nej det er allerede når 
han har afsluttet og sagt tak for i dag på 
sidste prøve at arbejdet med næste års prøve 
begynder…
Mens vi andre ikke engang er begyndt at 
tænke på træning eller hvilken prøve vi skal 
deltage på er et stort arbejde gået i gang.
  Der skal laves aftaler om terræn, kan vi 
… må vi igen næste år, og det er ikke altid 
lige nemt når vi skal låne store arealer for at 
afvikle en Schweiss prøve, prøv engang at 
tænke tanken en 1000 m prøve med 6 spor, 
ja det er faktisk 6 km og en god sjat der skal 
bruges og tilrettelægges så sporene bliver 
rigtig og gode at løse.
  Andre skal søge terræn til både 4 og 5 hold 
med 7 – 8 hunde på hvert så aftalerne skal 
være gode og på plads for at afvikle sådan 
en prøve. Kan det nu være så svært er der 
nok nogle der tænker… men mange ting kan 
drille, ejerskifte – skovfældning – en sjæl-
den fugl ruger nu i området – og mærkeligt 
nok tror mange at vi forstyrre og skræmmer 
vildtet men vi er vel næsten de eneste der i 
hvert fald har vores hunde i snor når vi er til 
sådan en prøve 
  Ja når så han har terræn på plads så skal 
der laves aftaler med dommere, stifi ndere og 
øvrige hjælpere som jo også i god tid skal 
have det i deres kalender, gennem klubben 
annonceres prøven, der skal bestilles blod 
– klove – diplomer – præmier – lister til al 
verdens indberetninger så vi alle får vores 
resultat registreret de rigtige steder.
  Når dagen nærmer sig har han næsten ikke 

mere hår på hovedet eller det er blevet grå 
af at løse alle de problem stillinger vi som 
hunde fører giver ham… Forkert udfyldte 
tilmeldinger – manglende betaling – løbske 
tæver – ” Min moster er syg, kan jeg få mine 
penge retur” – for sent tilmeldt ” Hvorfor 
kan jeg nu ikke komme med ” � jo han har 
nok at se til… det blev nu tid til at lave et 
program.
Efter en vel overført prøve skal der lige bru-
ges en del tid på at afregne med alle berørte 
parter, indberette til DKK, specialklubber, 
foto og resultat til diverse hjemmesider så 
vi alle få dage efter kan læse om ” Vores 
dygtige hund ”
Ja jeg har sikkert glemt en hel masse men 
jeg er i hvert fald glad for disse ild sjæle 
der brænder for sagen og får tingene til at 
lykkes.

Stifi nderen:
Her har vi prøvelederen´s tro hjælper som år 
efter år stiller deres arbejdskraft til rådighed, 
de kender deres spor og kan tilrettelægge 
dem samt fi nde rundt i skoven, vi møder her 
mange rutinerede hundefører der brænder 
for schweiss sagen og nyder ” En god dag 
i skoven” med godt kammerat skab og 
dygtige hunde.
  Uden disse ingen prøve, her er kernen i det 
hele, dygtige hjælper der kan deres spor og 
som ikke går i panik når der ændres i skoven 
så der skal laves nye spor. De er samtidig 
den hjælp som en dommer skal kunne stole 
på og trygt læne sig op af så udlægningen og 
afviklingen af sporene kører efter reglerne.

Dommerne:
Ja uden dem får vi i hvert fald ingen præmi-

ering, her møder vi mange gange en meget 
rutineret hundefører som mange gange også 
har en år række i Schweiss registeret. de 
møder hvert år op og dømmer vores hunde 
og her vil i nok blive lidt overrasket de døm-
mer mange gange op til 10 – 15 prøver på 
et år i en sæson der går fra April til Sep. så 
de får brugt deres weekender men her er det 
også folk der brænder for sagen og nyder de 
gode dage i skoven.
  Mange gange har de kørt fl ere timer og det 
over 2 dage når der skal lægges 20 t spor, 
eller også er de stået op midt om natten for 
at være fremme for at lægge spor så vi kan 
komme i gang til rette tid, og lad mig bare 
slå fast… ” de gør det ikke for pengene et 
dommer honorar er på 200,- kr ” nej de gør 
det fordi de kan lide det og hygger sig med 
gode hundefører og deres dygtige hunde.

Øvrige:
Ja det er faktisk de vigtigste, bag mange en 
prøveleder – stifi nder – dommer er der en 
familie der ved at de brænder for Schweiss 
sagen og vi ser dem også tit være en del af 
prøve afviklingen, jeg er meget overbevist 

Kan du hjælpe os med at fi nde dyret
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om at de på mange prøver sørger for at vi 
alle kan få en bid brød og en kop kaffe, men 
også laver mange praktiske ting for vi kan 
komme på prøver.

Afslutning:
Jeg håber alle hundefører vil huske på det 
kæmpe arbejde der egentlig udføres for at vi 
kan komme på prøve, og det er jo ikke kun 
på Schweiss prøver men alle steder udføres 
der et kæmpe arbejde for at vi kan hygge os 
med vores passion.
  Vi har også tit andre hunde racer med på 
vores prøver, det undre nogle sig over, men 
husk samarbejde er vejen frem, vi får jo 
også lov at deltage på andre klubbers prøver 
så her er det klubbens klare holdning at det 
er prøvelederen der ” Sætter holdet ” og det 
stoler vi på han gør på bedste vis.

Fra Dansk Ruhår Klub skal der lyde en stor 
tak til alle jer der gør et kæmpe arbejde for 
at vi alle sammen kan komme på prøver og 
jeg er sikker på at det værdsættes af alle.

Lars Hansen

Stifi nder - dommer - hundefører efter løst opgave.

Traditioner holdes, brud til hund og fører

 Prøveleder takker alle hjælperne.

Avlsmål.
Vi ønsker at avle en alsidig brugshund, som 
kan være til nytte på stort set alle jagtfor-
mer og på alle årstider. Vi lægger vægt på 
hundens arbejde før og efter skuddet, dvs. 
hunden skal kunne bringe vildt for bøs-
sen og den skal være god til at bringe det 
skudte og især det anskudte vildt på tasken.

Formål.
Testens formål er at bedømme unge hundes 
anlæg for alsidigt brugshundearbejde med 
henblik på at give information til brug for 
udvælgelse af avlshunde. Bedømmelsen 
indgår i vurderingen af såvel hundens egne, 
som af dens slægtnings avlsværdi.
  Testen er åben for alle ruhårede høn-
sehunde i alderen fra 8 – 18 mdr. dog i 
2010 er der dispenseret til 24 mdr pga den 
hårde vinter. Hundene vil blive afprøvet i 
følgende discipliner: markarbejde, vandar-
bejde og sporvilje. Bedømmelsen vil ske 
på grundlag af hundens naturlige medfødte 
anlæg. Alle discipliner bliver pointbedømt 
efter en bestemt pointskema. Det skal un-
derstreges, at testen ikke er en konkurrence 
alle hunde vil blive bedømt som unghunde.. 
Hunden skal være vaccineret senest 14 
dage før testen.
Testerne afholdes:

Himmerland: Lørdag 21-08-10
Prøveleder: Carsten Jakobsen
Max 12 hunde Mødested : Vielshøjen 3.  
9500 Hobro

Herning: Søndag 22-08-10
Prøveleder: Kjeld Toft. Max 12 hunde
Mødested: Brunkuls vej 17 7400 Herning 

Fyn: Lørdag den 28 Aug 2010
Prøveleder: Kurth Sørensen. Max 12 hunde. 
Mødested: Vestergade 4 A - 5492 Vissen-
bjerg.

Sjælland: søndag den 29 aug 2010
Prøveleder: Jan leleû Feigh
Max 12 hunde

Nordjylland: Lørdag den 11-9-2010
Prøveleder: Bent Hansen
Max 12 Hunde

På DJU- tilmeldelsesblanketter skal man 
påføre den ønskede test dato. Det kan blive 
nødvendigt, af hensyn til holdstørrelserne, 
at fl ytte hunde. I disse tilfælde vil hundefø-
rerne blive informeret. 
Da Børge hansen står for at lave alle pro-
grammer og diplomer, SKAL alle anmel-
delsesblanketter sendes til:
Børge Hansen, Rugårdsvej 403A, Korup, 
5210 OdenseNV

Testregler kan rekvireres hos testlederen, 
samt hentes på Dansk Ruhår Klubs hjem-
meside: www.ruhaar.dk 
Tilmeldelsesfrist Senest 10 dage før den 
tilmeldte testen med morgenposten. Tilmel-
delsesgebyr kr. 400.- som kan vedlægges 
tilmeldelsesblanketten.
Beløbet kan også overføres på  kont nr:.  
7000- 1527327.
Gebyret skal være at se på kontoen på 
sidste tilmeldingsdag, det kan tage op til 
4 dage fra betaling til de ses på modtager-
konto, vær venligst opmærksom på dette.
Mødetid for alle prøver er kl 7.30.

Er der spørgsmål er man altid velkommen 
til at kontakte undertegnede.
Vel mødt til en spændende test, baseret på 
hundens anlæg.
Unghundetestkordinator Kjeld Toft
Tlf: 9719 6182- 4040 6182
Email: unghundetest@ruhaar.dk

Dansk Ruhår klubs unghundetest 2010

Du kan annoncere hvalpe på vej DRK hjemmeside, hvis
• Opdrætteren er medlem af Dansk Ruhår Klub 
• Parringen har fundet sted, og hvalpene er endnu ikke født 
• Forældre dyrene har HD-status A eller B
• Forældre dyrene er von Willebrand type II frie 
• Tilmelding sker skriftligt på tilmeldingsblanket

Nedenstående tilføjelser træder i kraft den 1. oktober 2010
• Forældre dyrenes samlede HD-indeks er 186 eller derover på parringstidspunktet
• Hvalpenes indavlsgrad er under 12,5 %
 
Såvel opdrættere som han hundeejere forventes at efterleve DKK’ etiske anbefalinger for 
opdræt, og der optages ikke kuld efter: 
• tæver der på parringstidspunktet er fyldt 8 år
• tæver der har 5 kuld eller fl ere registreret i DKK (eksklusive det kuld der ønskes 

annonceret)
• hanner der på parringstidspunktet har overskredet DKK’s til enhver tid gældende 

matador avls grænse
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Jørgen Jensen, Lilleheden Skovvej 
100, 9850 Hirtshals. Telefon: 9897 1178 - 21618355
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk 
Bankkonto: 9070 16203 50695

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

Fuldbrugsprøvetræning på følgende datoer:
Onsdag den 04.08.2010 KL.19.00
Onsdag den 11.08.2010 KL 19.00
Onsdag den 18.08.2010 KL.19.00
Onsdag den 25.08.210 KL.19.00
Træningen foregår på Mors („Legind“)samtidig med 
ræveslæb. Tilmelding til Ib på 61301465 eller Kaj 
Verner på 27646127

Ræveslæbstræning i Sevel, „Tyskebakken“ Sten-
bjerg og „Legind“ Mors på følgende tidspunkter.
Onsdag den 04.08.2010 KL.19.00
Onsdag den11.08.2010 KL 19.00
Onsdag den 18.08.2010 KL.19.00
Onsdag den 25.08.210 KL.19.00
Sevel, tilmelding til Poul på 97448303 „Tyskebak-
ken“ Stenbjerg, tilmelding til Jørgen på 51278245
„Legind“ Mors, tilmelding til Ib på 61301465 
Tilmelding senest 3 dage før.
(Der trænes alle 3 steder samtidig)

Anerkendt ræveslæbsprøve
Fredag den 27.08.2010 kl. 17.00 på „Tyskebakken“ 
Stenbjerg Klitplantage.
Tilmelding senest den 23.08.2010 til Prøveleder Kaj 
Verner Nielsen, 27646127

Marktræning.
Lørdag den 14.08.2010 kl. 09.00 i Vigsø, tilmelding 
til Jørgen på 51278245
Mandag den 16.08.2010 kl. 18.00 i Sevel, tilmel-
ding til Poul på 97448303
Lørdag den 21.08.2010 kl. 09.00 i Vigsø, tilmelding 
til Jørgen på 51278245
Mandag den 23.08.2010 kl. 18.00 i Sevel, tilmel-
ding til Poul på 97448303
Lørdag den 04.09.2010 kl 10.00 i Vigsø, tilmelding 
til Jørgen på 51278245
Tilmelding senest 3 dage før.

Marktræning for nye hundeejere
lørdag den 11.09.2010 kl. 10.00 i Vigsø. Vi tilbyder 
nye Ruhårs ejere- og hundeførere der kunne tænke 
sig at komme i gang med marktræning, en trænings-
dag med instruktion og gode råd til, hvordan man 
fører hunden i marken. Tilmelding til Jørgen på 
51278245 eller Kaj Verner på 27646127.

Marktræning med fældning af fugl.
Torsdag den 16.09.2010 kl. 17.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen på 51278245 eller Kaj Verner på 
27646127. Senest den 12.09.2010

Hobro området:
Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560 
Hadsund. Tlf.: 9857 3681 - 6016 3681 
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Ræveslæbstræning i Hadsund NYE DATOER
Dato: Tirsdag 03-08, 10-08, 17-08 Tilmelding: Jan 
Bartholomæussen på 20837881

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

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

Marktræning omkring Hadsund
Dato: 21-08 kl. 9.30 Mødested: oplyses ved tilmel-
ding
Tilmelding: Jan Bartholomæussen på 20837881

Marktræning omkring Støvring
Dato: 22- 08 kl.9.30 Mødested: oplyses ved tilmel-
ding
Tilmelding: Thorbjørn Skovrup på 30423048

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

Randers området:
Kontaktperson: Tue Iversen, Østergade 26b 8870 
Langå. Telefon: 2386 8086
E-mail: randers@ruhaar.dk

Marktræning
Vi kan tilbyde et par dage med mark træning, der 
kan max være 16 hunde pr. trænings dag , vi vægter 
der er plads til unghunde og nye fører så vi får dem 
startet godt op og der er tilmelding til terrænleder. 
Man skal forvente at der betales gebyr for fugle, 
betales til terrænleder på dagen.
Lør. 21 Aug. Randers, tilmelding til Dan Bach 5186 
0200
Søn. 22 Aug. Grenå, tilmelding til Mogens Nielsen 
8632 1889

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

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

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

 

Ræveslæbs prøve med diplom i Dejbjerg:
Arrangeres af KHK i Dejbjerg d. 15/10. Mødes-
sted ved Bundsbækvej 4, Dejbjerg 6900 Skjern kl. 
16.00 Tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket, 
vedlagt check på kr. 125,- sendes til: Steen Jensen, 
Kildebakken 45, 6940 Lem, tlf: 9734 1601. Tilmel-
dingsfrist: d. 8/10. 
 
Områdemøde: 
Områdemødet 2010 i omr. 4, bliver d. 3.11. kl. 
19.30 i Egeris Hytten, ved Egeris. 
Flere informationer senere

Skanderborg området:
Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 
Tørring. Telefon: 7580 1814 - 2527 3375
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

Marktræning
Der trænes 2 gange. Første gang søndag den 22. 
august og lørdag den 28. august
Mødested begge dage: Boballevej 2, Borre, 8850 
Bjerringbro kl. 9.00
Hvis der er spørgsmål til dagen, kan du ringe til 
Kjær Poulsen 2334 0092
Tilmelding 8 dage før til Peter Jensen 2527 3375 

Fuldbrugstræning I samarbejde med Højderyg-
gens Jagthundeklub
Der trænes 5 gange inkl. afslutning:
Første gang tirsdag den 27. juli samt 3. 10. 17. 
august. kl. 19.00
Afslutning er fredag den 20. august kl. 16.00
Mødested: Vestbirk Forsamlingshus, Søvejen 5, 
8752 Østbirk
Pris: 350,- kr.

Hvalpemotivation
Der trænes 5 onsdage den 3. 10. 17. 24. november 
samt den 1. december
Mødested: Foran Super-Brugsen Tørring, Torvegade 
6, 7160 Tørring kl. 19.00
Pris: 150,- kr.

Grindsted området:
Kontaktperson: Jens Abildgård, Krusbjergvej 1 C, 
6870 Ølgod. Telefon: 7532 3556 - 4028 4222 
E-mail: grindsted@ruhaar.dk
Marktræning i Roemarker i august
Der vil blive arrangeret marktræning i roemarkerne 
omkring Grindsted. Dato oplyses senere. Tilmelding 
til Jens Abildgård, tlf. 40-284222

Esbjerg området:
Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800 
Varde. Telefon: 7522 4620 - 2947 2447 
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk

Marktræning
21. august 2010 - pris 175 kr. - tilmelding til HC 
Clausen 7526 9155/2670 3356. 
Mødested HC’s Auto Hostrup.  Nye medlemmer er 
meget velkomne.
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Lokal markprøve
29. august 2010 - pris 200 kr. ungehunde - og 
åbenklasse
Tilmelding HC Clausen 7526 9155/2670 3356. 
Mødested HC’s Auto Hostrup.

Aabenraa området:
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 
Simmersted, 6500 Vojens. 
7450 6263 - 2162 4612 
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Marktræning for unghunde i august.
Der trænes onsdagene d. 4.8., 11.8. og 18.8. Alle 
dage kl. 1800. Den 4.8. i Løgumkloster og de 2 
andre dage i Simmersted. 
Nærmere vedr. mødested ved tilmelding, som skal 
ske til Jørgen Duus på mail eller tlf. 21624612 - 
74506263.

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

Odense området: 
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Statenevej 5, 5220 
Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk

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

Unghundetesten på Fyn
Motivationstræning af unghunde der deltager i 
unghundetesten 2010.
Der trænes i vand, blodspor og kaninslæb på føl-
gende datoer i august,
tirsdag den 3/8 - torsdag den 12/8 - torsdag den 19/8 
- torsdag den 26/8.
Mødested: Gadsbøllevej 25 - 5492 Vissenbjerg - kl. 
19.00.
Tilmelding til Kurth Sørensen på telefon 6447 3848 
- 4040 2994

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

Bubbelprøven
Vinderklassetræning - lokal prøve udelukkende for 
Ruhår.
Adgangskrav : Bestået „Slæb og Apporterings-
prøve“ samt deltaget på anerkendt markprøve.
Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3. 
vinder.Lørdag d. 18.09.10 kl. 09.00.Pris : 150 kr. 
Mødested - Ravnholt. Tilmelding til Jørgen Madsen 
- senest d. 11.09.10.
65 97 22 15 / 23 29 79 59 

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Marktræning for unghunde 10 - 24 mdr. Max. 10 
hunde.
Søndag d. 19.09.10 kl. 09.00. Pris : 150 kr. Møde-
sted - Ravnholt. Tilmelding til
Jørgen Madsen - senest d. 12.09.10. 65 97 22 15 / 
23 29 79 59 

Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til 
næste år.
Område 10’s mest vindende Ruhår kåres (fra DM 
2009 til DM 2010).
Onsdag d. 27.10.10 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter, 
Stat-ene-vej 18, Fraugde, 5220 Odense SØ Tilmel-
ding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 79 59 

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

Fuldbrugsprøvetræning.
Start juli.Pris 200 kr. Sted og tid opgives ved 
tilmelding.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 

Markprøvetræning.
Sidst i august eller start september. Der bliver 2 
dage med træning på marken med 10 hunde pr. 
gang. Unghunde bliver så vidt muligt samlet på 
første træningsdag.
Der kan tilmeldes andre racer end ruhår, såfremt der 
ikke er fuld hold af ruhår.
Sted og tid opgives ved tilmelding. Pris pr. dag. kr. 
150.-
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 

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

Områdemøde torsdag den 19. august 2010 

Der indkaldes herved til møde d.19.08.10 kl. 19.00 i 
Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 185,
2625 Vallensbæk. Emne: Det lokale arbejde, aktiv-
teter, organisation samt sociale elementer.
Der vil samtidig blive mulighed for at stille spørgs-
mål til Ruhaarsklubbens medlemsundersøgelse 
2009, da klubbens formand Torben Mørup samt 
næstformand Eline Noiesen vil være til stede Meget 
gerne tilmelding til undertegnede. Vi ser frem til 
stort fremmøde, alle er velkomne!

Marktræning August /September 
Der arbejdes på et par træninger i roer på Lolland 
efter nærmere aftale, da datoerne er endnu ikke 
fastlagt. Tilmeldning til Finn Storm Jensen. Antal 
hunde max.12 pr. gang nybegyndere /øvede.

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

Marktræning
Der vil i efteråret blive afviklet 2 til 3 markprøve-
træningsdage primært for områdets medlemmer 
med hunde i ungdoms og åben klasse. Mere herom 
senere.
For yderligere oplysninger henvendelse til Holger 
Uth tlf.: 2081 0407

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35, 
Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Telefon: 5482 6843 / 
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk

Markprøvetræning: Se DRK’s hjemmeside eller 
Jagthunden

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

Hasle området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløk-
kegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

Racedyst d. 21.8.2010
Mødested: Jydegård ,Tilmeldingsfrist: Kommer 
senere.
Prøveleder: Maike Fiil.
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Korthaarklubben 

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

FJD-udstillingen i Vissenbjerg 

www.korthaarklubben.dk

Den skæve vinkel. Foto: Bo Christensen

Årets FJD-udstilling blev afholdt den 13. 
juni. Bedømmelsen af hundene startede kl. 
9.00. Klubbens formand Hans Martin Chri-
stensen bød velkommen til de fremmødte 
udstillere og tilskuere. Kølig luft med frisk 
vind fra vest, men dog tørvejr, gav hundene 
gode udstillingsmæssige betingelser.
Der var tilmeldt 32 korthaar til bedøm-
melse, heraf 18 tæver og 14 hanner samt én 
opdrætsklasse og én avlsklasse.
Af de fremmødte tæver opnåede 2 beteg-
nelsen excellent og 12 tildeltes betegnelsen 
very good, blandt hannerne opnåede 1 
betegnelsen excellent og 11 tildeltes beteg-
nelsen very good. Sammenlagt 81 % med 
nævnte betegnelser, en meget høj præmi-
eringsprocent.
Alle tæver blev bedømt af John Christensen 
og alle hanner af Flemming Konnerup, som 
dommeraspirant deltog Torben Hjardemål.

Følgende hunde opnåede placering:
Juniorklassen hanner:
Very good 1. plac. Hejnerups Sjak 
08912/2009, Ejer: Keld Larsen, Rønnede
Very good 2. plac. Hals Bondens Ask 
11366/2009, Ejer: Aase Stender Nielsen, 
Børkop.
Åbenklasse hanner:
Very good 1. plac. Lystlunds Xantos 
24874/2008, Ejer: Tenna Schack, Rødding.
Very good 2. plac. Petermanns K. Rex 
19937/2008, Ejer: Jan Feigh, Herfølge
Very good 3. plac. Nørreøxes Kuno 
10149/2008, Ejer: Villy Andersen, Brovst.
Very good 4. plac. Petermanns Kato 
19941/2008, Ejer: Flemming Andersen, 
Nørre Nebel.
Brugsklasse hanner:
Excellent 1. plac. BHK 1. Cert. BIR. 
DKJCH. Bislevs AX 09316/2006, Ejer: Karl 
Georg Kristensen, Hals.
Very good 2. plac. Gomards Rex 
10031/2008, Ejer: Michael Mou, Ørbæk.
Very good 3. plac. Petermanns Jokke 

08552/2007, Ejer: Aage Lessmann, Grind-
sted.
Very good 4. plac. Søbygårds Remus 
12520/2008, Ejer: Svend Arent Jørgensen, 
Billund. 
Juniorklassen tæver:
Very good 1. plac. Hals Bondens Tilde 
00455/2009, Ejer: Aage Nis Christensen, 
Tønder.
Very good 2. plac. Gomards Haya 
14887/2008, Ejer: Lene Sørensen, Lange-
skov.
Very good 3.plac. Hejnerups Viky 
08910/2009, Ejer: Mogens Østergård, Faxe.
Very good 4. plac. Petermanns Lima 
07030/2009, Ejer: Michael F. Mortensen, 
Varde.
Åbenklasse tæver:
Very good 1. plac. Laika 04067/2008, Ejer: 
Torben Andersen, Oure.
Very good 2. plac. Lystlunds Xpert 
21877/2008, Ejer: Anette Holm, Præstø.
Very good 3. plac. Petermanns Katie 
19943/2008, Ejer Thomas Bang, Varde.
Very good 4. plac. Rouse 04070/2008, Ejer: 
Jens Peter Johansen, Aarslev.
Brugsklassen tæver:
Excellent 1. plac. BTK 1. Cert. BIM. 
Petermanns Jolly 08542/2007, Ejer: Erik 
Petermann, Holsted.
Excellent 2. plac. BTK 2. Bislevs Dina 
17200/2007, Ejer: Poul Bislev, Gandrup.

Brugsklasse, tæver.

BIR + BIM.
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Very good 3. plac. DKJCH. Bessie 
10206/2006, Ejer: Erik Paulsen, Vedsted.
Very good 4. plac. Grønbækgaards Kiki 
18706/2007, Ejer: Henning Skriver, Nibe.
Avlsklasse efter Petermanns Gaia, Æres-
præmie, Ejer: Kirsten og Erik Petermann, 
Holsted.
Opdrætsklasse efter Kennel Petermann. 
Ærespræmie. Ejer: Kirsten og Erik Peter-
mann, Holsted.
BIR Bislevs Ax 09316/2006, Ejer: Karl 
Georg Kristensen, Hals. (t.v.)
BIM. Petermanns Jolly 08542/2007, Ejer: 
Erik Petermann, Holsted. (t.h.)
Ref. Flemming Konnerup.  

Invitation til Korthaarklubbens 
Efterårsvinderklasse

Korthaarklubben afholder lørdag den 
25.september vinderklasse på Lolland 
Falster.
Mødested: Tingsted Forsamlingshus, 
Stubberupvej 51, Nykøbing Falster
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Cacit: Der er mulighed for opnåelse af 
cacit, og 1. vinder opnår adgang til DM.
Adgang til Prøven: Har hunde der har 
opnået 2 x 1.pr i åben eller brugsklasse. 
Herudover skal hunden have bestået slæb 
og apporteringsprøve eller tilsvarende 
adgangsgivende prøve (jf. DJU.s regler for 
adgang til vinderklasse)
Prøveleder: Hans Martin Christensen, 
Muskatvænget 17, 6360 Tinglev.
Telefon: 74 64 47 21 – 25 71 91 48.
Dommerliste endnu ikke helt på plads.
Tilmelding: Sendes til prøveleder.
Sidste frist: Fredag den 17. september
Prøvegebyr: 500,- kr. Sendes på check 
eller overføres til konto i Jyske Bank; Reg.
nr. 7751, Kontonr. 0001053819.
Sponsor: Uniq Hundefoder.
Med hensyn til fortæring samt overnat-
ningsmuligheder vil det blive meddelt på 
hjemmesiden.
Mvh.
Hans Martin Christensen
Prøveleder.

Referat fra bestyrelsesmøde 
den 4. maj 2010 i Billund

Dagsorden
1. Underskrivelse af sidste referat – 
2. Økonomi – 
3. Orientering DKK-FJD-DJU.
4. Henvendelse fra medlemmer
5. Evaluering Give prøven og Giveprøven 2012
6. Evaluering Generalforsamling
7. FJD udstilling og Vingstedudstilling
8. FJD bestyrelsesmøde m.m.
9. Dommere til efterårsvinderklasse
10. Derby prøve
11. Evt. og næste møde.
Fraværende pga. sygdom: Karl Georg

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat – 
Referat fra møde den 4.2.2010, revisionsprotokol og 
referat fra Generalforsamlingen blev underskrevet.

2. Økonomi – 
Budgetopfølgning pr. 30.4.2010 var udsendt og 
blev gennemgået. Kassebeholdning pr. 30.04. kr. 
673.580,95. Antal medlemmer 717, en nedgang 
på 44 pt. Aftale om at materiale ældre end 5 år 
destrueres.

3. Orientering DKK-FJD-DJU.
DJU – Vinderklasse forår skal annonceres som Inter-
national VK for at der kan uddeles Cacit.
  DKK – Der har været afholdt Schweissdom-
merseminar. Ca. halvdelen af dommerstanden var 
repræsenteret. Reglerne blev tildannet, skemaer 
gennemgået. Fra 2011 skal der bruges bedømmelses-
skemaer. Klubbens schweisskoordinator bestiller og 
fremsender til prøveledere. De nye regler der træder 
i kraft 1.01.2011 udsendes ligeledes til prøvelederne.
  FJD – Der er i Syd og Sønderjylland indstillet 10 
nye dommerelever. Alle kan indstille alle, man kan 
også indstille sig selv jf. DJU referat. Emnet bringes 
op på møde i FJD, vi mener det er et uoverskueligt 
forløb.
  Vi har modtaget invitation til racedyst. KGK er 
tovholder.

4. Henvendelse fra medlemmer
Henvendelse vedr. præcisering af krav til avlsregi-
ster. Helt klart skal der tilføjes: Fra 2010 – ”eller har 
bestået Udvidet apporteringsprøve”.
  En henvendelse vedr. pokal nr. 68 om proposi-
tionerne skulle ændres. Bestyrelsen fastholder de 
nugældende.
  En henvendelse om at noderne til Korthårfanfa-
ren på hjemmesiden ikke passer til den afspillede 
fanfare. Dette er der ikke nogle i bestyrelsen der er 
i stand til at afklare, men vi vil prøve at fi nde ud af 
hvem der kan hjælpe. Evt. vedkommende der har 
kontaktet bestyrelsen.
  Henvendelse om kørselsgodtgørelse. Vi havde en 
lang drøftelse herom. Vi vil forsøge at lave udkast 
til regler for kørselsgodtgørelse fra klubkassen i 
forskellige sammenhænge/uddannelse.
Sag vedr. Fuldbrugsprøve jf. DJU’s referat i Jagthun-
den. Sagen er endelig afgjort.

5. Evaluering Give prøven og Giveprøven 2012
Præcisering af at Langhårspokalen til bedste første-
gangshundefører, kun uddeles i unghundeklassen. 
Datoen i 2012 bliver den 14-15. april. Der aftales 2 
år frem i tiden med Sognegården.
Der skal jf. prøvelederen strammes meget op på 
tilmelding til tiden. Det er ikke nemt at være prøve-
leder og folk tror de kan ”melde til om morgenen”. 
Det kan ikke lade sig gøre at melde til for sent til 
DKK og FJD prøver, så må vi også kunne gøre det 
til vore egne prøver. Vi vil fra bestyrelsen på vore 
kommende prøver Vingsted udstilling og Efterårs-

vinderklasse, tage hårdere fat i denne problematik.
  Prøveleder ønsker præcisering af: 
Tilbagebetaling ved framelding ”hunden er ikke 
klar” – Bestyrelsen beslutter: ingen tilbagebetaling 
af indskud
  Tilbagebetaling ved framelding pga. 2 x 1. pr. i 
åben klasse – Bestyrelsen beslutter: ingen tilbagebe-
taling, idet man stadig har mulighed for at stille på 
Klubbernes forårsprøve.

6. Evaluering Generalforsamling
Det lykkedes bestyrelsen at konstituere sig med de 
sammen poster som hidtil gældende. Havde lidt snak 
om at fremtidssikre bestyrelsen. Håber at kunne 
få folk valgt ind som kunne være ”føl” både til 
formandsposten og kassererposten på sigt.
  Angående den nye prøve som generalforsamlin-
gen vedtog skulle forsøges etableret, mener vi Leif 
A. Jensen som forslagsstiller skal være tovholder 
på. Han må (evt. sammen med nogle andre der har 
erfaring med disse) komme med regler og forslag til, 
hvor og hvordan en sådan kan stables på benene.

7. FJD udstilling og Vingstedudstilling
FJD udstilling: Bestyrelsen har mødetid kl. 7.30 for 
opstilling på pladsen. Herved spares kørsel frem og 
tilbage med trailer. Ellen bestiller spisebilletter til 
bestyrelse m.m. Alle medbringer en kande kaffe, 
HMC medtager desuden rundstykker, Allis medtager 
bestik m.m.
  Vingsted: Drøftelse af annonce, sponsor, sekretærer 
m.m.

8. FJD bestyrelsesmøde m.m.
Der var fremsendt papirer vedr. ny struktur i FJD. 
Disse blev gennemgået og HMC fi k forskellige ret-
telser med til mødet den 19. maj 2010.

9. Dommere til efterårsvinderklasse.
Forslag til invitation til dommere blev gennemgået. 
HMC inviterer.

10. Derbyprøve.
Jakob Bislev har haft fat i dommere og deltagere og 
får dem til at beskrive deres deltagelse. Anders og 
HMC har skrevet lidt til hjemmesiden og Jagthun-
den. Mange positive tilbagemeldinger.
  Reglerne gennemgås og sendes til DKK for god-
kendelse. Evt. afholdelse af dommermøde.

11. Evt. og næste møde.
Vi talte om propositioner for nogle schweisspoka-
ler bl.a. nr. 41B. Da 1000 m/20 timers spor er ved 
at være populære, gælder det selvfølgelig at hvor 
teksten er ” Pokalen tildeles den bedste 1. præmie i 
remarbejde”, at her tæller 1000 m før 400 m.
  Vi talte om annoncering vedr. schweissprøver. Kun 
de prøver der afholdes i klubbens regi medtages 
under Klubbens Schweissprøver. Aktivgruppernes 
prøver annonceres under aktivgrupperne. Da der 
ikke fra alle prøver udsendes program til deltagerne, 
skal der næste år annonceres med mødested og tid 
for hundeførerne. Evt. indbetaling af indskud via 
bankkonto osv. Dette vil forhåbentlig spare prøvele-
derne for mange ekstra telefonopkald.
  Vi har fået henvendelse fra et par medlemmer i 
Nord og Vest Sjælland om mulighed for aktivite-
ter i dette område. Vi er glædelig vis ved at have 
mange medlemmer i disse områder. Vi vil prøve at 
planlægge et møde for disse medlemmer i løbet af 
efteråret. Hvis nogle har en god ide til mødested, må 
man meget gerne henvende sig til bestyrelsen.
  Næste møde er pt. ikke fastsat.
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Vendsyssel 
Generalforsamling 
Afholdes 31. august kl. 19.30, Jyske Bank i Tårs.
Indkaldelse til generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Gennemgang af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent 2010/2011
5. Valg af bestyrelse, på valg er: Birgitte, Henrik 
og Ole
6. Valg af revisor
7. Nedsættelse af udvalg
8. Aktiviteter for den kommende sæson
9. Eventuelt – Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Vi vil gerne opfordre dig til at møde op, så vi kan få 
fl ere input til vores bestyrelsesarbejde 
Ingen kan mod sin vilje blive valgt til bestyrelsen, 
så lad ikke det afholde dig fra at møde op!!

Marktræning
Afholdes 7., 14. og 21. september.
Vi afholder marktræning på tre forskellige aftener. 
Alle kan deltage, dog er træningen den 21.9 for 
dem, der skal deltage ved Brugsprøven. Der vil 
denne dag være fældning af fugl.
Har du adgang til velegnet terræner (roe eller kartof-
felmarker), hører vi meget gerne fra dig, da det 
kunne være rart at se og komme på nye steder.
Pris pr. træning kr. 100,00.
Bindende tilmelding til Birger 2023 4049, senest 7 
dage før hver træning. Ved tilmelding oplyses sted 
og tidspunkt.

Aktivgruppen Ålborg
Familiedag Aalborg – Vendsyssel
Den 3. juli blev der afholdt familiedag i det nord-
jyske – traditionen tro som et samarbejde mellem 
aktivgrupperne Aalborg og Vendsyssel. I år var det 
Aktivgruppen Aalborg, der stod for arrangementet, 
som var henlagt til de gode terræner og hyggelige 
omgivelser hos Karl Georg og Marian i Hals. På 
familiedagen blev udover det hyggelige samvær 
også afviklet to prøver - alm. apporteringsprøve og 
ræveslæb. 

  På apporteringsprøven stillede 12 hunde, hvoraf 
de 11 bestod – heraf 5 med max point. Pokalen som 
bedste hund blev uddelt efter omapportering på tid 
blandt de fem hunde med max point. Og den glade 
vinder blev Okslunds Kalle og ejer Villy Andersen.
  På ræveslæbsprøven stillede også 12 hunde, og her 
lykkedes det for 9 at bestå (6 hunde fi k 4 point og 3 
hunde fi k 3 point). Pokalen gik til yngste hund med 
karakteren 4 – og det var Bislevs Dina og ejer Poul 
Bislev.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Ræveslæbsprøve 
Afholdes fredag den 15. oktober 2010.
Mødested: P-pladsen overfor Bundsbækvej 4, Dej-
bjerg. Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal 
sendes sammen med gebyr (kr. 125,-) til: Steen Kirk 
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8. 
oktober 2010. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.

Aktivgruppen Storstrømmen
Familiedag Sjælland 2010
Aktivgruppen Storstrømmen i rus af succes!!
Da vi i 2008 afholdte vores årlige familie/skue dag, 
skrev jeg en lille beretning om dagen, hvor min 
skuffelse over den ringe deltagelse af korthårsfolk, 
skimmede en anelse igennem.
  Jeg synes derfor, det er på sin plads at følge op 
med en beretning af vores familiedag 2010.
  Som I har kunnet læse på hjemmesiden var vores 
familiedag Sjælland 2010 på Fuglesang Herregård 
søndag d. 6. juni 2010, som sædvanlig en god og 
hyggelig dag. Vejret var perfekt med masser af sol 
og let vind, selvom hundene nok havde fortrukket 
det en anelse køligere.
  Deltager antallet var nok en anelse mindre end i 
2008, det skyldes til dels, at der i år kun var kom-
met en lille håndfuld Münsterländere, hvor imod 
Weimaranerne fuldstændig var udeblevet, der var 
knapt så mange Ruhår som der plejer, desuden var 
der fl ere besøgende, som ikke stillede med hund og 
bare nød dagen som tilskuer.
  Der deltog 40 hunde på skuet, som alle fi k fl otte 
bedømmelser med bånd og præmier. 
  På apporteringsprøven var der 28 deltagende 
hunde med 7 hunde, der opnåede 30 point.
  Vi afholdt sædvanen tro sideløbende også en 
anerkendt ræveslæbsprøve, hvor undertegnede var 
prøveleder og var med til at slæbe de døde kadavere 
for de 11 fremmødte hunde, hvor 5 bestod med 4 
point. 
  Set med den korthårede hønsehund i tankerne var 
dagen, som jeg har skrevet i overskriften; en ”rus af 
succes”. For engang skyld var der en overvægt af 
deltagende korthårsfolk på dagen, hvor størsteparten 
kom fra Studiekredsen, som havde sat dagen af til 
dette arrangement. De fremmødte korthår fi k også 
på resultatsiden sat et fl ot punktum, som vil blive 
husket længe.
  På Ræveslæbsprøven bestod alle 3 fremmødte 
korthår med 4 point, hvor Stenholtshus’s Holly 
ført af Teddy Pedersen fi k tildelt Aktivgruppens og 
Korthårsklubbens Ræveslæbspokal.
  6 af de 7 hunde, som bestod apporteringsprøven 
med 30 point, var Korthår, hvor Staal’s Tikka ført af 
Kim Staal Nielsen vandt den spændende matchning 
og fi k tildelt Aktivgruppens Apporterings Pokal.
  Jeg vil til sidst sige tak til alle fremmødte hunde-
folk, for en hyggelig og god dag sammen.
Vi ses alle, forhåbentlig lige så mange og gerne fl ere 

til Familiedagen 2011, som Studiekredsen sammen 
med DRK Sjælland (hvis de tør!!) vil afholde.
Aktivgruppen Storstrømmen
René Jørgensen

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

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

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Sejrshøje 
9, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033. 
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup, 
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktperson, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86223058
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

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

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

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

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

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

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

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

Pokalvinder apportering.

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

Webmaster: 
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov 
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78 
E-mail: web.dmk@mail.dk
 
Formand: 
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup, 
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
 
Næstformand: 
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr, 
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
 
Kasserer / Ind og udmeldelser: 
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
 
Avlsvejledning: 
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10, 
7000 Fredericia. 
Tlf. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
 
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. 
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk
 
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder: 
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 76 71 90 76
 
Grosser, kartotek og kasserer: 
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 97 33 39 36

Fælles mailadresse til alle DMK’s medier: 
dmk@fl aadevej.dk

Landsaktivistmøde

www.dmk-online.dk

lørdag den 18. april 2010.
Der var 24 deltagere til Landsaktivistmødet.
Referent: Christian Nøhr Hansen

1.Velkommen
John bød velkommen.

2.Gennemgang af dagens arrangement.
John gennemgik dagens arrangement for-
talte lidt om forventningerne til dagen.

3.Valg til Aktivistudvalget.
Christian genopstillede ikke til Aktivistud-
valget. 
  Der var ingen i salen der ønskede at stille 
op til Aktivistudvalget i stedet for Chri-
stian. John ville gerne forsætte og fi k salens 
opbakning.
  Det blev besluttet at afvente bestyrelsens 
udmelding omkring deres forventninger til 
Aktivistudvalget. Det vil være hensigtsmæs-
sigt at Aktivistudvalget har en repræsentant 
til bestyrelsesmøderne, når det fi ndes rele-
vant. John er i dialog med Lars som sidder i 
bestyrelsen som suppleant. Lars har en stor 
erfaring i undervisning som udvalget ville 
kunne få stor glæde af i forbindelse med 
opstarten af en diplomuddannelse.

4.Peter Ringgård kom med et lille indlæg.
Peter orienterede om lovene vedr. Landsak-
tivistmødet, men det blev fastslået, at mødet 
ikke var et Landsaktivistmøde og derfor 
lovligt. Der opstod en debat om den mang-
lende kommunikation med bestyrelsen, men 
John forsikrede om at det var et problem der 
vil blive løst, og der ingen grund var til at 
fortsætte debatten.

5.Områderne har ordet.
Der var en omgang bordet rundt hvor hvert 
område fortalte lidt om hvad de lavede 
og hvilke problemer de kæmpede med i 
øjeblikket.
  Et generelt problem var fastholdelse af 
kursister så de også kom til afslutningen. 
Nogle områder oplever at størstedelen af 
kursisterne ikke kommer den sidste gang.

  Følgende forslag kom frem:
•Kald det afslutning og ikke prøve. Lav det 
samtidigt til en familiedag.
•Introducer kravene til en prøve på et tidligt 
tidspunkt så det ikke skræmmer kursisterne.
•Selskabelig afslutning med spisning (pøl-
ser) sammen med familien.
•Lav træningen ekstra svær i forhold til 
prøvekrav.
•Pas på klikedannelser.
  Flere områder har samarbejde med andre 
racer og lokale jagtforeninger.Generelt for 
områderne var der en fornuftig tilslutning til 
kurserne.

6.Diplomuddannelse
Her blev diskuteret hvad der skulle være i 
sådan en uddannelse, og følgende punkter 
blev nævnt som vigtige:
  Om hundene:
•Grundlæggende hundepsykologi / adfærd
•Konfl ikthåndtering
•Positiv indlæring / Konsekvensbehandling
•Hundenes sundhed
•Førstehjælp til hunde
Om underviserne:
•Præsentationsteknik
•Adfærd / opførsel
•Styring / lederskab
•Konfl ikthåndtering
•Kommunikation / budskab

7.Udtalelse til generalforsamlingen
Dette referat er udtalelsen til Generalfor-
samlingen.

8.Eventuelt
Der blev ønsket en præcisering af hvilke 
krav der er til at have et aktivistområde. 
Der blev henvist til tidligere offentliggjort 
materiale fra bestyrelsen om hvilke forvent-
ninger der er til et aktivistområde. Det blev 
publiceret tilbage i 2005.

Apporteringsprøve
DMK Horsens afholdte DJU-Apporterings-
prøve 8-5-2010
Følgende hunde bestod prøven:
Bianka 12240/2006 E&F: Lars Højsgaard
30 points + pokal
Flinthøjs C-Aisa 089466/2007 E&F: Poul 
Jessen   
29 points

Hopkirk´s Balder 10599/2007 E&F: Mi-
chael Frænde               
27 points
Spangkildes Pennie 13746/2008 E&F: 
Jørgen Christensen  
24points
   Traditionen tro var Ole Hildebrandt dom-
mer og prøveleder var Jens Kongaa.
Tak til begge for deres arbejde.
Hilsen Bjarne Hopkirk



38

Dansk Münsterländer Klubs 
efterårsvinderprøve 
Søndag 26.9.2010 

Standkvarter Mødested: Skjoldbjerg 
Medborgerhus, Skjoldbjergvej 52, Skjold-
bjerg, 6623 Vorbasse.
Morgenmad til 40 kr. og middagsmad til 
50 kr. kan bestilles på mail eller tlf.: ljl@
email.dk – tlf. 23 10 46 18 eller 76 71 90 
76
Mad SKAL bestilles.
Øl og vand kan købes.
Kaffe og kage kan købes om eftermid-
dagen.

Vigtigt: I terrænet skal terrænledernes 
anvisninger lystres til punkt og prikke. Vi 
er på lånte terræner, som vi skal afl evere i 
samme stand som vi modtager dem.
Mødetid senest kl.7 30. 

Pokaloversigt:
Vinderklasse
DMK’s Vandrepokal. Til 1. vinderen
Kennel Spangkildes Vandrepokal. Til 1. 
vinderen.
Cognac’s Mindepokal. Til 1. vinderen.
Lad os få en god dag med masser af godt 
hundearbejde, og med kammeratskabet i 
højsædet.

Prøveleder Carsten Trøjborg tlf. 20 62 70 
02
Tilmelding senest mandag den 13. 
september 2010-sendes til prøvelederen. 
Hunde der opnår nr. 2 x 1. præmie senere 
kan dog efteranmelde.
Betaling til konto -Regnr. :  6863 1036727 
Eller check
Ps. Tilmeldingen KAN være på 1 side

DMKs Sjællandske 
apporteringsprøve
Lørdag d. 29. maj afholdte StudieKreds 
Sjælland DMKs apporteringsprøve i nogle 
skønne terræner i Odsherred. Vejret var med 
os, solen skinnede det meste af dagen, ca. 15 
gr. og en frisk vind. 
Prøveleder Michael Pedersen bød velkom-
men med morgenbord til alle, inkl. de 2 
dommere, Sven Schou og Ernst Jensen. Vi 
startede på duer, herefter gik det til vandar-
bejde, ræveapportering og til slut slæbear-
bejde. Modsat sidste år, klarede alle på nær 
en enkel hund sig igennem nåleøjet, men 
alle var mest nervøse for ræveapporteringen, 
men kvaliteten var i top, alle, stadig med 
undtagelse af én, fi k ræven hjem i fl ot stil.
  Der deltog 8 hunde, som stort set klarede 
sig fl ot alle sammen. En enkelt bestod ikke, 
men resten fi k 1. pr., hvoraf de 3 fi k max. 
point, et meget fl ot resultat. Placeringerne 
bliver afgjort på hundens alder.

  Efter præmieoverrækkelsen takke prøvele-
deren af for en god dag, og alle gav Michael 
et stort bifald, hans debut som prøveleder 
var forløbet perfekt.
  Resultaterne blev som følger:
DKJCH Fredensvejens Centa, 11786/2005, 
Arne Nielsen, 176/68, 1. pr. vinder af Sjæl-
landspokalen
Horsia’s Ivan, 21876/2003, Jesper Ibsen, 
176/68, 1. pr. 2 vinder.
DKJCH, DKCH, Fuglevang’s Freya, 
04944/2003, John Hilmer, 176/68, 1. pr. 3. 
vinder
Münsterledets Charlie, 05211/2006, Ulrik 
Bach Petersen, 174/68, 1. pr.
Fredensvejens Cipo, 11787/2005, Palle 
Larsen, 169/68, 1. pr.
Bonjami’s F Røskva, DK05852/2007, Mor-
ten Vestergård, 1. pr.
Hedeskov’s Balder, 22256/2004, Henrik 
Jørgensen, 1. pr.
En stor tak for en god dag.
John.

DJ´s Apporteringsprøve Egeris 
Lørdag D. 26. juni 2010

Amos 09807/2007. Ejer & fører Kurt 
Petersen
30 point Udtaget til racedyst
Smilla 04423/2008. Ejer & fører Torben 
Kristensen
30 point Udtaget til racedyst
Uldjydens Cako 07227/2008. Ejer & fører 
Lissy Mouridsen
D:8 K:10 V:8
Pixi 05853/2009. Ejer & fører Carl Johan 
Mikkelsen
D:10 K:10 V:9 Udtaget til racedyst
Fuglevangs Jaco 09705/2009. Ejer & fører 
Per Madsen

D:10 K:10 V:8 udtaget som reserve til 
racedyst
Ichelle Indira v.d. Chesannehof 16581/2009. 
Ejer & Fører Michael J. Østergård
30 point (var udtaget til racedyst, men er 
forhindret denne dag)
Uldjydens max 11973/2009. Ejer og fører 
Karl-Johan Rørsig
D:9 K:7 V:9
Emma v.d. Harlerhöhe. Ejer & fører Mogens 
Halkær
D: 9 K:7 V:6

Dagens münsterländere i Egeris.
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En kat har ni liv. Hvor mange har en Mün-
sterländer? 
  Da min lille Münsterländer var godt tre-
kvart år, fandt herren i huset hende med en 
pose rottegift i munden. Posen var tom, og 
hun lignede en, der havde hygget sig med 
den i lidt tid… Straks blev hun smidt ind i 
bilen og turen gik direkte til dyrlægen.  
  Jo, dyrlægen kunne konstatere på den 
mængde blå korn, der kom op, at hun da vist 
havde ædt hele posens indhold. Så stor var 
lettelsen, da hun kom sig over den historie 
med livet i behold og uden større skade 
gjort, end en bil, der trængte kraftigt til en 
rengøring efter turen hjem!
Her i den forgangne jagtsæson, har vi holdt 
en tre-fi re andejagter i vores vandhul, i den 
mose, vi bor ved. Den nu snart 2 år gamle 
Münsterländer har været med alle gangene 
med undertegnede som hundefører. Hun 
synes, det har været fantastisk! Der er blevet 
apporteret rigtigt mange ænder, og vi er 
begge blevet mange erfaringer rigere. 

Så lige før jul kom der sne. Rigtigt meget 
sne. Der delvist smeltede igen. Og da den 
sidste nytårs-jagt skulle afholdes den 28. var 
hele mosen fuld af vand med grødis og en 
del usikker is på fl ere af mosehullerne. Der 
var faktisk så meget vand, at vejen ud i mo-
sen var totalt oversvømmet, og de indbudte 
jægere måtte sættes op på ladet af bilen og 
på en trailer, for derefter at blive transporte-
ret ud til de lidt mere tørre områder omkring 
vandhullet. Alle var udstyret med waders, 
og der var kun 3 gamle erfarne hunde, der 
kom med derud. De var ført i snor og blev 
kun sendt ud til sikre apporteringer. Alle var 
blevet informeret om IKKE at skyde over is, 
således at dagen kunne blive en god jagtdag, 
uden risiko for hundenes liv og sikkerhed…
  Jeg blev hjemme med min Münsterländer. 
Jeg havde lidt småting, der skulle ordnes 
i stalden, og min iver efter at apportere, 
når vejret og omgivelserne var som de var, 
kunne være på et forholdsvist lille sted… 
Men jeg kunne høre dem skyde. Og det 
kunne min hund også. Pludselig var hun 
væk. Pist væk. Jeg kaldte, råbte, skreg, 
piftede og galede efter kræet, der var som 
sunket i jorden. Inderst inde viste jeg godt 
at muligheden for, at hun var forsvundet i 

retning af vandhullet var forholdsvist stor. 
Men… Så ringede min mobil. Det var her-
ren i huset, der ville informere mig om, at 
min hund befandt sig sammen med ham 
og vores labrador ude ved vandhullet. ”Du 
må hellere hente hende. Jeg tror, hun er lidt 
kold.”
  Så jeg greb hendes halsbånd og snor og 
begyndte at bevæge mig ud i mosen. Jeg var 
bl.a. iført termokedeldragt og mine neopren-
gummistøvler, men kunne efter få meter ud 
af vejen konstateret at vandet midt på vejen 
var ca. 10-15 cm HØJERE end mine ellers 
udmærkede støvler! Det var koldt! MEGET 
koldt!
  Nå, det kunne jo ikke nytte noget. Jeg 
måtte med så raske skridt, som det nu kunne 
lade sig gøre, bevæge mig ud og hente en 
MEGET våd og kold hund. Hun er ca. 10 
cm lavere end vores labrador, og havde måt-
tet svømme hele tiden. På et tidspunkt havde 
hun pebet og kigget op på herren i huset, for 
derefter at holde op med at bevæge benene 
– og så synke! Han havde selvfølgelig fi sket 
hende op, og ladet hende hænge lidt under 
den ene arm, indtil hun kom til sig selv igen. 
Men nu var hun godt nok kold!
  Jeg måtte så have hende i snor og trække 
hende hjem igen. Hun måtte svømme hele 
vejen, da jeg ikke kunne bære hende så 
langt. 

Da vi kom ind i bryggerset, var jeg våd 
til op midt på lårene og jeg skulle lige have 
tømt det værste vand ud af støvler og have 
smidt sokker og bukser, for ikke at dryppe 
over hele huset. Hunden fi k besked på at 
ligge på gulvvarmen, indtil jeg var klar til at 
tage mig af hende. Hun rystede så meget, at 
hun slet ikke kunne ligge stille. 
  Så smed jeg hende ind under bruseren med 
lunt vand og blev stående der med hende, til 
hun holdt op med at ryste. Så blev hun tørret 
med et håndklæde og fi k besked på at ligge 
sig på et tæppe foran brændeovnen til hun 
var helt tør…
  Det var vist to liv, der var brugt der. Ja, så 
jeg spekulerede lidt på, hvor mange liv de 
har, sådan nogle Münsterländere…?

Sussie Mattsson

En kat har ni liv. Hvor mange har en Münsterländer?

Hedeskov’s Emma varm og tør.

Jagt forbi

Vi skal hermed videregive den triste med-
delelse, at vores mangeårige medlem af
Dansk Münsterländer Klub og gode hun-
desports- og jagtkammerat
Knud Erik Jensen, er død. 
  Knud Erik har for DMK og DMK-Hor-
sens samt mange andre organisationer, i 
mange år velvilligt og gæstfrit, sørget for 
terræner til træning og hundeprøver.
  Knud Erik har via sin kennel ”Spang-
kilde” lavet mange gode hunde af vores 
race Kleiner Münsterländer.
Mange tanker i denne svære tid, går til 
Knud Erik´s kone Hanne og datter Lea.
Æret være Knud Erik Jensen´s minde.

På vegne af Dansk Münsterländer Klub
Carsten Trøjborg og Jens Foldager

Apporteringsprøve DJU og DMK 
22.05.10 ved Orte
Lørdag den 22. maj KL. 9.00 mødte 9 
hunde frem til prøve. Vejret var fi nt, blot 
manglede der lidt vind. Klubben havde 
igen haft held til at låne nogle gode ter-
ræner ved Orte, og med lidt hjælp af de 
kompetente dommere Jørgen Christensen 
og Harris Jensen, fi k dagen et fi nt forløb.

Resultater DJU
Bine 21885/2008 Lars Thunberg 30 point-
pokal
Salli xxxxx/2008 Hans Ole Jensen 27 point
Vinca 05911/2009 Jens Knudsen 25 point
Emma 02025/2008 Carsten Henriksen 23 
point
Resultater DMK
Odin xxxxx/2004 Michael Larsen 174/68
Gila 07551/2006 Lars Mejser 168/63+po-
kal
Ræveslæb 300m
Odin xxxxx/2004 Michael Larsen bestået
Gila 07551/2006 Lars Mejser bestået
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Lørdag 08.05.10 afvikledes DMK’s 
Schweissprøve ved Blåbjerg med 16 ekvipa-
ger fordelt på 12 stk. 400M/3T, heraf 2 stk. 
med rapportering, og 4 stk. 400M/20T heraf 
1 stk. med rapportering. Af de 16 deltagende 
hunde var de 10 Kleiner Münsterländere. 
Det småregnede på dagen, men dog ikke i 
mængder der fi k de ventende hundeførere 
til at krybe i læ. Til gengæld var vejret 
passende for de arbejdende hunde. Over-
natningssporene fi k i nattens løb ca. 10mm 
vand og blev såvel som 3T sporene fl ittig 
krydset af kronvildt, så der var rigeligt af 
afl edningsfært. Alle disse besværligheder 

til trods blev 14 ekvipager præmieret, og 
resultatet blev som følger for de deltagende 
KLM’ere:
400 m./3t.
Ichelle Indira v.d. Chesannehof , E&F: 
Michael J.Østergård   
Rapport: Bringsel 0
1. præmie 
Hedeskov’s Emma 02916/2008, E&F: Sus-
sie Mattsson
Rapport: Bringsel 0
1. præmie 
Emma von der Harlehøhe 09-0915, E&F: 
Mogens Halkjær Pedersen Esbjerg
1. præmie og yngste hund med pokal.

DMKs Schweissprøve i Blåbjerg

FJD-Udstilling i Vissenbjerg
d. 13-6-2010. 
Dommer: Gunner Jensen
Juniorklasse, Hanner 
Illebølle’s Eiko 16233/2009. F: Peter Niel-
sen
Ej mødt
Joey 17432/2009.F: Jeppe Å. Jensen
Good
Lille Rev’s C-Figo 06777/2009. F: Niels S. 
Nielsen
Very Good 3. V.
Lille Rev’s Cliff 06782/2009. F: Peter Las-
sen
Very Good 2. V
Vaks 17433/2009. F: Kjed E. Larsen
Very Good
Nico 17430/2009. F: Kjeld E. Larsen
Very Good 4. V
Hedeskov’s Gandhi 09325/2009. F: Klaus 
Bo Nielsen
Good
Troelse’s Vuk 05910/2009. F: Tanja B. 
Nielsen
Good
Savo 05848/2009. F: Bjarne Tang
Excellent 1.V  4.V
Åben Klasse, Hanner.
Zeus 10359/2007, F: Vagner B. Jensen
Very Good 2. V
Spangkildes Marcus 10443/2004. F: Vibeke 
Barskov
Good
Nesko Vom Heeker Eichengrund 
04215/2009. F: John H. Hansen
Excellent 1. V
Brugsklasse, Hanner.
Hedeskov’s Cilas 09112/2006. F: Flemming 
Kristensen

Excellent 1. V Certifi kat BIM
Uldjydens Cato 07224/2008. F: Ejgil G. 
Thomsen
Very Good 4. V
Balder 19925/2005. F: Torben Jørgensen
Good
Fuglevangs Hector 00523/2007. F: Henrik 
Hansen
Suffi cent
Ræhrbakken’s Eran 14728/2006. F: Peter 
Ringgaard
Excellent 2.V 2.V
Chip 20105/2007. F: Freddy Pedersen
Excellent 3. V 3. V
Juniorklasse, Tæver
Hopkirk’s B-Donna 12563/2009. F: Kurt 
Aagaard
Very Good 1. V
Nuka 17429/2009. F: Niels Jacobsen
Very Good 2. V
Uldjyden Luna 07216/2008. F: Ejgil G. 
Thomsen
Excellent 1. V 1.V BIR
Emma 02025/2008. F: Carsten Henriksen
Good

DK08897/2009 Høegstoft Dharma, E&F: 
Rune Riishøj 
1. præmie
Uldjydens Henna dk05146/2007, E&F: 
Gustav Klemmensen
1. præmie
Vesthimmerlands Aya 12567/2006, E&F: 
Kenneth Jensen 
3. præmie
Amos 09807/2005, E&F: Kurt Petersen  
Esbjerg
2. præmie
Fulgevang`s Jaco 09705/2009, E&F: Per 
Madsen Esbjerg
3. præmie
400 m./20 t.
Høegstoft Cassie 05498/2008, E&F: Mikael 
Svendsen
1. pr. Pokal for bedste hund  
Der er en del ventetid i forbindelse med 
afviklingen af en schweissprøve, og sådan 
må det være, men jeg vil gerne hermed 
takke alle deltagere for udvist tålmodighed. 
Ligeledes en tak til dommere, stifi ndere, 
hjælpere og SNS Blåvandshuk, - uden jer 
ingen prøve.

BIR og BIM Uldjydens Luna 07216/2008 og Hedes-
kov’s Cilas 09112/2006

Aktiviteter i DMK-områderne:
Område Bornholm:
Følgende aktiviteter er planlagt:
21-8-2010. Racedyst.
4-9-2010. Markprøve DJ.
5-9-2010. Markprøve FJD.

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 
37, 3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, 
E-mail: nik@bornholmstrafi kken.dk

Resultater:
Danmarks Jægerforbunds udvidede apporterings-
prøve d. 19-6-2010 kreds 8 Bornholm.
Niels Kraemer med Münsterleddets Corty 
05209/06, løste fl ot dagens opgaver og opnåede i 
alt 215 point. Corty var eneste stående hund som 
bestod prøven og hvor specielt duebanen havde en 
betydelig sværhedgrad.

Münsterleddets Corty 05209/06 med Ejer Niels 
Kraemer
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Område København:
Hvalpe- og unghundetræning:
Første træningsdag er onsdag den 4. august kl. 
17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskil-
devej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom 
venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende 
syv onsdage begynder vi kl. 18.00.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træ-
ningsdag den, 22. september. Gebyr for medlemmer 
er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 350 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at med-
bringe en gyldig vaccinationsattest og forsikrings-
bevis

Resultater:
DMK’s Sjællandske apporteringsprøve den, 29. maj 
2010
Münsterledet’s Charli, 05211/2006, E&F: Ulrik 
Bach Pedersen
174/68 points, 1. Pr. 4.V
DMK-Hvalsø apporteringsprøve den, 9. maj 2010
Münsterledet’s Charli, 05211/2006, E&F: Ulrik 
Bach Pedersen
1. Pr. 5. vinder
Fuglevangs Griff, 07547/2006, E&F: Svend-Erik 
Nygård
29 points
Fuglevangs Ice, 06178/2008, E&F: Jens Madsen
28 points

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:
Hvalpekursus:
Tirsdag den 10. august 2010 kl.18.30 Kurset kører 
over 5 gange med sidste gang tirsdag den 7. septem-
ber 2010. Max. deltager antal er 20 hunde
Pris: 175 kr. 
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted 
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub. Tilmel-
ding foregår KUN via hjemmesiden http://www.
vestergaard.at her klikkes på tilmelding.

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hylde-
bjerg 23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36 
87, E-mail: cnh@post.tele.dk

Resultater:
DJ udvidet apportering Teglstrup hegn 20/6
DK00525/2007 Fuglevangs Heiki E&F: John Han-
sen 197 Points
DK05852/2007 Bonjami’s F. Røskva E&F: Morten 
Vestergaard 217 points

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

Resultater:
Anerkendt ræveslæbsprøve ved Kohave d. 6-6-10:
Borremosens Eris, 12408/2005 Jeanne Thamsen     
Bestået 4 p. Bedste Klm. Pokal

Borremosens Eris  med fører Jeanne Thamsen

Område Fyn:
Hvalpemotivation:
Start d. 18.08.10 kl. 18.30 ved Dalum gård.
Kurset kører over 5 gange og er for hunde af alle 
racer (- Muskel hunde) Pris 200,- kr. Min. 5 hunde
Tilmelding til Lars Thunberg 22 11 21 44

Kontaktperson: Lars Thunberg, Bønderskovvej 1, 
5550 Langeskov, Tlf. 22 11 21 44, E-mail: larsthun-
berg@mail.dk

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 78, 
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31, 
E-mail: nll@bygfs.dk

Område Herning:
Kontaktperson: Jytte Thomsen, P.O. Pedersensvej 
5, 7500 Holstebro, Tlf. 97 42 92 96/20 30 92 96, 
E-mail: egt@webspeed.dk

Område Holstebro:
Tirsdag d. 3. august starter vi op igen.
Mødested: Syd terrænet.
Der trænes på følgende datoer: 3/8, 5/8, 10/8, 12/8, 
17/8, 19/8, 24/8 og 26/8.
Der trænes i hvalpe, unghunde, klasse 1 de øvede, 
klasse 2 de meget øvede samt slæb og apportering.

Marktræning:
For de der fi k blod på tanden er der marktræning på 
følgende datoer i August:8, 15, 22 og 29.

Kontaktperson: Lars Elkjær Larsen, Algade 7, 
Grønbjerg, 6971 Spjald, Tlf. 25 17 07 19, E-mail: 
laelk@ap-company.eu

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammers-
vej 71, 9430 Vadum, E-mail: thorkildh@ofi r.dk

Område Thy/Mors:
Resultater:
Jørn Toft har været til optagelsesprøve til Schweiss-
registeret.
Birko von der Emsave 02219/2008 E&F: Jørn Toft
Han bestod med fuldt hus + Diplom prøven er et 
600m spor + 200m hets. 
Prøven var ved Blåvandshuk 26. maj.
Dj Udvidede apporteringsprøve ved Aulum 19-6-
2010
Høgtoft Cassie 5498/2008 E&F: Michael Svendsen
Bestået med 214 point

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12, 
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84 
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

Område Himmerland:
Resultater:
DJ Udv. Apportering - Kreds 3 Ø.Tørslev 20.06.10
Balder 19925/2005, E&F: Torben Jørgensen, 
Mariager. 
228 Point (Kanin+ Ræv)
Hedeskov’s Dina,22329/2006, E&F: Kurt Olesen, 
Hadsund. 
212 Point (Kanin + Kanin)

Kontaktperson: Gert Gandrup, Enshøjvej 7, 
Mejlby 9610 Nørager, Tlf. 98 65 12 75 E-mail: 
ggandrup@mail.dk

Område Viborg:
Resultater:
DJ’s udvidet apporteringsprøve i Aulum d. 19/6
12567/2006 Vesthimmerlands Cille E&F: Jens Ole 
Salling

Bestået med 232 point
Ruhårklubbens schweissprøve i Fussingø 
400 m./3 timers 
12562/2006 Vesthimmerlands Cille, E&F: Jens Ole 
Salling
1. pr.
DK02671/2007 Freja, E&F: Tage S. Nielsen
2. Pr.

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, 
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Kontaktperson: Henrik Nielsen, 
Trige Møllevej 40, 8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67, 
E-mail: hnitrige@mail.dk

Område Vejle/Horsens
Markprøvetræning på Hjarnø den 29-8-2010. 
Tilmelding kan kun ske på e-mail til rzepahopkirk@
stofanet.dk
Afgang fra Snaptun kl. 09.00,mødetid senest 20 
minutter før. Pris 225 kr. Max. 12 hunde. Ved over-
tegning vil der blive foretaget prioritering.
Seneste tilmeldingsfrist 15-8-2010. Besked om 
deltagelse vil ske per e-mail. Jeg vil henstille at man 
køber drikkevarer til frokost på campingpladsen for 
at støtte de lokale næringsdrivende.
Bjarne Hopkirk
Lokal markprøve på Løvenholt lørdag d- 28-08-
2010 pris 150 kr.
Tilmelding via mail til Michael Frænde på mhf@
aragon.dk

Hvalpetræning afholdes på Horsens Ridecenter 
Lovbyvej 54 kl. 19.00 på følgende datoer.
08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 
26/11. Pris 350 kr.
Tilmelding via Mail eller telefon til Jens kongaa på 
Jens.kongaa@tryg.dk eller 86 57 90 37.

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris, 
8660 Skanderborg, Tlf. 86 57 90 37, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Område Ribe:
Resultater:
DMKs Schweissprøve i Blåbjerg den 8-5-2010
400m/3Timer spor 
Emma von der Harlehøhe 09-0915, Mogens Hal-
kjær Pedersen Esbjerg
1. præmie og yngste hund med pokal.
Amos 09807/2005, Kurt Petersen Esbjerg
2. præmie
Fulgevang`s Jaco 09705/2009, Per Madsen Esbjerg
3. præmie

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk

Område Sønderjylland:
Slæb og Apporteringsprøve ved Terkelsbøl 12. 
juni 2010
Ejsbøl`s A Chang 09463/2006, E&F: Egon Møller 
Jensen
Bestået: 29 p.

Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400 
Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E-mail: 
tcl@dyb-net.dk

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

Klubredaktør: 
Anny Kure, Tværgade 7, 7830 Vinderup. 29 69 
62 01
gdhblad@gmail.com
 
Formand: 
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk 
 
Kasserer: 
Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86 
81 30 75,
86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk
 
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontak-
ter): 
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk 
 
Aktivitetsområdet: 
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf. 
97461050
 
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kon-
takt): 
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
  
Udstillingsansvarlig: 
Anny Kure, 
 
I bestyrelsen
Robert Thrane, Bjerringbro, tlf. 20136431

Avlsrådet:
Søren Boup Jensen, 23 72 85 19
Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76
Lisbeth Strunck 96 10 21 28

Web-master: 
Charlotte Scheuer, 
57 52 77 10, 24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

FJD-udstilling i Vissenbjerg 
www.gdh.dk

En kølig og blæsende morgen går turen mod 
Fyn - lidt for sent af sted fra det vestjyske 
og god fart sydover, med de rundstykker, 
som klubbens medlemmer gerne skulle 
nå at få til kaffe inden udstillingen. Vi når 
det, men ankommer til en meget blæsende 
plads, hvor der kæmpes for dommerteltenes 
fortsatte liv.
  Efter lidt omrokering i ringen lykkes det at 
få et nyt hele telt op at stå i et hjørne, hvor 
vinden ikke for godt kunne tage fat. Vi må 
nok erkende at de mange nye og fl otte spon-
sortelte fi k en hård debut, og at ikke alle 
klarede mosten. Gad vide hvad kursen er på 
brækkede teltstænger er i øjeblikket
  Efter morgenkaffen var vi klar til at gå i 
gang. Der var tilmeldt 13 GDH’ere, men 
mange andre GDH-folk dukkede op nogen 
med hund andre uden, så der var basis for en 
rigtig god hundedag med hunde og menne-
sker i alle aldre. Dagens bedømmelser blev 
styret af dommer Th. Hassing Christensen, 

der med engagement og godt humør også 
uddelte dagens kritikker mundtligt, så alle 
tilskuere havde mulighed for at få indblik 
i, hvorfor de enkelte hunde blev præmieret, 
som de gjorde. 
  Efter gennemgang af hundene fandt dom-
meren frem til følgende vinderhunde
  BIR blev Charletan’s Diktat ejet af Niels 
Bertram Mikkelsen mens BIM-titlen gik til 
Thorkilsen’s Edda, der er ejet af Henning 
Kjeldsen
  Dagen forløb med god stemning, masser af 
god hundesnak og samvær, og afsluttes med 
madpakker inden turen atter går hjemad 
efter en god formiddag, med plads til hele 
familien. Vi ser frem til endnu en god dag i 
det midtfynske næste år, og håber på endnu 
fl ere tilmeldte hunde.

Hygge ved ringside. BIR + BIM.

5-klub
vinderprøve d. 26.09

se side 24
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DKK afholdt den 24-27 juni World dog 
show i Herning. Gammel Dansk hønsehund 
var inviteret til fl ere fremvisninger udover 
selve udstillingen om lørdagen.
  Kort tid op til udstillingen fi k klubben en 
henvendelse fra klub 4 (samarbejdet mellem 
de nationale danske hunderacer) og DKK 
omkring en præsentation af danske racer i 
store ring i forbindelse med verdensudstil-
lingen, for hvad er en verdensudstilling i 
Danmark uden en præsentation af vores na-
tionale racer. Klubben takkede selvfølgelig 
ja til muligheden, og mødte op i store ring 
torsdag eftermiddag med en repræsentant 
for racen.
  Fredag var klubben så igen på banen i 
forbindelse med en præsentation af brugs-
hunde, hvor den gamle danske hønsehund 
blev fremvist i deres egenskab af stående 
jagthund. 
  De 2 hunde der blev brugt til racepræsenta-
tionerne var Simone Kure med Stampe
om torsdagen, og Bente Jensby med Vaks, 
der havde taget turen fra Hobro, for at 
repræsentere racen om fredagen.

Om lørdagen var så den store dag, hvor 
selve udstillingen løb af staben. Der var 
tilmeldt 18 Gamle Danske hønsehunde i 
de forskellige klasser. Efter at have lavet 
et større tandeftersyn på hundene og sendt 
ejerne ud på lange løbeture, fandt dommeren 
frem til dagens resultat, som betød, at der 
blev kåret 3 verdensvindere denne dag.
  Efter bedømmelserne var der traditionen 
tro lang ventetid, før de Gamle Danske Høn-
sehunde igen skulle i ringen – denne gang 
Store Ring, hvor racen var repræsenteret i 
hvalpeklasse og Gruppe 7 bedømmelserne. 
Verdensvinderne brugte tiden på at få deres 
hunde fotograferet og mange af os andre 
benyttede muligheden til at kigge på de 
mange stande og ellers hygge os i solen, da 
den endelig dukkede op.
  I store ring var racen repræsenteret af Lou-
ise Thestrup Nielsen og Loke i hvalpe klas-
sen, som blandt rigtig mange hvalpe blev 
valgt ud blandt de sidste 8 hvalpe i opløbet – 
desværre blev det ikke til en placering, men 
de gjorde det rigtigt fl ot, og kan med rette 
være stolte af deres præstation. Det er ikke 
tit en gdh hvalp er med i opløbet.
I Gruppe 7 var dagen repræsentant dagens 

Aktiviteter i KGDH

Aktivitetsområde Sjælland, Lolland-
Falster, Møn og Bornholm 
Familiedag søndag den 15/8 2010 fra kl. 9.30 til 
ca. 15
Sted: Nordsjælland - Agerskov, Præstehøjvej 6, Ll. 
Lyngby, 3320 Skævinge
Tilmelding: Tycho og Marianne på tlf. 48 28 82 80 
eller tycho_hjorth@adslhome.dk

Marktræning søndag den 22/8 og søndag den 29/8 
2010 - kl. 10 til ca. 15

Sted: Syd-/Midtsjælland
Tilmelding: Jesper på tlf. 20 43 35 52 eller zp@
dbmail.dk
Tilmelding senest en uge forud for aktiviteternes 
afvikling - 50 kr. pr. deltagende hund pr. aktivitet. 
På familiedagen betales tillige 25 kr. pr. deltager 
uden hund. Børn er gratis.

Alle er meget velkomne.
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsområde Sønderjylland
Familiedag den 22/8-10 kl. 10.00. Tilmelding til 
Lars Schmidt, 21273315 

eller Ejnar Boisen, 20819685.

Efterårsmarktræning den 5/9-10 kl. 9.00, Rund-
bjergvej 3, 6535 Branderup. Tilmelding til Ejnar 
Boisen på tlf. 74835161 eller 20819685 senest 
1/9-10.
GDH-hønsejagt den 25/9-10 kl. 11.00, Branderup 
Mølle, Bovlundbjergvej 1, 6535 Brandeup. (husk 
at medbringe jagttegn og madpakke).Tilmelding til 
Ejnar Boisen på tlf. 74835161 eller 20819685 senest 
18/9-10. 

Alle arrangementer kan afl yses ved for få tilmel-
dinger.

BIR og verdensvinder blandt gdh-hannerne, 
Bente Jensby og Vaks, som også klarede sig 
fl ot og var med i opløbet blandt de sidste 
8 hunde. Desværre var der heller ikke pla-
cering til dem, men som sædvanlig en fl ot 
præstation.

For de sejlivede sluttede dagen med fælles-
spisning og hygge sammen med deltagerne 
ved familiedagen hos Kim Klode, lidt uden 
for Herning. Det havde været en superdag 
med mange gode indslag. Det forlyder fra 
sædvanligvis pålidelig kilde, at fl ere af de 
fremmødte hunde blev sat til vægs af en 13 
ugers hvalp i et par discipliner……………

Verdensvinderne er følgende
Juniorverdensvinder DK07664/2009 Sony, 
ejet af Marianne Hummelgaard.
Verdensvinder Han og BIR 04594/2006 
Vogd’s Vaks, ejet af Bente Jensby.
Verdensvinder Tæve og BIM 
DK19375/2007 Tilde, ejet af Annette B. 
Jensen.

Stort tillykke til alle vindere!

WDS i Herning

Juniorverdensvinder DK07664/2009 Sony, 

Verdensvinder Han og BIR 04594/2006 , Vogd’s Vaks, 
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Langhårsklubben 

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

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

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

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

Familiedag på Sjælland

www.langhaarsklubben.dk

Afholdes lørdag den 21.august 2010 
kl.9.00 på Bakkevej 14, 4293 Dianalund

Som tidligere omtalt afholder Kreds Sjæl-
land i år en familiedag. Lene og Jørgen 
Larsen har været så venlige, at stille deres 
ejendom på 16 tdr. land til vores rådighed 
for arrangementet. Meget af jorden ligger 
brak, hvorfor der er mange muligheder for 
vore hunde.
  Vi starter dagen med fælles morgenkaffe. 
I løbet af dagen vil vi hygge os sammen, og 
der vil blive lavet forskellige små opgaver, 
som vi vil udføre sammen med vores hunde. 
  Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at 
deltage i en anerkendt ræveslæbsprøve, vil 
dette kunne lade sig gøre, hvis tilslutningen 
er stor nok. Dette kræver en bindende til-
melding snarest og senest den 15. juli 2010 
af hensyn til aftale med dommer m.m.

Efter en rigtig hyggelig dag ”ude i mar-
ken” samles vi lørdag aften omkring grillen.
Kød samt tilbehør kan købes for 75 kr. pr. 
person. 
Der kan hele dagen købes grillede pølser 
med brød til 10 kr.
Øl og vand kan købes til 10 kr. pr. stk. 
Der vil også være mulighed for at købe vin 
til butikspris.
Lørdag og søndag morgen koster kaffe/the 
med brød og tilbehør 25 kr. pr. person.
  I kan selv medbringe fortæring, hvis I 
ønsker dette.

Der er mulighed for at ankomme allerede 
fra fredag eftermiddag den 20. august og 

man kan medbringe telt eller campingvogn, 
som kan stilles op på stedet og man kan 
blive til søndag formiddag. Der er adgang 
til toilet.
  For dem, der kommer fredag den 
20.august, er der mulighed for fællesspis-
ning om aftenen til 50,- kr. pr. person. 

Deltagelse i familiedagen er gratis, dog 
skal man regne med et gebyr, hvis man 
ønsker at deltage i ræveslæbs-prøven.
Der er 2 pokaler til uddeling på dagen.
Tilmelding til familiedagen skal ske senest 
søndag den 1.august 2010 til:
mail: jo-il-svensson@post.tele.dk eller 
mobil 24 66 10 48. (Johan) med angivelse 
af antal deltagere samt besked om, hvilke 
måltider, man ønsker.
Betaling for spisning bedes indbetalt på reg.
nr. 7730 konto 4557448 ved tilmeldingen.

Tør du gå glip af denne hyggelige familie-
dag lørdag den 21. august 2010. 

Med venlig hilsen
Bjørn Lindberg og Johan Svensson 

Hunden der kan - til jægeren 
der vil !
Fuldbrugsprøvetræning - afholdes Lør-
dag den 14. august 2010 kl.: 08:00
Mødested: Røllum Bygade 45, 6200 
Åbenrå

Tilmelding til Carsten Lundhøj på tlf.: 20 
20 26 76 eller 74 43 32 68 
senest den8.august. 
Max antal deltagere er 12 og 5 klubs med-
lemmer vil blive 
fortrukket ved maxtilmelding.  
Pris:Kr. 100,- inkl. morgenkaffe med rund-
stykker.  

Der kan købes øl og vand, men madpakke 
til frokost skal man selv medbringe.

Ved afslutningen kan der købes grillpølser.

Træningen vil omfatte alle fuldbrugsprø-
vens discipliner, undtagen markarbejdet. 

Hundene vil på dagen blive bedømt efter 
fuldbrugsprøve-reglerne, så man efter-
følgende vil stå med et indtryk af, om 
man er klar til prøve. Det vil derfor være 
formålstjenligt, at man enten har påbegyndt 
træning til, eller tidligere har deltaget på 
fuldbrugsprøve med de tilmeldte hunde.

Målet for avlen af den langhårede høn-
sehund er og har altid været en alsidig 
jagthund, derfor fuldbrugstræning, velmødt 
til alle !

Deadline
Der gøres opmærksom på, at indlæg til 
Jagthunden kun kan forventes indsat i det 
førstkommende nummer af Jagthunden, 
hvis det er indleveret rettidigt d.v.s. 1½ 
måned før udgivelse. Deadline er næste 
gang den 1. september.
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Årets FJD udstilling blev antalsmæssig 
ikke en af de største i historien. Det meget 
lave hvalpetillæg i 2009 betød at der kun 
var tilmeldt 8 hunde og en opdrætsklasse 
bestående af 4 hunde ud af de 8 tilmeldte. 
Kvaliteten af de deltagende hunde var til 
gengæld ikke så ringe, der blev tildelt 2 x 
excellent, 5 x very good og 1 x good.
Det var også positive tilkendegivelser 
fra racens hjemland, idet der efter mange 
års manglende kontakt med vores tyske 
kollegaer, var fremmødt en repressentant, 
nemlig næstformand i Club Langhaar Gerd 
Hornbergs, der er kontaktperson til Lang-
hårsklubber uden for Tyskland.

Her er resultaterne:
Åben klasse Hanner:
Gido von Heek f. 22.07.2009. Farve: Brun 
E/F: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9. 
6500 Vojens
Very Good å. kl. 1. pl. Tildelt Georg Troni-
ers Vandrepokal 

Brugsklasse Hanner:
Marko f. 06.08.2007 Farve: Brun 
E/F: Henrik Jepsen, Mastrupvej 81. 9530 
Støvring 
Very Good å. kl. 2. pl. 
Sjørslevs Dax f. 21.07.2008. Farve: Brun 
E/F: Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 21. 6400 
Sønderborg 
Very Good å. kl. 3. pl. 
Baxter f. 22.07.2007. Farve: HV m. Br. 
aftegn. 
O/E/F: Aksel Grison, Thorstedvej 123. 7700 
Thisted. 
Excellent br. kl. 1. pl. cert. BIR 1. Tildelt 
Frede Petersens Vandrepokal og Udstillings-
pokalen 

Brugsklasse Tæver:
Sjørslevs Diva f. 21.07.2008. Farve: Brun 
O/E/F: Karen Pedersen, Højvangsvej 21. 
8305 Samsø 
Very Good br. kl. 3. pl. 
Sjørslevs China f. 21.10.2007. Farve: Brun 
O/E/F: Holger Pedersen, Højvangsvej 21. 
8305 Samsø 
Excellent br. kl. 1. pl. cert. BIM. Tildelt Tine 
Andersens Vandrepokal  
Drejbygaards Sif f. 16.05.2008. Farve: Brun 
m. hv. aftegn. 
O/E/F: Arne Jensen, Kegnæsvej 90, Drejby. 
6470 Sydals 
Good å. kl.
Sjørslevs Dodo f. 21.07.2008. Farve: Brun 
E/F: Leif Hansen, Skrødstrupvej 13. 9550 
Mariager 
Very Good br. kl. 2. pl.  

Opdrætter klasse: Kennelmærke: Sjørslev 
v/Holger Pedersen Samsø 
Sjørslevs Dax DKK nr. 16482/08 
Sjørslevs Diva DKK nr. 16482/08 
Sjørslevs China DKK nr. 21450/07 
Sjørslevs Dodo DKK nr. 16480/08 
Dommerudtalelse: En meget homogen op-
drætterklasse, velbyggede brune hunde
alle med god kropsbygning, gode bevægel-
ser og hårlag.
Excellent og tildelt ærespræmie. 

FJD-udstillingen 2010

Der var besøg og stor interesse fra både Sverige og Tyskland 
på dette års FJD-udstilling. Her er det formand Bent Hansen, 
der hilser på en af de svenske gæster inden bedømmelserne 
går i gang.

Opdrætterklassen fra kennel Sjørslev fra venstre: Dodo, 
Diva, Dax og China 

Resultater – Apportering 
Sjælland

Kreds Sjælland afholdt apporteringsprøve 
i Skuldelev Ås Kristi Himmelfartsdag 
torsdag den 13. maj 2010.
Der var tilmeldt 9 hunde, heraf 6 langhå-
rede hønsehunde. Prøven blev afholdt i 
godt vejr, og der blev uddelt fi ne spon-
sorpræmier til de fl este af hundene. Arne 
Engholm og Gecko fi k Kennel Sjørslevs 
vandrepokal efter matchning mellem 5 
hunde.“

World Dog Show

Aslak ejet af Christian Lygtved, Pandrup 
har været til DKK-Dog-Show i Herning 
hvor Aslak blandt 8 andre tilmeldte 
Langhår blev tildelt excellent og titlen som 
verdensvinder. Christian og Aslak ønskes 
tillykke.

Aslak i aktion på marken. Opdrætter Holger Pedersen, 
ejer Christian Lygtved.
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Dansk Weimaraner Klub

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

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

Kasserer: 
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. 48 70 89 00
kasserer@weimaraner.dk

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

Takt og tone

www.weimaraner.dk

På Wikipedia står der: Takt og Tone er titlen 
på en bog udgivet af Emma Gad i 1918, 
hvor hun lærer borgerskabet „hvordan vi 
omgås“. Hendes ofte gentagne pointe er, at 
når samværet foregår mellem hensynsfulde 
mennesker, så er „takt og tone“ ikke nød-
vendig. Det er de ligeglade, egoistiske eller 
direkte hensynsløse, der skaber behovet for 
en formel etikette.
  Så sidder mange og tænker, hvor vil han 
hen med det, og hvad mener han med det. 
Jeg vil blot prøve at sætte lidt fokus på ”takt 
og tone” og etiketten imellem os mennesker 
når vi er sammen og når vi kommunike-
rer med hinanden. Jeg vil forsøge at sætte 
tingene lidt i perspektiv, og måske få nogle 
til at tænke, det kan han måske have ret i, og 
derved bidrage til at opretholde god ”takt og 
tone” overfor hinanden. 
  Så rejser det næste spørgsmål sig: skal der 
virkelig bruges tid på dette i Jagthunden? 
Til dette spørgsmål må jeg svare: ja! Jeg 
mener at problemet er blevet så stort, at 
vi ikke længere kan sidde det overhørigt. 
Jeg hverken skal eller vil fi nde mig i den 
omgangstone, som vi til tider bliver budt. 
Desuden skal brugere af dårlig omgangstone 
huske, at der er mange ting, som ikke bliver 
taget alvorligt, når tingene bliver præsente-
ret uden nogen form for ”takt og tone”, og 
at det grundlæggende ikke er fremmende for 
det fremtidige arbejde.
  Nu har jeg siddet som formand for Dansk 
Weimaraner klub i 16 måneder, og jeg har 
ikke tal på de gange, hvor jeg er blevet skuf-
fet over folks fuldstændige mangel på ”takt 
og tone” i deres henvendelser. Jeg mener 

at det er vigtigt i klubarbejde, det være sig 
i specialklubberne og i klubsamarbejde, 
at have en ordentlig omgangstone overfor 
hinanden. Det er trods alt frivilligt arbejde, 
som folk udfører når de sidder i forskellige 
bestyrelser og andre tillidsposter. Når folk 
vælger at udføre et stykke frivilligt arbejde, 
så mener jeg også at der bør være en vis 
respekt for deres tid og det de laver, hvilket 
bør medføre en ordentlig omgangstone 
overfor dem. Hermed skal ikke forstås, at 
der ikke kan rejses kritik eller forbedrings-
forslag til de ting, som bliver lavet, men tale 
og skrift skal holdes i en sober omgangstone 
og uden brug af nedladende ord.

Takt og tone, fi ndes overalt, og spiller en 
væsentlig rolle i den måde, som vi omgår 
hinanden på. Hvis vi tager nogle eksempler 
frem, så kan vi starte med vores markprø-
ver. Hvem har ikke prøvet at være på en 
markprøve, hvor der er en, der nede bagved 
går og brokker sig hele dagen, over hvordan 
dommeren dømmer. Dette synes jeg er 
fuldstændig utilgiveligt, idet vi alle skal 
huske på, at der kun er en der kan dømme 
hunden den pågældende dag, og dette er 
dommeren. Vi skal huske, at disse trods alt 
også kun er mennesker, og ikke kan se alt 
hvad der foregår. Hvordan kan du så være 
med til at ændre dette, det er såmænd meget 
simpelt. Når du næste gang kommer ud for 
denne person, så bed ham om at stoppe med 
det, selvfølgelig i en ordentlig venskabelig 
tone. Hvis denne person får det at vide nogle 
gange, så tror jeg også at han stopper med 
det, for hvis alle viser ham, at det ikke er i 

Bestyrelsen orienterer
Vi vil gerne bede alle om at holde øje med 
opdateringer på hjemmesiden, idet der i 
nærmeste fremtid kommer nye retnings-
liner, for formidling af hvalpe igennem 
Dansk Weimaraner klub. Det nye sæt 
retningsliner bliver lagt på hjemmesiden så 
snart de er færdig behandlet i bestyrelsen.

5-klub
vinderprøve d. 26.09

se side 24

Schweissprøve i Rold Skov
Husk at der bliver afholdt schweissprøve i 
5-klub regi søndag den 29. august, i Rold 
Skov. For nærmere informationer, vedrø-
rende tilmelding og prøvens afholdelse, se 
Dansk Weimaraner Klubs hjemmeside.
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orden, så skal han nok indordne sig.
  For at fortsætte med markprøverne, så er 
der simple ting, som viser god ”takt og tone” 
herunder, at man kan glæde sig over andres 
succes. Der er noget mere respekt omkring 
den person, som åbenlyst kan glæde sig over 
andres succes på prøver og andre steder, end 
omkring den person, som ikke kan vise sin 
lykønskning. 
  Det svære og det nemme valg. Efter at 
e-mailen er blevet så udbredt en kommu-
nikations form i vores hverdag, er det også 
blevet meget nemmere for alle at komme af 
sted med deres synspunkter. Det er frem-
mende for klubarbejdet. Men her er der også 
en bagside af medaljen, idet, det mange 
gange er nemmere for folk, at sidde og 
”gemme” sig bag en skærm og så komme 
af sted med deres synspunkter om alverdens 
ting. Mange glemmer i forbindelse med 
e-mail korrespondancen, at her skal takt og 
tone også holdes, man kan ikke tillade sig at 
skrive hvad som helst i mail. Det svære valg 
for mange er at tage diskussionen direkte 

med personen, for her bliver man holdt 
direkte op på sine holdninger og udtalelser 
med det samme. Derfor bliver den nemme 
e-mail løsning ofte valgt, og i nogle tilfælde 
er ordvalget i e-mailen helt uden omtanke. 
Jeg ved godt at folks omgang med andre er 
forskellig fra person til person, men så må 
man grundlæggende tage den fællesnævner, 
som er tilfredsstillende for alle. 
  Endelig vil jeg kommentere på en tendens 
som har indsneget sig til, at alle skal have en 
holdning om alt og alle. Her må jeg henstille 
til, at hvis man ikke har noget godt at sige 
om en person, så ville det klæde mange, at 
lade være med at sige noget overhovedet. 
Det samme bør for alles vedkommende også 
gøre sig gældende i forbindelse med rygter. 
Jeg har valgt at sige, at rygter ikke er noget 
jeg beskæftiger mig med: hvis nogen har 
et problem, så kan de komme til mig, og 
rette en forespørgsel, og så er det noget jeg 
vil kigge på. Jeg beskæftiger mig ikke med 
oplysninger fra anden eller tredje hånd.
  Håber at mit lille indlæg har sat tankerne 
i gang, og at vi fremover kan få en bedre 
omgangstone imellem hinanden. Det skal 
dog heller ikke være brok det hele, idet stør-
stedelen af de personer, som jeg har kontakt 
med igennem mit virke som formand, godt 
kan fi nde ud af ”takt og tone”, men desværre 
fylder de få, hvor ”takt og tone” mangler 
i omgangen meget. Jeg bekymrer mig for 
at manglen på ”takt og tone” kan afholde 
ressourcestærke personer fra at tage del i 
klubarbejdet, og kan afholde nye hvalpekø-
bere fra at blive klubmedlemmer. Det ville 
dog være ærgerligt.
  Derfor, hvis tankerne er sat i gang, så lad 
dem køre et øjeblik og tænk på, om der er 
nogle steder, hvor du kan være med til at 
ændre noget. Steder hvor du kan forbedre 
tonen, enten selv, eller ved at støtte dine 
klubkammerater.

Brian Visby Hansen
Formand, Dansk Weimaraner Klub

FJD udstillingen 2010

Den 13. juni blev dette års FJD udstilling 
afholdt, ved Vissenbjerg Hallen på Fyn, 
og igen i år, viste vejret sig igen fra den 
gode side, idet vi fi k afholdt udstillingen i 
tørvejr.
  I år var der tilmeldt 18 weimaranere, 
fordelt på 17 korthårede og 1 langhåret, 
og det var Erling Kjær Petersen, som i år 
dømte weimaranerne på udstillingen. Det 
var en god dag, og dagen viste at standar-
den på de udstillede hunde var god, så det 
tegner godt for fremtiden.
  På dette års udstilling blev det Hot 
Shoot’s Joker, med Anne Merete Hedega-
ard, som blev BIR og det blev Bijou med 
Kim Pettersson, som blev BIM på dagen. 
For yderligere resultater på udstillingen, 
henvises til www.weimaraner.dk.
  Stort tillykke til alle de præmierede 
hunde og fører på udstillingen.

Lokal apporteringsprøve kreds 2
Den 6. juni afholdt kreds 2 deres årlige 
apporteringsprøve, samt Slæb og appor-
teringsprøve. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel, og temperaturen var høj. Charlotte 
Thornvig fra Sunds, havde igen i år lagt 
terræner til afholdelse af prøven.
Der var tilmeldt 7 hunde til alm. apporte-
ringsprøve og her blev det Sønderskoven’s 
Don Chang Le Rapid med Flemming 
Frederiksen, som blev bedste hund, med 30 
point, og derved løb med pokalen.
  Til Slæb og apporteringsprøven var der 
tilmeldt 3 hunde, og her trak After Bella’s 
Tessa og Hanne Bro Hansen det længste 
strå, og vandt prøven med 30 point, og 
derved fi k pokalen.
Efterfølgende var der afslutning med 

præmieoverrækkelse, og mad fra grillen, 
som blev passet af Grillmester Martin Dan-
nemand.
  Stor tak til Charlotte Thorvig for at ligge 
terræner til afholdelse af prøven, og et 
stort tillykke til alle præmierede hunde og 
hundefører.
  For aktiviteter i dit område, kan du holde 
dig ajour på Dansk Weimaraner Klubs 
hjemmeside.
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Dansk Vizsla Klub

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

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

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

Udstilling i Vissenbjerg 

www.danskvizslaklub.dk

Udstilling i Vissenbjerg 13-06-2010. Dom-
mer Ivar Tang.

Vizsla, Korthåret
Hvalerklasse-  tæve:
Csipkéskúti Kikelet DK22728/2009
Ejer: Jørgen Nielsen. Særdeles Lovende

Åben Klasse – hanhund
Vadászfai Sólyom DK14707/2009
Ejer: Hjalmer B. Nielsen. Good
Piszkei Erdész DK23594/2008
Ejer: Peder Jensen. Excellent – 1. vinder
Majavika’s Dexon DK0050/2009
Ejer: Palle Sørenden. Very Good
Dato DK19915/2007
Ejer: Anita Wolff. Excellent – 2. vinder
Krudtens Marquis DK16578/2008
Ejer: Jimmie Pinarbasi. Excellent – 3. 
vinder

Juniorklasse – tæve
Emma DK3678/2009
Ejer: Hans Jørgen Thomsen. Very Good - 
Pokal

Åben klasse – tæve
Mokka DK 19922/2007
Ejer: Vagn Tjrane Leth. Very Good
Vormosegårds Szari DK 12547/2007
Ejer: Jan Skov Hansen. Very Good – 3. 
vinder
Gunfi eld Mitikus Medea 22106/2006
Ejer: Mogens Bechsgaard. Excellent - 1. 
vinder, BiK, BiM
Piszkei DK23557/2008
Ejer: Anne Merete Qvistorf. Excellent – 2. 
vinder

Vizska, ruhåret
Hvalpeklasse – tæve
Humlekrogens’s Janka DK19246/2009
Ejer: Niels Andersen. Særdeles lovende

Juniorklasse- hanhund
Amadeus DK09622/2009
Ejer: Mette Maegaard Nielsen. Good
Athos DK09620/2009
Ejer: Nanna Brændgaard. Good

Åben klasse- hanhund
Humlekrogen’s Ibrahim DK00615/2009
Ejer: Lone Koch Stausgaard. Good
Humlekrogen’s Freke DK131919/2007
Ejer: Anders Jensen. Good
Humlekrogen’s Hamlet DK05438/2008
Ejer: Nanna Brændgaard
Good

Juniorklasse – tæve
Quodians Eszta DK20398/2009
Ejer: Mona Lisa Jegh. Excellent

Åben klasse - tæve
Humlekrogen’s Herta DK05444/2008
Ejer: Nanna Brændgaard. Excellent, BiR - 
pokal

World Show 2010 Herning 
Vizsla – ruhåret
Juniorklasse -  tæve
Quodians Eszta DK20398/2009
Ejer: Mona Lisa Jegh. Excellent - World 
Junior Winner
Adele
Ejer: Steffen Ekkebæk Pedersen. Very 
Good

Juniorklasse hanhund
Athos DK09620/2009
Ejer: Nanna Brændgaard. Very Good

Åben klasse - hanhund
Humlekrogen’s Ibrahim DK00615/2009

Ejer: Lone Koch Stausgaard. Very Good
Humlekrogen’s F-Saxo DK13920/2007
Ejer: Henning L. Pedersen. Very Good

Åben klasse – tæve
Humlekrogen’s Herta DK05444/2008
Ejer: Nanna Brændgaard. Very Good

Vizsla – korthåret
Juniorklasse- hanhund
Michen’s Hector
Ejer: Arne Clausen. Very Good
Quodian’s Giorgio-Boss 
Ejer: Lars Blenstrup. Very Good

Mellemklasse- hanhund
Piszkei Erdész DK23594/2008
Ejer: Peder Jensen. Very Good

Juniorklasse - tæve
Xénia of Skyrocket
Ejer: Evy Lund. Excellent

5-klub vinderprøve
se side 24
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub

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

FJD udstilling i Vissenbjerg
www.drenteklub.dk

Søndag den 13. juni afholdt FJD udstilling 
i Vissenbjerg, ca. 280 hunde var tilmeldt på 
denne årlige FJD udstillingen, herud var der 
20 Drenter som tilmeld. En dejlig stor op-
komst, procentvis i forhold til andre klubber. 
Det kan vi godt være stolt af. Drenteklubben 
havde inviteret Yrsa Møller Jørgensen til at 
bedømme vores race. Tak til alle deltagerne, 
for at støtte op om arrangementerne samt 
tilbringe en hyggelig dag sammen. Dagens 
resultater er:

Hvalpeklassen:
Diesel v`t Arret DK03751/2009 - SL., bed-
ste hvalp, pokal.

Juniorklasse han:
Balou DK05030/2009 - VG, 1v.
Mosehøjs Bufri Eros, DK09746/2009 - VG, 
2v.
Bjergvejens C.Gibson, DK04542/2009 - 
VG, 3v.
Mosehøjs Bufri Tembi, DK09745/2009 - 
VG, 4v.

Åbenklasse hanner: 
Mosehøjs Sidin Lowie, DK20637/2008 - 
Excl. 1v. pokal.
Bosse DK05481/2004 - G.
Vindhøj’s Blinkie, DK02205/2007 - G.

Brugshunde hanner: 
Lillebrusen’s Amaroq, DK22207/2006 - 
Excl. 1v. Cert., BIR. Pokal.
Mosehøjs Monfro Holger - DK00421/2007 
VG.
Vindhøjs Mottley, DK02204/2007 - G.

Juniorklasse tæve:
Mosehøjs Bufri Linka, DK09751/2009 - 
VG, 1v, Pokal.
Bertha, DK05028/2009 - VG, 2v.
Mosehøjs Bufri Dixie, DK09753/2009 - G.

Åbenklasse tæver:
Mille, DK19965/2005 - VG, 1v.
Malou Phebe van Groevenbeek, 
DK05825/2007 - G.
Mosehøjs Sidin Malou, DK20640/2008 - G.

Brugsklasse tæve:
Lillebrusen’s Tessa, DK22204/2006 - VG, 
1v.
Fogs Ayla, DK00196/2004 - G.

Dagens bedste hund, Lillebrusen´s Amaroq sammen 
med sin ejer Tommy Neesgaard

Fra venstre – Else Marie og Diesel, pokal til bedste hvalp. Baiba & Heisei, pokal til bedste åbenklasse og Hans & 
Linka, pokal til bedste junior.

Generalforsamling 2010
Dansk Drentsche Patrijshond Klub har 
afhold ordinær generalforsamling søndag 
d. 13. juni 2010 - kl. 12.30 i Vissenbjerg 
Hallerne, Idrætsvej 2, 5492 Vissenbjerg. 
Dagsorden og formandsberetning kan 
læses på vores hjemmeside www.drente-
klub.dk

Aktiviteter
Hundetræning, lørdag den 10. september 
2010
Afl yst pga. FJD markprøve den 10. & 
11. september. Derfor kommer der en 
ekstra marktræning på programmet den 
21. august. Stedet hvor marktræning skal 
afholdes bliver oplyst ved tilmelding. Der 
skal tilmeldes inden den 19. august hos 
Johanna på tlf. 20 61 62 92 eller skriv til 
jongstra@privat.dk

Hundetræning, lørdag den 9. oktober 
2010
- 11:00 til 13:00 - Svømning i indendørs 
bassin 
- 13:00 - Hvalpe / unghundetræning.  
- 13:00 – Praktisk jagttræning.
- 16:00 - Afslutning
Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61 
62 92 eller skriv til jongstra@privat.dk
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Familieweekenden 
Traditionen tro afholdes Drenteklubbens 
Familieweekend den 28. – 29. august 2008 
hos Jesper 6 Trine, Gestelevlundevej 31, 
5750 Ringe. Da nogen har langt at køre, 
vil der være mulighed for at komme alle-
rede fredag aften. Der vil være opsat skilte 
ved ejendommen. Hvis der er problemer 
med at fi nde vej kan du ringe til Jesper på 
tlf. 62 66 14 24 eller 22 18 11 71. Der er 
rigelig plads til opstilling af telt, camping-
vogn eller lignende på grunden.

Program
Fredag: Fra kl. 18.00 er der mulighed for 
ankomst til Jesper & Trine. Der vil være 
tændt op i grillen, medbring selv mad.
Lørdag: fra kl.08.00 - Fælles morgen-
mad, Kl. 09.00 - Apporteringsprøven, Kl. 
13.00 - Fælles frokost, eller senere hvis 
prøven trækker ud. Efter frokosten er der 
hundetræning, evt. ringtræning og socialt 
samvær, samt kaffe og kage. Ca.kl. 18.30 
- Fælles aftensmad - Grill med diverse 
tilbehør. 
Søndag: Kl. 9.00 Fælles morgenmad og 
derefter er der et fælles arrangement, 
formentlig foredrag, herefter fælles frokost 
og oprydning.
Under hele arrangementet kan der kunne 
købes øl og sodavand, samt ”Drentevin”, 
et evt. overskud går til klubben. 
Den offi cielle titel – klubvinder – vil blive 
uddelt på familiedagen. Se under Årets 
Drente og Årets unghund hvordan du kan 
komme i betragtning af den titel.

Tilmelding til familieweekend:
Ring til Jesper Langfeldt senest 15. august, 
på tlf. 22 18 11 71 eller på mail til tmehl-
sen@mail.dk
Prisen for familieweekenden vil være 
200 kr. pr. voksen og børn fra 15 år. Børn 
herunder er gratis

Apporteringsprøven 
DDPK apporteringsprøve afholdes lørdag 
den 28. august 2010 hos Jesper Langfeldt i 
forbindelse med familieweekend. Prisen for 
at deltage i den anerkendte apporterings-
prøve er 225,00 kr. 

Der dystes om KFJs apporteringspokal. Ap-
porteringsprøven foregår efter Fælles Mark-
prøve Regler, dvs. apportering af 1 udlagt 
kanin, apportering af 2 for hunden synlig 
udkastede duer på land, samt apportering 
af 1 synlig udkastet due/and i vand. Der er 
diplom til alle beståede hunde.

Tilmelding til apporteringsprøven foregår 
ved fremsendelse af DJU’s anmeldelses-
blanket senest 15. august 2010 til prøveleder 
Jesper Langfeldt, Gestelevlundevej 31, 
5750 Ringe, tlf.22 18 11 71 eller på mail til 
tmehlsen@mail.dk. DJU anmeldelses-blan-
ketten kan hentes på DJU´s hjemmeside,  
www.danskjagthundeudvalg.dk eller ring til 
prøveleder.

Portræt af en arrangør af vores 
årlige familieweekend
Jeg har været med fra lige fra starten og 
har været arrangør af størstedelen af klub-
bens familieweekender. I en periode blev 
familieweekenden afholdt samme week-
end som FJD udstillingen. Men i takt med 
at deltagerantallet voksede og fl ere og fl ere 
deltog i Klubbens apporteringsprøve, blev 
det for meget at klemme ind i en weekend. 
Så som mange ved, ligger weekenden nu 
fast sidste weekend i august.
  Der går meget arbejde forud for en 
familieweekend, når man også er prøve-
leder for apporteringsprøven. Heldigvis 
ligger terrænet for apporteringsprøven 
lige uden for døren, så der spares en del 
transport. Og det giver også mere ro både 
for arrangør og deltagere med både to og 
fi re ben. Derudover er der en del forbere-
delse af indkøb, planlægning for placering 
af campingvogne og telte, samt opstilling 
af borde og stole til spisefaciliteter. Og 
endelig er der udformningen af program-
met for apporteringsprøven, og her er det 
en stor hjælp, når tilmeldingerne lander i 
postkassen i god tid.
  Og hvad var det så der startede alt der 
her? Det var såmænd, at jeg var med Klaus 
i Holland og kigge på hund. Klaus mødte 
jeg på en Jagt og Fiskeri-messe i Odense. 
Og da han skulle til Holland og kigge på 
2 hvalpe, tilbød han mig at køre med. Så 
det endte med at jeg hentede den hvalp, 
Klaus ikke ville have, to uger efter at have 
set den første gang. Og sådan fi k jeg min 
første Drente tilbage i 1997. Siden hen er 
der fulgt to hunde efter gode, gamle Silas, 
der ikke er mere. Valde kom til i 2005 og 
Gibson i 2009. Mit primære formål med 
hundene er jagt. Jeg ved ikke om det lyk-
kes for godt, da de kun er på jagt to dage 
om ugen hele efteråret, men de må nøjes, 
ligesom jeg. Siden starten er min bedre 
halvdel Trine kommet til. Og da hun var 
meget alene om efteråret, fi k hun Fenton 
til selskab. Det skulle være en nem hund, 
så det blev en labrador. Nu er de to så også 
med på jagt en gang i mellem. Derud-
over har vi meget glæde af at træne hund 
sammen. Det bliver både til schweiss- og 
apporteringstræning. Derudover bliver 
drenterne trænet til markprøver. 
  Vel mødt, vi glæder os til at se Jer i 
august. Trine og Jesper

Jesper Langfeldt med hans og Trines jagthunde. 
Valde, Gibson & Fenton

En af sidste års deltager på apporteringsprøve.

Årets Drente og årets unghund 
Titlen tildeles en gang årligt, og offentliggøres i forbindelse med klubbens familie weekend 
i august måned. Der overrækkes til vinderen af titlen en ”pokal” i form af et billede. Po-
kalen er evigt vandrende. Indgravering af resultatet betales af klubben. Som noget nyt, har 
Drenteklubben indført i 2009 en pokal til årets unghund. Konditionerne for at blive årets 
unghund er stort set de samme som til årets drente.
  Enhver drenteejer, som er medlem af DDPK, kan indstille sin hund til titlen. Hundens 
point optælles på et særligt skema, der fi ndes på hjemmesiden eller rekvireres hos besty-
relsen. Klubben offentliggører de 3 bedste resultater hvert år. www.drenteklub.dk Point 
optjenes er indenfor et kalenderår. Der medtages kun offi cielle, registreringsberettigede 
resultater opnået i Danmark. 
  Pointskemaet som bruges til beregning af pointene skal indsendes til Morten Overgaard, 
Sdr. Borrremosevej 4, 9600 Års eller pr. mail til drentehvalp@live.dk. inden den 22. august 
i år.
  Der bedes påført om det er til årets unghund eller årets Drentenår det indsendes. Hvis ung-
hunden også skal deltage i konkurrencen om at blive årets drente det pågældende år, skal 
der også sendes et skema ind herpå. 
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Dansk Breton Klub

Klubredaktør og formand: 
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
 
Kasserer: 
Lissi Rasmussen, Rørdalen 5,
4690 Haslev. Tlf. 2344 5604, 
lissi@breton.dk.
Reg.nr: 0575, Konto nr. 3701503031
 
Sekretær: 
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 
7430 Ikast. 2022 8566 eller 9725 0659,
 jonna-peer@mvb.net
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen 
Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allenfolmerhansen1@hansen.mail.dk

Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby, 
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
 
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns, 
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
 
Avlsrådsformand: 
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved. 
Tlf: 7586 3703, 
beuchert@larsen.mail.dk
 
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

FJD-udstilling – rekord.........

www.breton.dk

Datoen er endnu ikke endeligt fastsat for 
DBK´s sagnomspundne Hubertusprøve. 
Det forventes at være tæt på den 18./19. 
september. Det kan dog afsløres, at prøven 
afholdes ved Karstofte i Jylland. Adressen 

er  Karstoftevej 30. 6933 Kibæk i jagthytten 
som ligger ca. 800 m. fra gården, og der vil 
være opsat skilte fra gården. Mødetid er kl. 
09.00. Tilskuere er velkomne. Jan Nielsen 
er prøveleder. Den endelige dato annonce-
res på hjemmesiden.
  Prøven afvikles som praktisk jagt, hvor 
det både er hund og jæger som bedømmes 
– altså ekvipagen. De deltagende hunde 
(og førere) er inviteret med udgangspunkt 
i deres resultater for efteråret 2009. Du kan 
læse udtagelseskriterierne og reglerne på 
hjemmesiden i undermenuen Formalia.
  De kvalifi cerede hunde er (rangeret) i ht. 
resultater på brugsprøver, efterårsvinder-
klasser 2009 og alder er Mick v. Karsten 
Thomsen (Hubertusmester 2009),  Printz 
v. Per Iversen (1. pr. BK), PVN´s Uffe v. 
Heine Vindum Andersen (1. pr. BK), 

Malthe v. Jan Nielsen (1. pr. BK), Midtvejs 
Sako v. Thomas Kristensen (1. pr. BK), 
Vitesse v. Torben Andrasen( 2. vinder 
DKK), Langvads Vero v. Verner Kristian-
sen (3. vinder DJ Vest), Stenhøj Noah v. 
Jens Stenhøj Jørgensen (4. vinder DJ Vest), 
Syrach v. Jan Nielsen (1. vinder DBK), 
PVN’s Victor v. Knud Johansen (3. vinder 
DBK), Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak (5. 
vinder DBK) og Gribskovens Faru v. Søren 
Stenhøj (6. vinder DBK).
  Reserver er Midtvejs Jixy v. Hans Henrik 
Grand (2. pr. BK), PVN´s Unac v. Niels 
A. Nielsen (2. pr. BK), Danmark Van Het 
v. Asger Bak (2. vinder Hubertus 2009) og 
Thingmanns Miro v. Bent Olsen (4. vinder 
Hubertus 2009).
  De kvalifi cerede deltagere har modtaget en 
speciel invitation.

Hubertus 2010

Med 38 hunde markerede Dansk Breton 
Klub sig som den 2 største specialklub på 
årets FJD-udstilling i Vissenbjerg. Et utro-
ligt fl ot fremmøde i betragtning af, at DBK 
plejer at have ca. 24 hunde og DBK er 4. 
største specialklub.
  Strak formanden nævnte ordet rekord, blev 
han verbalt overfaldet af gamle medlemmer, 
der kunne huske tilbage til ........ Lad det 
nu ligge. Lad os glæde os over, at dommer 

Mogens Langvad havde masser at se til.
  Kvaliteten blandt de fremmødte hunde var 
rigtig god. Især hanhundene markerede sig 
fl ot med 5 excellent, og hvor der var et tæt 
kapløb om at blive bedste hanhund. Kvalite-
ten af tæverne var lidt mere svingende.
  Tillykke til Bennevis (BIR) v. Karin Kjær 
og Didine Du Mont Chanois (BIM) v. Per-
nille Hansen.

BIR + BIM.
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Endelig blev det tid til en af årets store be-
givenheder på Sjælland - Mafi afesten. Igen 
i år blev den holdt i de gode lokaler i Køge 
- Herfølges jagtforening.
  Borddækning, optænding af grill, fl ere 
slags grønne salater, kartoffelsalat, pasta-
salat, indkøb af kød, grilning, afrydning, 
opvask, æblekage, fragilité, citronfromage, 
muffi ns, kokosmakroner, brygning af kaffe, 
mere afrydning, var alt sammen uddelegeret 
til festens deltagere.
  Kassen med overskud fra de foregående 
år gav 12 fl asker breton vin til maden Den 
smagte så godt, at Poul V måtte ud i bilen 
og hente fl ere fl asker. Husk at vinen fortsat 
kan købes via Torben på Fyn.
  Underholdning manglede der heller ikke. 
De respektive ægtefæller og en enkelt 
elskerinde skulle fortælle om, hvordan det 
var at have en breton i huset/familien. Hvis 
vi hurtig skal opsummere: så ligger ca. 
halvdelen af de sjællandske hunde i sengen, 
og fl ere ægtefæller ville gerne være breton 
i deres næste liv. Men, det vigtigste var 
dog, at ingen ville undvære deres breton i 
familien.
  Skønsang var der, og der var uddelingen af 
en ny pris, Gammel-mands prisen 2010, (På 
herretoilettet også benævnt ”svag-pisser-
prisen”). Denne store ære tilfaldt Allan 
Rasmussen, og han fi k overrakt trofæet, der 
er kunstfærdigt fremstillet af Søren Mark 
Jensen ( bedre kendt som Søren Zulu).

  Et af de vigtige punkter ved mafi afesten 
er overrækkelsen af talentfl øjten. Fløjten 
tilfaldt i år Thomas Stenbæk og Stevnsåens 
Mirell. De har haft et forrygende forår, så 
de skal have et stort og fortjent tillykke. Det 
jo Thomas´ og Mirell´s skyld, at Rypen i år 
deltog i den sjællandske mafi afest efter et 
enkelt års udlåning til det jyske. 

Tiden fl øj afsted og pludselig var klokken 
mange, så bordene blev ryddet, de sidste 
snakkende mennesker blev bedt om at rykke 
lidt sammen så gulvene kunne fejes, og den 
sidste opvask blive sat i opvaskemaskinen. 
Desværre løb vi tør for opvaskemiddel, 
så Johannes måtte klare den sidste opvask 
lørdag morgen- Tak for det Johannes.
  Vi havde en rigtig god og hyggelig aften 
sammen med 48 andre glade bretonejere 
Kan man ønske sig ret meget mere ?
Merete Larsen

Pokalbordet.

Li´som i gamle dage !
Mafi afesten blev igen godt besøgt

De ”unge” er på vej
Sjælland
Så blev det tid til årets racedystudtagelse 
på Sjælland. En form for eksamen for 
mange unge hunde, der gennem et par 
månder har snuset til det med at apportere. 
En god anledning til at prøve sig selv og 
hunden af, inden de anerkendte apporte-
ringsprøver rigtigt kommer i gang.
  De mere øvede møder selvfølge også op 
denne dag, da det trods alt gælder om at 
stille med et godt og stabilt hold på årets 
racedyst. Selv om vi over det ganske land 
tidligere har set meget rutinerede hunde og 
førere falde igennem, når det gjaldt.
  På Sjælland var der som sædvanligt spot 
på de nye og unge hunde, ligesom der var 
spot på, om det i år ville lykkedes at bryde 
kennel Thingmanns mangeårige dominans.
  Aftenen viste, at fl ere talenter er på vej, 
og især de to unge hunde Stevnsåens Delta 
v. Jens Frost og Sille v. Carl Christian 
Kaspersen imponerede. Førstnævnte kvali-
fi cerede sig til racedysten.
  Da den almene afprøvning var færdig, 
havde 5 hunde 29 point. Herefter var der 
matchning på tid, og følgendede hunde 
har i sommerferien repræsenteret DBK på 
Sjælland:

  Gribskovens Zulu v. Søren Mark Jensen, 
Stevnsåens Delta v. Jens Frost og Thing-
manns Molly v. Merete Larsen. Gribsko-
vens Faru v. Søren Stenhøj og Thingmanns 
Miro v. Bent Olsen blev reserver.
  Udover Sille, bestod Sallingboens Chanel 
v. Hans Kurt, Gribskovens Laban v. Kim 
Askgaard, Stevnsåens Chap v. Jørgen 
Jensen og Theo v. Johannes Nielsen. De 
øvrige deltagere havde en lærerig dag med 
deres unge hunde.Medens vi venter......

Merete Larsen og Tingmans Molly

Jens Frost & Stevnsåens Delta
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Jens Kr. Brogaard Sørensen er bedst kendt 
under navnet „Kris“. Han og hans kone 
Ingelise har i en lang årrække været tov-
holdere for den jyske apporteringsprøve og 
„Breton-dag“ ved Birkesø, Stoholm. Kris 
opdrætter selv bretoner under kennelmærket 
„Odinvejs“. Der er kommet mange dygtige 
og racetypiske hunde fra denne kennel. 
Bl.a. skal nævnes „Odinvejs Tai“, „Odinvejs 
Bouli“ og „Odinvejs Cabul“. Kris har også 
trukket sin del af læsset i DBK´s bestyrelse. 
13 år er det blevet til ialt. Kris er alltid klar 
med råd og vejledning. Jeg satte ham stævne 
Grundlovsdag til en snak om, hvorfor han 
i sin tid valgte breton, og hvad han vægter 
hos en god jagthund.

1. Hvornår startede du med at have breton - 
og hvorfor?
Jeg startede egentlig med en cocker spaniel, 
men på et tidspunkt, da jeg skulle have ny 
jagthund, havde min nabo et kuld breton-
hvalpe. Jeg fi k en tæve-hvalp fra det kuld. 
Forældrene var „Strandvejens Katja“ og 
„Nordfjordens Teis“. Så valget af breton var 
på det tidspunkt ret tilfældigt. Sammen med 
opdrætteren gik jeg på jagt og trænede med 
bretonerne.
2. Fortæl lidt om opstarten.
Jeg debuterede på udstilling i 1975. Siden-

hen kom markprøverne i efteråret samme år 
og apporteringsprøver i 1977. Da „Lady“, 
som min første breton hed, var 7 år, trak 
jeg et kuld på hende for selv at beholde en 
hvalp. Jeg havde været meget tilfreds med 
hende som jagthund. Jeg var blevet meldt 
ind i DBK i 1974. I 1986 var vi et par styk-
ker som startede apporteringstræning op. 
Der blev sendt brev ud til samtlige nye bre-
tonejere om dette træningstilbud, og der var 
stor tilslutning. Folk kom langvejs fra, og 
der var en god „ånd“. I 1987 afholdtes der 
en anerkendt apporteringsprøve i området. 
Det var i første omgang for at samle penge 
ind til DBK´s 25-års jubilæum. I 1989 fi k 
jeg kennelmærket „Odinvejs“ og blev siden 
valgt ind i DBK´s bestyrelse, hvor jeg sad 
til 2002. Igennem tiden har jeg haft 12-13 
hunde eller der omkring. I øjeblikket har jeg 
3: „Odinvejs Garry“, „Odinvejs Mille“ og 
„Ranumvejs Donna“. En lille ny breton er 
på bedding til næste forår. Det glæder jeg 
mig til.
3. Hvilke „kampe“ skulle kæmpes i starten?
Der var ikke den store accept fra de andre 
engelske klubber. Det var en hård start, hvor 
en breton skulle gøre det dobbelt så godt 
som de andre for at gøre sig nogen forhåb-
ninger om en præmiering. At DBK vægtede 
efterskudsarbejdet så meget, som man 
gjorde, var heller ikke altid lige populært.
4. Hvad lægger du vægt på hos en breton? - 
Hvilke kvaliteter skal den have?
Først og fremmest skal det være en god 
jagthund. Den skal have en god næse og sik-
ker vildtbehandling. Den skal være alsidig 
og have en god psyke. Den skal være nem at 
have i hjemmet, for der bor de fl este breto-
ner. Typen skal også være i orden, men ikke 
nødvendigvis til „Very good“. Men når man 
ser bretonen, skal man ikke være i tvivl om, 
at det er en breton!
5. Hvordan bibeholder vi disse kvaliteter?
Man skal kun avle på præmierede hunde. 
Det er vigtigt at følge avlsdyrene på prøver, 
se afkom og dermed fi nde de bedst egnede 
til avl.
6. Er der særlige hunde (udover dine egne) 
som du husker - og hvad huskes de for?
Jeg kan egentlig ikke pege en enkelt hund 
ud, men det er vigtigt, at en hund er veldres-

seret og effektiv. Det skal være én, hvor man 
tænker „Den kunne jeg godt tænke mig at gå 
på jagt med!“.
7. Hvad er dit syn på importer og uden-
landsparringer?
Jeg synes, det er godt med nyt blod, bare 
man er klar over, at det, at en hund er 
udenlandsk, ikke er en kvalitet i sig selv. 
Jeg synes, det er godt, at nogle i klubben 
forsøger sig med indkøb af importer eller 
laver udenlandsparringer, men jeg kunne 
godt savne en form for rådgivende organ i 
klubregi eller, at privatpersoner var mere 
villige til at delagtiggøre andre i, hvad der 
viser sig at være godt eller skidt eller dele 
deres kontakter i udlandet med andre. Det er 
som om, at der er en tendens til, at det skal 
holdes hemmeligt. Jeg kunne godt ønske 
mig mere åbenhed. Det gavner alle, tror jeg.
8. Hvordan synes du, det går med bretonen 
idag?
Jeg tror, det kører rimeligt. Jeg har ikke „fi n-
geren på pulsen“, da jeg har været fravæ-
rende i en lang periode p.g.a. sygdom.
9. Hvad skal bretonens rolle være idag og i 
fremtiden? 
Den skal helt klart være en jagthund, som 
samtidig fungerer godt i familien. Jeg vil 
gerne gå på prøver med mine hunde, men 
jagten er vigtigst. Jeg kunne ikke drømme 
om at kassere en god jagthund, som ikke 
lige kan begå sig på markprøver.
10. Er der noget vi kan gøre bedre? 
Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne 
stable en anlægsprøve for bretoner på 
benene. Det har været forsøgt før i klubregi. 
Her kunne man notere sig godt og skidt ved 
de forskellige årgange.
11. Hvordan ser du fremtiden for bretonen i 
Danmark?
Behovet for en stående jagthund er faldende, 
mener jeg. Der skal information ud til ny-
jægerne om vores race. Man burde overveje 
at sænke prisen på en breton-hvalp drastisk, 
så fl ere ville købe breton og færre ville 
opdrætte for pengenes skyld. Det skal ihvert 
fald ikke være penge, som motiverer til avl!

Dette blev den sidste kommentar, og således 
sluttede en hyggelig eftermiddagssnak med 
Kris og Ingelise på Odinvej.

Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs Efterårsvinderklasse 
søndag den 26. september 2010 på terrænerne ved Videbæk.
  Mødested og tid annonceres på hjemmesiden. Alternativt kan du 
rette kontakt til Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast, tlf: 26 
75 16 14 / 21 60 10 78
  Anmeldelses blanket bilagt startgebyr 500 kr. skal være Peer i 
hænde senest fredag d. 17. september. Startgebyr kan ligeledes 
indsættes på kontonr. 1551 3701503031.

  For at kunne deltage, skal hunden have opnået 1 pr. i åben eller 
brugsklasse og have bestået DJU`s anerkendte apporteringsprøve.
  Til 1 vinderen kan uddeles CACIT, ligesom den indbydes til at 
deltage på Danmarksmesterskabet.
  På hjemmesiden vil det ligeledes blive annonceret, såfremt det 
bliver muligt at bestille morgenmad og frokost.

Dansk Breton Klubs internationale efterårsvinderklasse 2010

Portræt af: Jens Kr. Brogaard 
Sørensen
Af: Pernille Hansen
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Dansk Pointer Klub

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

E-mail jgordon@dlgmail.dk

Dansk Pointer Klub`s 
efterårsvinderklasse

www.pointerklub.dk

Dansk Pointer Klub afholder klubbens ef-
terårsvinderklasse lørdag den 25.september 
2010. Prøven afvikles på Fyn, med udgangs-
punkt fra Salbrovad Hallen.
Mødetidspunkt i Salbrovad Hallen er klok-
ken 08.00
Der kan tildeles CACIT til 1.vinderen, lige-
som denne bliver inviteret til at repræsentere 
Dansk Pointer Klub på dette års DM.
Anmeldelsesblanketter sendes til Flem-

ming Sørensen, Solvig, Aabenraavej 26, 
6270 Tønder. Disse skal være undertegnede 
i hænde senest lørdag den 11.september. 
Startgebyret på 500 kr./hund kan enten ind-
betales på klubbens konto (kontonr. fi ndes 
på hjemmesiden) eller medsendes anmeldel-
sesblanketten i check.

Pbv
Flemming Sørensen

Familiedagen ved Ribe
I weekenden 19. og 20.juni dannede Ribe 
Jagtforenings klubhus standkvarter for 
Dansk Pointer Klubs årlige familiedag. 
”Team Kruse” med Kruse Meier i spidsen 
var de praktiske ansvarlige for afviklingen 
af dette års familiedag.
  Allerede fredag aften var en del medlem-
mer mødt frem i Ribe, for at ”tyvstarte” 
familiedagen. Det var som altid rigtig 
hyggeligt fredag aften/nat, så det blev for 
nogens vedkommende lyst inden dynerne 
blev fundet. Måske derfor var enkelte 
medlemmer lidt ”blakøjet”, da Kruse lørdag 
morgen bød offi cielt velkommen til fami-
lieweekenden. 
  Første aktivitet var apporteringsprøven, 
hvor 7 hunde var tilmeldt. Bedste hund blev 
Villestoftes Snaps, ejer Anne-Marie Peder-
sen, der var helt suveræn og opnåede max 
point. Snaps og Anne-Marie blev senere 
tildelt Kennel Villestoftes ærespræmie – en 
fl ot vildtkrog med pointermotiv. Anne-
Marie genudsatte præmien til auktionen, 
så det gav penge i kassen – TAK for det, 
Anne-Marie!
  Efter den anerkendte apporteringsprøve, 
var der uoffi cielle klubmesterskaber i pøl-
seapportering. Dette gik ud på at hundene 
skulle apportere en pølse, bringe denne 

tilbage til føreren uden at spise den. Det 
var ikke alle der kunne stå for fristelsen, og 
derfor måtte der lidt ekstra GØL-pølser til. 
Der var dog kamp om de øverste place-
ringer, og det endte med at formandens 
hund, Fugledes Merlot blev bedste hund i 
pølseapporteringen.

Eftermiddagen stod i skydningens tegn. 
Såvel den traditionelle jagtbane, som den 
mere vanskelige sportingbane var åbnet for 
medlemmerne. Og der blev skudt gevaldigt 
– ikke mindst på sportingbanen, hvor der 
senere på eftermiddagen skulle dystes mod 
engelsksetterklub. Sidste år hev DPK jo sej-
ren i land, så Kruse havde været så letsindig 
at give vore venner i ESK muligheden for 
revanche. ESK stillede i år i absolut stærke-
ste opstilling, idet Erling, Thomas og Stefan 
Clausen udgjorde holdet. Fra DPK`s side 
havde Erik Aarø, Kruse Meier og underteg-
nede kvalifi ceret sig til matchen. Resultatet 
blev at ESK fi k revanche….og så snakker 
vi ikke mere om det!
  På jagtbanen blev Villy Lovèn bedste DPK 
skytte, mens undertegnede var bedst på 
sporting. Bedste kvindelige skytte i DPK-
regi` blev Anne-Marie Pedersen.
  Som næste punkt i programmet var besty-
relsens orientering til medlemmerne. Her 
fortalte Flemming på bestyrelsens vegne 
bl.a. om følgende:

  Retningslinier for sædbanken – arbejdet 
i FJD – kommende aktiviteter i klubregi`, 
bla efterårsvinderklassen, hubertusprøven 
og hovedprøven 2011 på Fyn - forslag om 
fælles vintermøde – tilskud til import af 
hunde – Nordisk Pointer Match – fælles 
årbog med ESK og slutteligt manglen på 
markprøvedommere, hvor Flemming igen 
opfordrede klubbens medlemmer til at 
påbegynde dommeruddannelsen.  Der var 
også lejlighed til at få drøftet ”løst og fast” i 
hundesporten

Lørdag aften var der festmiddag. Kruse 
havde allieret sig med 3 lokale ”mester-
kokke” som fremtryllede en helt igennem 
fantastisk 3-retters menu. Det var virkelig 
”mums af højeste kvalitet” – tak for det! 
  Som et lidt utraditionel indslag i hunde-
sporten, var Kruses søn (Johnni Meier) og 
fortælle om hans deltagelse i ”Marathon 
Des Sables 2009” – et ekstrem løb på over 
200 km i Marokkos ørken. Et interessant 
indlæg, der var rigt illustreret af billeder fra 
Johhni`s ”oplevelser” i løbet.
  Traditionen tro var der amerikansk lotteri, 
hvor sponsorer havde givet mange meget 
fl otte gevinster. Tak for det, og ikke mindst 
tak til medlemmerne fordi I så fl ot støttede 
lotteriet. Det bør nævnes, at nogle var mere 
heldige end andre.
  Resten af lørdagen forløb med forskellige 
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underholdende indslag, hvor der bl.a. kom 
en ”vild jæger fra Als” i form af kluben-
tertainer Bent Olsen og der var indslag fra 
Laust Nørskov. Slutteligt blev den danske 
fodboldsejr over Cameroun fejret på 
behørig vis.

Søndag morgen var humøret stadig højt, 
om end nogle af deltagerne var lidt trætte. 
Søndagen startede med udstilling, hvor 18 
hunde var tilmeldt. Som dommer var invi-
teret Hans Bilde Sellerup. Alle resultater 
kan fi ndes på klubbens hjemmeside, men 
nedenfor bringes 1.vinderne i de forskel-
lige klasser:

Championklasse, hanner:
Niholys Chang – Niels Holger Lykke    
EXCL Plac.1  BHK2

Juniorklasse, hanner:
Bendt’s Dall - Michael Olsen     VG  
Plac.1

Åbenklasse, hanner:
Mørups King -Hugo Nielsen  EXCL Plac.1 
BHK1 BIM

Brugsklasse, hanner:
Villestoftes Snaps - Kenneth Pedersen  VG   
Plac.1

Juniorklasse, tæver:
Bendt’s D Xola - Bent Olsen  EXCL  
Plac.1 BTK3

Åbenklasse, tæver:
Ug’s Dychesse - Maria Ingeman Larsen   
EXCL  Plac.1 BTK 1  BIR

Brugsklasse, tæver:
Matresse’s Ylva  Jan Espersen    EXCL  
Plac.1  BTK3  CERT

Inden afslutningen på familiedagen, blev 
der søndag eftermiddag afholdt apporte-
ringsprøve. Her bestod 3 hunde.
  Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor 
tak til alle der har hjulpet med at arrangere 
denne familiedag samt på en eller anden 
vis har bidraget med hjælp, således vi igen 
kan se tilbage på nogle rigtig hyggelige 
dage i DPK-regi`.

/FS

FJD-udstillingen
Traditionen tro samledes hundeejere med 
de stående jagthunde til FJD´s udstilling på 
Fyn. Som det har været tilfældet de seneste 
år, så blev udstillingen igen i år afholdt på 
arealerne omkring Vissenbjerg Hallen. Et 
virkelig fi nt sted til arrangementet, som var 
tilsmilet af rigtig godt vejr.
Glædeligt var det også, at den generelle 
tilbagegang for deltagerantallet er vendt, 
således der i år var en lille fremgang til 
samlet ca 300 startende stående jagthunde. 
For pointerens vedkommende var der 
tilmeldt 20 hunde – bedømmelserne var 
lagt i hænderne på Erik Pedersen. Et hverv 
han udførte særdeles godt, med virkelig 
fyldestgørende kritikker som selv ”ikke-
udstillingsfreaks” kunne forstå!

Den samlede resultatliste for pointeren kan 
fi ndes på klubbens hjemmeside, således 
bringes nedenfor kun 1.vinderne i de for-
skellige klasser:
Juniorklasse, hanner:
Horndrups Max  - Arne Jacobsen   VG  
Plac.1
Åbenklasse, hanner:
Vildtmandens William - Jens Rasmussen    
EXCL  Plac.1
Brugsklasse, hanner:
Niholys Chang - Niels Holger Lykke   
EXCL Plac.1  CERT  BIR 

Åbenklasse, tæver:
Boelgaards Cille - Henning Hansen   EXCL  
Plac.1 BIM
Brugsklasse, tæver:
Matresse’s Ylva - Jan Espersen    EXCL  
Plac.1  BTK3  CERT
Med sit 3.cert blev Niholys Chang, ejer 
Niels Holger Lykke, Dansk Udstillings-
champion. Et stort tillykke med den for-
nemme titel
/FS

BIR og ny udstillingschamp, Niholys Chang

Dansk Pointer Klubs Hubertusprøve afvikles lørdag den 
18.september 2010 i Sønderjylland. Mødested er Solvig, 
Åbenråvej 26, 6270 Tønder.
Anmeldelse samt deltagergebyr på 550 kr./hund skal være 
Flemming Sørensen i hænde senest lørdag den 11.september.
Pbv 
Flemming Sørensen

Hubertusprøven
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Onsdag d. 5. maj mødtes 19 engagerede 
hundeentusiaster i Haslev til debat om 
emnet, og rundt regnet 50 % af vores Sjæl-
landske medlemmer deltog. Det var et fl ot 
fremmøde.
  Ost, pølse og rødvin var første punkt på 
dagsordenen, dette punkt blev ivrigt og 
grundigt vendt, jo mødet var godt i gang.
  Og efter at have råbt et meget passende 
leve for Pointeren og Derbyvinderen,(Jens 
Rasmussen lod sig rørt hylde) kom vi til det 
egentlige mødeindhold.

Overskrifter med korte oplæg og følgende 
debat var:
- Pointeren på Sjælland, medlemsopdyrk-
ning.
- Træning og aktiviteter.
- Den stående hund og jagt i fremtiden.
- Er agerhøns og markprøver truet.
- Ny jægere og Pointer repræsentation.
Det gav fi ne debatter og vældige indlæg, alt 
sammen for at samle os til fælles indsats og 
sammenhold. 
Herunder er aftenen forsøgt kort og me-
ningsfuldt sammenskrevet.

Ivrigst blev diskussionen om agerhønsenes 
livsvilkår og truslen om fredning. En fred-
ning der kan blive fatal for agerhønen og 
hundesporten for de engelske hunde.
  Der er ringe tvivl om at netop jægere med 
stående hunde, er de væsentligste hjælpere 
for agerhønsene i Danmark lige nu.
  Vi hilste også det nyeste tiltag fra lov-
giverne velkomment, et tiltag der med 
økonomisk støtte til landmænd, der vil lave 
vildtstriber, barjord striber og insektvolde 
på op til 10 % af dyrket jord uden de mister 
noget af deres tilskud for hele arealet. (Læs 
bl.a. på DJ’s hjemmeside)
  Vi har her et tiltag, der ikke forfølger 
landbruget, men som blot bruger det danske 
skattegrundlag til gavn for naturen og vild-
tet, uden at ramme landmandens økonomi. 

  Det er så op til os jægere/hundefolk, at 
forklare og hjælpe landmanden med disse 
naturforbedringer.
  Men også agerhøns optælling og ikke 
mindst indberetning af fældede fugle er 
meget vigtig, da vildt udbytte statestikken er 
vægtet højt i forklaringen på agerhønsenes 
antal og tilbagegang og i begrundelsen for 
afkortning af jagttid og for fredning.
  Der blev udtrykt stor bekymring for, at 
vores indfl ydelse som interessegruppe bliver 
for lidt repræsenteret i det politiske system. 
Vi er som jægere en meget stor del af be-
folkningen, men bliver tilsyneladende ikke 
hørt i passende omfang, selvom vi er meget 
naturbevarende i vores arbejde. Langt min-
dre grupper bliver hørt, refereret i pressen 
og taget mere alvorligt end os. Her må vi 
alle samle argumenter og bringe dem frem.

Vi var på mødet enige om at det gode 
samarbejde, der er om den stående hund på 
Sjælland, er vigtige og af høj kvalitet, og 
vi vil gerne takke for, støtte yderligere og 
udbygge samarbejdet.
Der var også stor villighed for at hjælpe nye 
hundefolk og hinanden, og fl ere tilkendegi-
velser om mulige fælles træninger og hjælp. 
Det er meget vigtigt, for uden ”makkere” og 
fugle er træning vanskeligt. 
  Aftenen sluttede som den startede, hyg-
geligt og med ønsket om at mødes igen på 
samme måde.
Set i lyset af fremmødet og engagementet, 
ser fremtiden for Pointeren på Sjælland 
lovende ud på trods af de udfordringer, der 
tydeligvis skal arbejdes med.

  Tak for opbakningen fra deltagerne og tak 
for hjælpen til Ove og ”Kaisholm”.

Villy, Tonny og Peter. 

Lis Skov 80 år d. 19. august

I hundeverdenen er Lis Skov nærmest 
synonym med Kennel Oksby, som blev 
grundlagt af Lís/ s far A. P. Andersen og 
nu videreføres af A.M Skov og Alex Nis-
sen. Selv om Lis runder de otteti, har hun 
selvfølgelig stadig pointer i sit hjem som 
bliver plejet og passet, som hun igennem 
årene har passet andres hunde. Lis følger 
med i hundesporten i ind og udland, og er 
der noget vi andre har glemt om afstam-
ning etc. har hun altid svar på rede hånd. 
Skal vi her nøjes med at nævne en af ken-
nelens hunde må det vel blive Oksby Fly.. 
Lis har et livslangt medlemsskab af DPK 
og har som anerkendelse for sit arbejde 
fået tildelt sølvpisken, er blevet æres-
medlm og fået tildelt klubbens fortjenst-
medalje i sølv.
  Kære Lis. Vi takker dig for dit store en-
gagement og evne til at glædes på andres 
vegne. Med håb om mange gode år endnu 
ønskes du på vegne af DPK hjertelig til-
lykke ! 
A. C.    

Pointerens fremtid på Sjælland

Lis Skov, 1973. Her vinder hun Sølvpisken med 
Oksby Flky.

Foto: Alex Nissen.

Foto: Alex Nissen.
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Engelsk Setter Klub i Danmark

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

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

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

FJD Udstilling i Vissenbjerg 
www.engelsksetterklub.dk

Det første indtryk man fi k af området hvor 
udstillingen skulle fi nde sted var - hold da 
op hvor så det fl ot og professionelt ud med 
alle de ens telte.
Vejret var godt hundevejr - ikke for varmt – 
og vi andre måtte bare tage en sweater på.

Generelt så det ud til at udstillingen for de 
fl este racer er blevet lidt større efter man har 
fjernet udstillingerne ved fl ere af hovedprø-
verne.
  Med Ole Simonsen som dommer og Astrid 
Clausen som ringsekretær var vore hunde 
i gode hænder og der var i alt 22 hunde 
tilmeldt. 
  De fordelte sig som følger: Af hanner var 
der 2 i junior klasse - 2 i åben klasse  og 
9 brugshunde, af tæver var der 2 i junior 
klasse – 3 i åben klasse og 4 brugshunde.
  Der blev givet Excl. til 7 hunde og 15 fi k 
VG. 

  BIR blev Kandis ved Line Clausen og BIM 
blev Lammefjorden`s Schack ved Asger 
Mogensen.
  Heegårds V Lill ved Jørgen Heegård blev 
Dansk Jagt Champion på dagen.
Stort tillykke til alle vinderne.
  Erling Clausen rettede til sidst en tak til 
alle, men med en særlig tak til Marrit Stær-
kær, både for det store arbejde hun har haft 
med selve udstillingen men også specielt for 
ESK og vi gav hende et trefoldigt leve.

Efter bedømmelserne fandt vi en plads 
med både sol og læ og en hel fl ok ES folk 
hyggede sig med frokosten og vi fi k sludret 
om løst og fast (især om hunde  !! ) og vi så 
alle frem til snart at skulle mødes igen nem-
lig til vor klubdag, denne gang i Herning.  

Inge M Thomsen

BIR + BIM i Visenbjerg.

Vinderklassen 2010 ESK
Søndag d. 19.september.

Engelsk Setter klub afholder vinderklasse-
prøve søndag d. 19. september.
I og omkring Herning.
Mødested Gilmosegård. Gilmosevej 
26.Hvor der også holdes frokost og afslut-
ning.
Afgang/opråb kl. 8.00
Der kan købes morgenkaffe fra kl. 7.00
Der kan endvidere købes pølser og drikke-
varer på Gilmosegård.

Prøveleder.: Knud Overgaard. Tlf. 
30453181

Dommere Ordf. Kristian Frøkjær, H.P, 
Clausen og Allan Nissen

Tilmelding senest d. 14. september. Anmel-
delse sendes til: Minna Clausen,  Stratvej 
11, Sejstrup. 6740 Bramming
Eller elektronisk på minna.clausen@
get2net.dk 
Anmeldelsesgebyr 500 kr. Kan indsættes på 
konto. 9736 560154

Lars Nielsen
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ESK afholder Hubertus prøve, sammen 
med DGSK,  fredag den 24. september ved 
Rosenfeldt Gods, Sydsjælland.

Mødetid er kl. 9,00, på adressen Kampe-
stenshuset v. Oregård, Statendevej, 4760 
Vordingborg. Der bliver sat skilte op på 
strategiske steder.
  Peter Rafaelsen er chef for terrænerne, 
som han selv har lagt til. 
  Denne dag konkurrerer vi om titlen som 
klubmester i Hubertus, samt titlen som 
prøvens bedste hund. Der ud over gælder 
prøven som udtalelse til Hubertus Mester-
skabsprøven, hvor de 2 bedste hunde fra 
hver race går videre. Mesterskabsprøven 
foregår mandag den 11. oktober ved Bram-
ming med DISK som arrangør.
  Hubertus prøven er en enorm spændende 
prøve hvor føreren selv skyder over hun-
den. Eneste krav til deltagelse, er at hunden 
har bestået en DJU apporteringsprøve.

  Prøveleder er Anton Dahl (22 74 80 
40), men alle tilmeldinger skal sendes til 
Erling Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 
Bramming, eller på minna@pejsegaarden.
dk. Venligst benyt DJU’s tilmeldingsblan-
ket. Startgebyret er kr. 500,00, som skal 
vedlægges i check eller indsættes på konto 
9736 – 0000339040. Seneste tilmelding er 
den 17. september 2010.

Erling Clausen

Hubertusprøve

Pokaler

Tiden er inde til at afl evere efterårets 
pokaler, så de kan blive klar til den nye 
sæson. 
De kan sendes direkte til Steen Boilesen 
eller afl everes til HP Clausen. 
Sendes/afl everes hurtigst muligt. 

Mvh pokalforvalteren

BIR + BIM i Herning.

Udstillingsresultater
Senjas L. Sally Ejer og fører Flemming 
Østergaard BIR
Lammefjordens Schack Ejer og fører Asger 
Mogensen BIM

Vinder af apporteringsprøven
Kogtved L. Vincitore Ejer og fører Valde-
mar Larsen
Se øvrige resultater på hjemmesiden.

Stor ros til Tage og hans hjælpere for et 
rigtig godt arrangement.

ESK Træf d. 3 juli

Vinder af apporteringsprøven.

Europa Championat 
for Engelske Settere
GIBIER TIRÈ

Engelsk Setter Klub i Danmark har ønske 
om at stille med fuldt hold til dette års 
Europa Championat for Engelske Settere 
som afholdes i Slovakiet, området er om-
kring byen Senec.

Der kan tilmeldes 4. engelske settere samt 
2 reserver. 
Program:
Standkvarter kan ikke oplyse endnu, men 
forventes snarest.
Periode:
Prøven foregår medio oktober, og er umid-
delbart i samme område hvor der afholdes 
Verdensmesterskab.

Europachampionatet har samme afprøv-
ningsform som vores vinderklasser, med 
hensyn til søg, fart og stil samt apportering.
Der er mulighed for at deltage i fl ere prøver 
i samme periode og område.

Tilmeldingsfrist: 15. august 2010  
Tilmelding:
Der anvendes samme udtagelseskriterier 
til Europa Championat som der anvendes 
til udtagelse for Verdensmesterskaber for 
Engelske Racer.

Tilmelding til:
Engelsk Setter Klub i Danmark
Valdemar Larsen, Kogtvedparken 86, 5700 
Svendborg
Tlf. 6220 8562 mobil 4025 8262
E.mail: danske.forsikringsmaeglere@mail.
dk 

Ekstraordinær Generalforsamling
 
Der blev i forbindelse med FJD udstilling 
afholdt Ekstraordinær Generalforsamling i 
ESK

Vedrørende de nye vedtægtsændringer, 
dette blev et meget kort møde, hvor der var 
enstemmigt fl ertal
for ændringerne.
Med venlig hilsen
Lars Nielsen



59

Dansk Gordon Setter Klub
Sjællandske Apporteringsprøve
ved Hagested Gislilinge

www.dgsk.dk

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

Holdet til racedysten

25 hunde stillede til den efterhånden 
traditionelle dobbeltprøve som DGSK og 
DPK holder på Sjælland - med stærk støtte 
fra DISK på sjælland. De tre klubber har 
et langt og godt samarbejde om fælles ap-
porteringstræning med afsluttende prøver 
ved Hagested Gislinge. 16 hunde stillede på 
DGSK’s prøve. Heraf bestod 11 hunde prø-
ven som blev vundet af Nymarkens Hopper 
v/Lauge Larsen med 30 point. Følgelig blev 
Hopper tildelt Sjællandske apporteringspo-
kal.
  Æblevangens Aqua v/John Bak fulgte lige 
i hælene på Hopper med 29 point. Tre hunde 
stod lige med 28 point og dermed skulle der 
matches om hvem skulle være den tredje 
repræsentant til Sjællandske Racedyst og 
hvem der skulle være reserve. Diciplinen 
var to duer på tid og den dyst blev vundet 
af Æblevangens Breezer v/ Christina Bak 
på 53 sekunder, foran Nr. Løgums Delete 
v/John Bak i tiden 1:14. Tredje hund var 
Røsnæs Stribe v/Karin Krüger. Stribe tog 

sig lidt længere tid end de andre til opgaven. 
Dermed repræsenteres DGSK på Racedy-
sten af Hopper, Aqua og Breezer med Delete 
i reserve.
  Ved middagstid blev grillen tændt hvor 
man kunne både grille egen medbragte mad 
eller købe pølser af forskellige slags og stør-
relse. Kl. 13 præcis startede DPK’s prøve 
hvor 9 hunde var mødt frem til start. Heraf 
bestod 6 hunde.
  Alt i alt en meget hyggelig dag hvor vejret 
viste sig fra sin bedste side og hyggeligt 
samvær gik hånd i hånd med god sports- og 
konkurrenceånd. Det kan man ikke mindst 
takke vore dommere Claus Nielsen og Niels 
Erik Krüger som gav sig tid til at vejlede 
nybegyndere inden afprøvning og sørge for 
at prøverne blev afviklet i god ro og orden 
efter de regler der er stukket ud i FMR. 
DGSK vil gerne rette tak til Christina Bak 
og John Bak for det store læs de har trukket 
i forbindelse med at arrangere træningsda-
gene op til prøverne.

DGSK Efterårs-Vinderklasse 
(m. CACIT) afholdes lørdag den 25. sep-
tember ved Petersgård på Sydsjælland.

Mødetid til morgenkaffe er kl. 8,00 (pris 
40,00) på adressen Jagthytten, Langøvej 
10, 4772 Langebæk. Bjarne Kleis er vores 
gæstfrie vært og er der folk som vil over-
natte fra fredag til lørdag er der fi n plads i 
jagthytten. Tag en sovepose med. Blot giv 
Bjarne besked på tlf. 47 17 47 02 i så god 
tid som muligt.

Der er afgang til terræner kl. ca. 9,00.

Dommere er Erling Clausen  og Allan 
Nissen.
Prøveleder er Anton Dahl (22 74 80 40), 
men alle tilmeldinger skal sendes til Ásgeir 
P. Júliusson, Øvej 17, Allindemagle Ø, 
4100 Ringsted, eller på apj@sterna.dk. 
Venligst benyt DJU’s tilmeldingsblan-
ket. Startgebyret er kr. 500,00, som skal 
vedlægges i check eller indsættes på konto 
2263 – 8895 937 046. Seneste tilmelding er 
den 17. september 2010.

Hubertusprøve

DGSK afholder Hubertus prøve, sammen 
med ESK,  fredag den 24. september ved 
Rosenfeldt Gods, Sydsjælland.
Mødetid er kl. 9,00, på adressen Kampe-
stenshuset v. Oregård, Statendevej, 4760 
Vordingborg. Der bliver sat skilte op på 
strategiske steder.
  Peter Rafaelsen er chef for terrænerne, 
som han selv har lagt til. 
  Denne dag konkurrerer vi om titlen som 
klubmester i Hubertus, samt titlen som 
prøvens bedste hund. Der ud over gælder 
prøven som udtalelse til Hubertus Mester-
skabsprøven, hvor de 2 bedste hunde fra 
hver race går videre. Mesterskabsprøven 
foregår mandag den 11. oktober ved Bram-
ming med DISK som arrangør.

Hubertus prøven er en enorm spæn-
dende prøve hvor føreren selv skyder over 
hunden. Eneste krav til deltagelse, er at 
hunden har bestået en DJU apporterings-
prøve.
Prøveleder er Anton Dahl (22 74 80 40), 
men alle tilmeldinger skal sendes til 
Ásgeir P. Júliusson, Øvej 17, Allindemagle 
Ø, 4100 Ringsted, eller på apj@sterna.
dk. Venligst benyt DJU’s tilmeldingsblan-
ket. Startgebyret er kr. 500,00, som skal 
vedlægges i check eller indsættes på konto 
2263 – 8895 937 046. Seneste tilmelding 
er den 17. september 2010.
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19 Gordon Settere på FJD´s udstilling i Vissenbjerg
Ud af 19 udstillede gordons blev Åens Fenris v/Preben Pedersen bedst i racen og Wøkks 
Asta v/Cecilie W Jensen blev bedst i modsat køn på FJD’s årlige udstilling i Vissenbjerg på 
Fyn d. 13/6/2010

Ringsekretær Liselotte Højer og Dommer H P Clausen sammen med pokalvinderne:
Wøkks Bjøk v/Pia Porsdal; Bedste unge tæve . Q-Bic’s Isi v/Jørgen Højer; Bedste brugsklasse hund
Nr. Løgums Dina v/Ásgeir Páll Júlíusson; Bedste åbenklasse tæve. Wøkks Asta v/Cecilie W Jensen ; Bedste brugs-
klasse tæve + BIM. Åens Fenris v/Preben Pedersen, BIR

Jyske apporteringsprøve ved Kolding
Lørdag d. 3 juli løb DGSK`s jyske apporteringsprøve af staben. Der stillede 7 hunde til 
start, hvor af 5 bestod. De beståede hunde var : Åens Mads v/ Erik Petersen, Nørre Løgums 
C-Fire v/ Robert Poulsen, Østjyllands Pb Fie v/ Søren Thygesen, Østjyllands Pb Scott v/ 
Anton Dahl og Åens Ofelia v/ Henning Rasmussen. Tillykke til de beståede hunde, og tak 
til dommer Allan Diderichsen og prøveleder Anton Dahl.

Deltagere på jyske apporteringsprøve

DGSK afholder 2 FCI - CACIT -
prøver (Jagdsuche) lørdag den 23. og søn-
dag den 24. oktober 2010 i Sønderjylland.
Heri indgår den traditionelle landskamp med 
Tyskland om Nordlandspokalen.
Mødetid er kl. 8,00 på adressen Jagtstuen v. 
Robert Paulsen, Klosterbakken 43, 6230 Rø-
dekro. Morgenmad kan købes for kr. 40,00 
ligesom der kan bestilles madpakker for kr. 
50,00 pr. dag. 
For bestilling kontakt Robert Paulsen di-
rekte på tlf. 52 26 66 30.
Robert har samlet terræner og er terrænle-
der.
Der bliver 1 hold engelske hunde på max. 
20 hunde.
  Reglerne for landskampen er de sædvan-
lige, hvor resultaterne for de bedste 5 hunde 
pr. land tæller.
Bemærk! Der kræves ingen kvalifi kationer 
for at deltage, men for at blive præmieret 
skal man udvise praktisk apport både på 

land (som i vores brugsklasse), da der 
fældes fugl på prøverne, samt i vand, efter 
gråand (Sidst på dagen efter at alle hunde er 
færdig afprøvet på mark).
  Der kan på begge prøver tildeles Cacit til 
bedste hund, samt Res. Cacit til næstbedste.
Ved overtegning trækkes der lod. 
  Vi laver en lille festmiddag lørdag middag 
på et hyggeligt sted, hvor man også kan 
overnatte på rimelig vis. Vi oplyser senere 
om adressen på standkvarteret.
  Som dommere har vi inviteret Valdemar 
Larsen (Ordf.) og Lars Nielsen. Valdemar 
Larsen er en yderst respekteret, positiv og 
dygtig FCI dommer, som har dømt FCI 
prøver fl ere gange i udlandet. 
Tilmelding skal ske på DJU’s blanket til 
prøveleder Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 
6091 Bjert, antondahl@tdcadsl.dk, tlf. 22 
74 80 40, senest den 16. oktober.  Gebyr kr. 
350,00 pr. hund.
Venligst indsæt pengene på Bankkonto reg. 
nr. 2470 – Konto 6871 314 991.

DUKE RASK 
DHSTB 25096 ¬Sk.G.S.K. 411 
Født : 1.2.1917 Opdr. : Skovrider Christi-
ansen Dyrehavegård pr. Kirkeby

Et navn der for evigt vil stå indprentet i 
Gordon elskere - hvorfor? 
Fordi DUKE besad alle klassehundens 
kvaliteter og avlede (meget fl ittigt) vældig 
meget godt afkom, specielt jagtligt set. 
Fordi han var højt præmieret på mark-
prøver. DUKE vandt i 1921 D.K.K. 
efterårsmarkprøve på Brahetrolleborg 
(vinderklasse ) og vandt for tredje år i træk 
den store vandrepokal (til ejendom) - i dag 
kendt som E. A.’s Mindepokal. (omtalt 
nærmere under Rask-afsnittet) Det skal be-
mærkes at DUKE’s søn HASARD RASK, 
var den store sensation samme år, da han 
vandt Sk.G.S.K.’s store pokal på klubbens 
forårsprøve. Han eksporteredes senere til 
Italien og indgår i avlen dernede. 
  På samme prøve, hvor DUKE sejrer i 
vinderklassen, snupper V. Christiansen 
også ungdoms pokalen (D.K.K) som bed-
ste unghund og tildeles tillige den eneste 
førerpræmie, hvorom alle konkurrerede, 
ja, da måtte man bøje sig for det smukke 
resultat, som blev svært at slå. DUKE 
betegnes af fl ere som Danmarks bedste 
jagthund - idet han ud over prøveresulta-
terne, var ganske enestående på jagt. 

En helvedes hund ¬sagde Christiansen 
-som på en enkelt dag uddriver 82 fasanha-
ner og harer - og hvor DUKE havde fejet 
alle saaterne af, fundet, stået, rejst, drevet, 
apporteret , alt eftersom det forelå. Gad 
vide om de gamle Rask hunde var bedre, 
spørger han sig selv. 
Disse bemærkninger fra DUKE’s prakti-
ske jagtliv, er nedfældet af Christiansen i 
Skandinavisk GS Klub´s årbog 1920-21. 
  En typisk indledning fra hans side lød 
således: „Formanden for Sk.G.S.K. har 
atter været på spil -vældig energisk som 
han er - og påstået, at jeg passende kunne 
skrive et par bemærkninger til årbogen. 
Hvor kunne han egentlig tro, man er i 
humør til sligt. Det er 7 graders kulde og 
en bidende østenblæst, der mærkes som 
en ubehageligt afsvalende herre her i mit 
arbejdsværelse, trods en kraftig indfyring 
med godt dansk bøgebrænde. Tilmed er 
klokken blevet halv elleve og som slut på 
dagsværket, har jeg udfyldt mit skatte-
skema. Er der noget, man bliver i dårligt 
humør af, navlig i disse skattefl åningens 
tider, så er det da efter min opfattelse det 
bemeldte uvæsen. Men der gror ingen urter 
for ondet, det skal til !“ -og så fortæller 
han ellers videre 

Dette var et sidespring - tilbage til DUKE 
og HASARD. HASARD var som sagt 
efter DUKE RASK og CORA af BROBY



61

GÅRD født 24.10.1912 hos skytte M. Pe-
dersen, Brobygård, Brobyværk. HASARD 
sælges til prof. Gino Pollacci, Pavia, Italien. 
Moderen CORA var efter LORN PALB og 
VITA AF BROBYGÅRD ( 19288 ). Når jeg 
bringer dette frem, er det for lige at nævne, 
at HASARD var en bror til amerikansk 
CHAMPION INGLEHURST JOKER 
334542 -far til 20 amerikanske og 1 cana-
disk Champion, importeret af den mand der 
radikalt fornyede den amerikanske Gordon 
Set¬ter Mr. Charles T. Inglee. Senere fulgte 
CH. PETRA ( Sorangens Campan x Hera ), 
INGLEHURST LUNNY ( Pan x Stjerne) og 
INGLEHURST GIEB ( Duke Rask x Hera 
) -alle blev Champions. Mr. Inglee brugte 
JOKER til 78 kuld hvalpe, med over 300 
hvalpe og frembragte 20 Champions -en 
rekord der stod i mange år. 
  CR. PETRA var mor til 9 af JOKER’s 
Champions. En af de mest kendte var ING-
LEHURST JOKER JUNIOR 515340. Født 
4. marts 1924 -både han og hans far havde 
arvet DUKE’s fortrinlige jagtegenskaber. 
En anden JOKER x PETRA-vinder var 
AM. og CAN. CH. 
  LEITCH-VALE MARKSMAN. Han var 
den anden Gordon, der havde 2 titler og har 
været Best in Show på udstilling. Mange 
hunde fra Mr. Inglee toppede de år - da han 
lukkede bogen i 1935 var der „produceret“ 
300 kuld Gordon Setter hvalpe med 40 
Champions i blandt -alle med udspring i 
disse Nordiske Gordons og specielt DUKE 
RASK og SORANGENS blodlinjer. 
  DUKE’s vigtigste danske afkom ses 
følgende steder: Far til PH0NIX GREIF og 
dermed farfar til VEJS GÅRD S CLOI OG 
FRITS. Far til DONNA FIONA, som var 
mor til HVAS LADY -mor til ovenstående 
VEJS GÅRD hanner. Far til PH0NIX TINY 
-se nærmere på CR. STORMARKENS 
TROLL’s stamtavle, på plads 5. TINY var 
dansk champion. Far til PH0NIX POLLUX 

-se samme stamtavle som ovennævnte. 
Endvidere far til TOPPIDANS TOT. Far 
til FLINT -se stamtavle over JAN AF 
LONE i 6. generation på Ernst og Grethe 
Strømkjærs første Gordon Setter LONE 
18475912 fra 15.10.1955. 
  På plads 108 ses EGESKOVS TAA, en 
datter af FLINT 31219 -se maleri af FLINT 
side 232. Far til ICA WIXEN 30747 som 
ses på samme afstamning som ovenfor, 
på plads 96 ses MUDI, en datter af ICA 
WIXEN. Alle hunde som har markante spor 
efter sig. 
 
DUKE selv var en harmonisk og ædel 
hund, men ikke særlig stor. Alle hans 
hvalpe var gode jaghunde, men ofte urent 
tegnede. PH0NIX GREIF 29512 blev aldrig 
rigtig dresseret, men da ejeren engang tog 
den med på prØve, slog den alt. Hver gang 
den var sluppet, tog den marken i et mæg-
tigt krydssøg, stak snuden i vejret, drønede 
100-150 meter frem og naglede fuglen til 
pletten. Han levnede)ntet til partneren. 
Heldigvis traf den ingen harer. GREIF var 
en stor stærk velbygget hund, men lidt 
overtegnet. GREIF’s mest kendte afkom er 
VEJGÅRDS CLOI og VEJGÅRDS FRITS. 
VEJGÅRDS CLOI 34684 var en ønske-
hund, der bl.a. mestrede hedens gamle 
sorte kok. Desværre var CLOI kun frugtbar 
l gang ( beskrevet andetsteds ). VEJS-
GÅRDS FRITS 34686 var kun en lille 
hund, men nåede at blive bedste hund i 
åben klasse på D.K.K.’s efterårsprøve. Der 
fi ndes en del afkom efter FRITS. Champion 
PH0NIX POLLUX var en mægtig hund 
både i marken og på udstilling. Gennem 
TOPPIDANS TOT fi ndes en del afkom 
efter ham. Han blev i Øvrigt eksporteret 
til Sverige. Kuldsøstrene PH0NIX TINY 
29469 og DONNA FIONA 29451 var 
dejlige jagthunde, men vel små. TINY var 
meget smuk og blev også udstillingscham-

pion. DONNA var overtegnet. Der fi ndes 
en del ancom efter disse med kennelmærket 
RASK, VEJSGARDS og HVAS. FLINT 
31219 -

Om det var FLINT, der lærte Greve 
Ahlefelt at gå på jagt eller omvendt, stod 
dengang ubesvaret. Men en ting var klart 
for alle - få hunde bragte sin herre så meget 
vildt som FLINT. Om det var hønsejagt, 
klapjagt eller andetræk - altid var FLINT 
klar over situationen, både før og efter sku-
det. Ville dens herre og mester blot bruge 
bøssen, sørgede FLINT for resten. 
Hans mest kendte efterkommer var SKOT 
54360, der fl ere gange var l. vinder på 
DGSK’s prøver i fyrrerne. SKOT var født 
18.l.1937 efter SCOT 54359 og TIP 37162 
hos Fr. Pettersen i Søllested. Ejer og fører 
var mekaniker Verner Boesen, Nykøbing 
Falster. Helt præcist vinder han DGSK’s 
vinderklasse i 1940 og 1942 og 1943. End-
videre opnåede SKOT en placering som 2. 
vinder på Landsjagtforeningens Eliteprøve 
i 1942 ( 7 hunde til start ). SKOT får ingen 
praktisk betydning i avlen - muligvis fordi 
afstamningen ikke slog til hele vejen bagud 
og derfor kun var en enkelt stående stjerne. 
Set i bakspejlet, virker det yderst forkert, 
at en så dygtig hund ikke lader sig fi nde i 
stamtavlerne -udstillingskravene viser sig 
her som et handicap.  

Et eller andet sted ruller der måske Duke-blod i årene 
på denne gordon setter, årgang 2010.
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Dansk Irsksetter Klub
DISK,s Efterårsvinderklasse 
 i Vendsyssel, 18. september 2010

www.irsksetterklubben.dk

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

Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård 
Engvej 15, 9320 Hjallerup. 
Dato: Lørdag d.18. September 2010, Opråb: 
Kl. 8.30 præcis
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted 
Landevej 128 b, 9381 Sulsted
Tlfnr. 9826 0407 eller 2043 2916, Ulrik@
dlgmail.dk
Dommere: Ole Dahl Madsen (Ordf.) og 
Poul Rasmussen. Reserve, Alex Røge Her-
mansen

Frokost afholdes i Hjallerup Jagtcenter 
kl. 13.00. Der kan købes middagsmad som 
består af 
Skinke m. fl ødekartofl er, salat samt fl utes til 
kr. 65.00 pr. person.
Bestilling af middagsmad samtidig med 
anmeldelse er nødvendigt.

Der kan desuden købes kaffe og rundstykker 
samt øl og vand.
Fælles afslutning med eftermiddagskaffe 
afholdes ca. kl. 16.00 ved Hjallerup Jagt-
center.

Prøvegebyr som består af kr. 500.00, samt 
anmeldelsesblanket og evt. bestilling af mad 
sendes til prøvelederen senest onsdag d. 8. 
september 2010.
Betaling kan foregå på konto: Regnr. 5656 
kontonr. 7560 496 154 
Overnatningsmuligheder: Holtegaard Bed 
and Breakfast, www.holtegaard.info, Tlfnr. 
25391797 eller 20272196.
Vel mødt, Ulrik Kjærsgaard

Udsnit af deltagende fører med hunde på DISKs efterårsvinderklasse 2009.

DISKs apporteringsprøve Fyn.
Atter i år havde Helge Knudsen arrangeret 
apporteringstræning, ved Søbysøgaard, for 
en blandet fl ok af Engelske stående hønse-
hunde. Det var ment som lidt opvarmning 
til Dansk Irsksetter Klubs Sdr. Jyske /
Fynske apporteringsprøve, der blev afholdt 
søndag den 4. juli.
  En lille fl ok på ni stillede til start på 
prøven, der for de fl este endte med et ikke 
bestået i stambogen. Kun 4 hunde holdt 
tungen lige i munden, Yobbo´s Balder 
11907/2006, ført af Helge Knudsen, fi k 29 
point, og vandt Kennel Skovlykkes Vandre-
pokal i åben klasse, og Kennel Skovlykkes 

Fynbopokal, som bedste Fynske hund. 
Bomstærk Djenka 05185/2004 ført af Knud 
Hansen, og Lohmann´s Norma 16585/2007, 
ført af Kurt Larsen, fi k hver 28 point.  
  Der var så lige nok irske til at deltage i 
”racedysten” ved Sortenkær.
Derudover fi k Engelsk Setter 
Lammefjorden´s Freja 20138/2007 ført af 
Lars Nielsen 27 point og bestod prøven. 
Freja fi k præmie som bedste ikke irsk setter.
  Tak til Dommer Anders Varming, Helge 
og Tove for en fi n prøve. Med det resultat, 
er vi jo nød til at deltage igen næste år. 
Tillykke til pokalvinderen og de beståede 
hunde.
Palle Krag.

Irske har stor vandpassion.

DPK og DGSK´s apporteringsprøve 
Sjælland.
Fem IS bestod apporteringsprøven i juni ved 
Hagested Gislinge.
Gaudy ført af Karin Krüger, Essex ført af 
Ole Schmidt, Freja, ført af Per Christoffer-
sen, Dina ført af John Bak, Heggelifjellets 
Juice, ført af Christina Bak.
DISK ønsker tillykke.

DISKs hold til Racedysten på Sjælland 2010..
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Verner Larsen 80 år.
Den 19. juni kunne tidligere formand og nu-
værende æresmedlem i DISK, Verner Larsen 
fejre sin 80 års fødselsdag. Verner har fra 
sin tidlige barndom, fulgt sin fader og hans 
korthaar på jagt. Det er klart, at så bliver 
man jæger og hundemand. Hans interesse 
blev fanget af den Irske Setter, og på trods 
af, at udstillingshundene dominerede på det 
tidspunkt, lykkedes det Verner, at fi nde en 
god jagthund, efter Garvergaardens Pedro 
og Ritzy, ved navn Sieef. 

Under kennelmærket Havdrup arbejdede 
Verner ihærdigt på, at forbedre den Irske 
setter som jagthund. Sieef blev i 1963 parret 
med Højrups Basse, og blandt hvalpene 
valgte Verner Havdrup Anja. På Dansk Rød 
Setter Klubs hovedprøve ved St. Heddinge i 
1967 blev Havdrups Anja 1.vinder i sønda-
gens vinderklasse. Året efter i 68 drog Theis 
Westermann, Sigfred Nielsen og Verner 
Larsen til Nøsen i Norge, på højfjeldsprøve. 
Her blev Verner 1. vinder med Havdrup 
Anja, Alf Tjersland, Norge 2. vinder med 
Moanruad Raff og Sigfred Nilsen 3. vinder 
med Ras. Arne Holmesland skriver i NISKs 
årsberetning 1967-76 ”og danske venner 
som kom på besøk forsynte seg godt i VK”. 
Det er også en meget fi n præstation, under 
så anderledes forhold, som højfjeldet er. 
  Verner købte midt i tresserne en han hvalp 
i Tyskland, Falko v. Oelken 304890Z. Falko 
fi k på DJF markprøve på Aunø-Svinø 1. 
præmie, og blev senere med godt resultat 
brugt i avlen.

Ved generalforsamlingen i St. Heddinge 
i 1967 blev Verner valgt til bestyrelsen, og 
et årelangt arbejde for Irlænderen tog sin 
begyndelse. I 1973 afl øste Verner så Poul 
Theis Westermann, som Formand. Det var 
Verner der to initiativ og satte sig i spidsen 
for, udgivelsen af den første årbog op til 60s 
jubilæet i 1976. Et kolossalt arbejde, da bo-
gen går tilbage til klubbens start i 1916. Alle 
oplysninger skulle dengang fi ndes i gamle 
blade, og på kartotekskort i Kennelklubbens 
kælder. Jubilæums årbogen blev starten på 
en lang række af årbøger, der har været et 

uvurderligt ”værktøj” i avlsarbejdet frem til 
i dag, hvor den sidste trykte årbog måske er 
udkommet. 
  Da Verner forlod formandsposten i DISK, 
blev han indvalgt i DKKs bestyrelse. Her 
blev han formand for jagthundeudvalget, 
og blev den drivende kraft, der startede 
samarbejdet med det sydlige Europas øvrige 
stående jagthunde klubber. Da grænsen mod 
syd blev åbnet, blev grænserne til Norden 
lukket af frygt for rabies. Det var da også 
Verner der i 1985 fi k arrangeret Europa 
mesterskabet for stående jagthunde på Sjæl-
land. Et resultat af tidligere rejser sydpå, 
hvor Edvard Holm og Verner havde set på 
prøver, og deltaget i Europamesterskabet 
for stående jagthunde. Prøven på Sjælland 
blev startskuddet, på den store deltagelse i 
prøverne i Europa, der nu er skabt.
  Verner var medlem af DKKs bestyrelse 
fra 1977 til 1991, og fi k 1987 tildelt DKKs 
største hædersbevisning, guldnålen, for sin 
store indsats. I 1995 blev Verner udnævnt 
til æresmedlem af Dansk Irsksetter-Klub. 
DISK ønsker tillykke med fødselsdagen, og 
takker for et ualmindeligt stort arbejde for 
den Irske Setter, og håber du må få mange 
gode år fremover.
Palle Krag.

Verner Larsen.
Irsk setter klubs fhv. formand Verner Larsen, 
Mullerup Strandvej, 4200 Slagelse, fyldte 
den 19. juni, 80 år. Verner skal have en stor 
tak for besøg hos gamle venner, det er der 
mange, der har nyt godt af i gennem tiden.
Verner har også altid været parat med en 
hjælpende hånd, med apportering både på 
land og i vand, det har bare virket. Du kan 
jo det der. Du er stadig glad for jagt på Ger-
drup, hvor du er velkommen.
Nu nyder du dit otium sammen med Betty 
og jeres dejlige hund (selvom det ikke er en 
Irsk setter).
Du forstår at bruge tiden godt. Specielt med 
naturoplevelserne af året på Mullerup Gods 
samt dyrehaven, hvor du har fantastisk sans 
for at fange stemningen.
Jeg vil gerne takke jer for jeres gæstfrihed 
og dejlige ture til vandet sammen med 
hundene.
Hilsen Eva.

Verner Larsen 80 år.

FJD-udstillingen, Vissenbjerg

Fra venstre Bedst i racen Fuzzy 19093/2007 ejer 
Vivian Lund/David Højgaard, med certifi kat.
Bedst i modsat køn Blondie 12613/2008 ejer Mogens 
og Jane Ellebæk, uden certifi kat.
Mellem hunde og fører ses Dommer Marianne 
Weichenfelt.

Junior hanner: Yobbo´s Chester 10370/2009 ejer 
Tove/Helge Knudsen 1. vinder Yobbo´s Calle 
10369/2009 ejer Christina Bak 2. vinder.

Brugsklasse hanner fra venstre 2. vinder Kiwi Line´s 
Citrus 23647/2007 ejet af Jan Lorentzen.
1. vinder bedste brugsklasse hund Fuzzy.

I brugsklasse tæver, var det Bomstærk Liva – E, 
08572/2008, der løb af med certifi katet, og blev 1. 
vinder. Liva er ejet af Susanne & Jan Carlsen.
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Tekst: Første dag Tom, anden dag Flem-
ming.
Fredag den 16. april, tog vi turen til Ribe i 
forventning om, at det skulle blive en stor 
oplevelse, som vi, hund og fører, havde træ-
net til i løbet af de sidste måneder efter den 
lange vinter. Mine forventninger var store, 
jeg havde fået fortalt en del om Derbyet, 
som var mit første, som så mange andre ting 
inden for hunde sporten, og derfor glædede 
jeg mig til, at se alle racer, der var repræsen-
teret, med deres bedste unghunde. Vejret var 
godt, lidt koldt (ønskeligt var en lidt højere 
temp.), nogen vind, men tørt vejr, så vi var 
klar.
  Der var samling kl. 8.00, så der var mange, 
som havde været på farten fra meget tidlig 
morgen eller aftenen inden. Ved samlingen 
var jeg noget spændt på, hvor mange Irske, 
der var med, da jeg var bekendt med 2 af-
bud. Vi var den af alle klubber, der havde de 
færreste tilmeldinger på forhånd, og vi blev 
på dagen ved opråb kun repræsenteret med 6 
hunde. Sammenlignet med de klubber, som 
har den samme hvalpe tilgang pr. år, var/er 
det selvfølgelig ikke nok. Vi må derfor håbe 
på, at kvaliteten er bedre end kvantiteten. 
  Parolen var enkel og overskuelig. Alle 
hunde inkl. Fører, fi k tildelt et hold og der 
blev trukket lod, om hvem, der var dommer 
og terræn leder, til de enkelte hold. Der blev 
lagt vægt på, at alle opførte sig ordentlig, 
ingen skovsvin, lidt omkring vandring på 
markerne og så ellers knæk og bræk.
  For os, der kun kender området lidt, var 
spændingen stor, hvor skal vi hen, er der 
fugle …..jo nu begyndte spændingen, at 
komme så småt. Nu kunne man tælle minut-
terne og høre om, der var nogle der be-
gyndte, at fortælle om mange harer og rådyr 
åh nej …… forhåbentlig ikke, så mange. 
Der blev ”lignet” op på parkeringspladsen 
ved ”Føtex”, og så var der ellers afgang til 
div. terræner, så alle kunne nå retur til fest 
spisning om aftenen. 
  På det hold jeg kom på, var der en del 
kendte mennesker indenfor de forskellige 

racer. Der skulle ikke forventes, at der blev 
givet noget ved dørene denne dag. Min hund 
havde yder mere en arts fælde i Ole Sch-
midts hund. Som det senere skal vise sig, 
så kom Ole videre til dagen efter og det må 
siges, at være fuldt fortjent. Det var dejligt, 
at se Oles hund på marken. I rapsen opnår 
den stand 2 gange, 1. gang letter der par 
høns før tid, anden gang lykkes det på fasan, 
super godt resultat, og Ole selv var yderst 
tilfreds. Det bliver spændende, at se hunden 
fremover. Derudover var der yderligere 2 
engelske settere på holdet, som kom videre 
og begge blev præmieret om lørdagen. Jo, 
man skulle gøre det godt. For mit eget ved-
kommende havde jeg på nuværende været 
ude en gang og dette i noget højt majsstub 
mark, uden noget imponerende resultat, 
noget skuffende. 
  De første 2 1. Præmier blev gjort færdige 
om formiddagen. Der var, som det plejer 
middag i det ”fri”, i en lade. Efter mid-
dagen kom de resterende hunde for. Den 3. 
1. præmie blev fundet lige inden jeg skulle 
ud. For mit eget vedkommende var 3. gang 
lykkens gang. Vilslevs Jackline (kaldet Tess, 
ligger lige for) opnår stand i stub mark, for 
avanceordre går kontrolleret frem, par høns 
letter, holder dog sin stand, for avanceordre 
igen, og 2. par høns letter, hun er rolig i op-
fl ugt og skud, der skydes ikke første gang? 
Vi tabte chancen for 1. pladsen i majsmar-
ken om formiddagen. Vi sluttede af ved kl. 
15.30 – 16.00, alle hunde havde været ude, 
og dem som man gerne ville se mere på, 
havde nu fået de chancer de skulle have. 
Generelt havde der været en god stemning 
hele dagen, nogle havde et bedre humør end 
andre, men det skyldtes nok mere hundens 
resultater.
  Der var til fest spisningen om aftenen 
lagt op til en god og social sammenkomst. 
Maden var god, øllet smagte bedre, vinen 
sprang jeg over og desserten, det var en 
bombe. Ved bordene var vi blandet alle 
sammen på tværs af racer, så der blev i al 
venskabelighed udvekslet erfaringer og lidt 

til tider spydige bemærkninger, i dette forum 
må man erkende, at en 2. Præmie er bedre 
end ingen ting. Aftenen sluttede ved midnats 
tid, da alle skulle være friske til næste dag. 
For at Derbyet skulle lykkes, efter det var 
blevet fl yttet fra Nordjylland til Sydjylland, 
må jeg med stor respekt, rose og tage hatten 
af, for Tordenskjolds soldater, som havde 
fået et så stort arrangement til at lykkes på 
så kort tid, det er prisværdigt. Arrangemen-
tet havde en rigtig god stemning, og der var 
en god organisation, som gjorde at tingene 
bare fungerede.

På Derbyets 2. dag var der udtaget 13 
hunde, heraf 2 med 1a, og resten med 1b. I 2 
heat blev alle hundene grundig afprøvet over 
2 omgange. Her måtte vi desværre sige far-
vel til den eneste IS der var med på dagen, 
nemlig Esex/ Ole Schmidt. Til matchningen 
overgik så 9 hunde, med Senja`s Nice/Er-
ling Clausen som 1 og Mørups Britta/Hugo 
Nielsen som 8. Mørups Britta arbejdede sig 
op fra en 9. Plads til en 5. Plads, men måtte 
dog se sig slået af Vinterdalens Tillaans/
Erik Petersen, da hun gik ind foran stående 
makker.
  Slaget gik sin gang.  Matreses Ylva/Jan 
Espersen blev sat af som 6. Vinder, og 
som sagt Mårups Britte/Hugo Nielsen som 
5. Vinder og Vinterdalens Tillaans/Erik 
Petersen som 4. Vinder. Tilbage var der 
så 3 hunde. Lammefjordens Lady/Asger 
Mogensen blev sat af som 3. Vinder, og 
fi nalen skulle så stå mellem Senja`s Nice/
Erling Clausen og Vildtmandens Valdemar/
Jens Rasmussen. Begge hunde blev sluppet 
på en stor rapsmark, i smukkeste stil gik det 
over stok og sten for begge hundes vedkom-
mende, Nice stopper lidt op for noget hare-
fært, og Valdemar kommer fra højresiden 
i kanon stil og langt ude til venstre opnår 
den stand. 75 årige Jens Rasmussen halser 
på 1½ ben tværs over marker for at nå op til 
sin stående hund, da han er 10-15 meter fra 
hunden, står fuglene af, der er komplet ro i 
opfl øj og skud, og Valdemar og Jens bliver 
hermed en værdig vinder af Derby 2010 
med Nice og Erling som 2. Vinder. Hjerte-
lig tillykke til alle vinderne.           Det var 
en meget værdig afslutning på dette vores 
første forårsderby på trods af diverse proble-
mer inden afholdelsen.

Hele holdet inden start Derby 2010 i Ribe.

Derbyet i Ribe 2010

: IS Derby fi nalist, Essex og Ole Schmidt, 1. pr. UK.
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Se hele vores program på 
www.pinewood. dk

Efter igangsættelsen af Korthaarklubbens 
lille fotokonkurrence i april-nummeret af 
Jagthunden, er jeg blevet spurgt efter nogle 
få tips til at få gode billeder i kassen. Jeg 
synes, at det vigtigste, når man tager bil-
leder, så absolut er motivet. Alle de tekniske 
indstillinger af lys, blænde, hvidbalance, Iso 
dit og dat kan man altid begynde at eksperi-
mentere med, hvis man interesserer sig mere 
for fotografering end som almindelig hobby/
hyggebrug. De fl este digitale kameraer har 
automatisk indstilling, så man ”kun” skal 
koncentrere sig om motivet – som i forbin-
delse med vores korthårede venner og andre 
racer jo godt kan være noget livligt!
  Her nogle eksempler på noget af det, der 
ofte går galt:  

 A. Sløret pga. fart men et sjovt motiv. Det 
sker ofte også, når man tager billeder på 
markprøver og prøver at tage billedet, når 
hunden er tættest på.

B. Her er der for meget ligegyldigt udenom 
det reelle motiv. Havde der været tid til at 
zoome ind, var billedet blevet meget bedre. 
Heldigvis kan man jo nemt beskære det 
efterfølgende. 

C. Motivet er her tydeligvis for langt væk. 
Selvom billedet beskæres kraftigt, når man 
kommer hjem, vil det ikke blive godt, da 
man derved får et mere uskarpt billede.
  D. Selvom man tager billedet i solskin, kan 
billedet gå i fi sk, når man prøver at tage 
motivet inde i skyggen. Prøv at være dér, 
hvor lyset er.

Dette er eksempler på gode motiver, hvor 
der simpelthen ikke var tid til at indstille 
en masse på kameraet, hvis jeg ville være 
sikker på trods alt at have et billede med 
hjem. Disse eksempler ryger jo ikke just på 
forsiden, men de er sjove at have, og husk 
at man altid hellere skal tage for mange 
billeder, end ærgre sig over dét billede, man 
ikke fi k taget. Når man tømmer kameraet 
for billeder, skal der jo som regel sorteres 
grundigt i skidt og kanel alligevel.

Det gode jagthundebillede

Lene Engholm har skrevet en ud-
mærket artikel til korthårsiderne, 
men på redaktionen, synes vi, den 
har bud til alle, idet såvel klubsi-
der som bladet har brug for gode 
billeder af vore fi rbenede venner.

Tekst og foto: Lene Engholm

H

A

B

C

D

E

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

Fasaner og agerhøns 
 
 
 
 
 
 
samt konsulentbistand 

Skytte Ole Uhrskov. Tilf.: 61 78 18 59 
www.vildtfyn.dk 

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

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

Er der tid til at opstille og rette til, så prøv 
at undgå at zoome for meget. Gå hellere selv 
tættere på. Derved opnår man også som fo-
tograf bedre at kunne se, om hunde og ejere 
har fokus på snore, præmier, hunde...eller 
dig som fotograf! Ofte står én eller fl ere af 
dem, der udgør motivet, med hovedet nede 
mellem benene, eller hunden sidder omme 
bagved føreren. 
 E og F: Ærgerligt – for vi vil egentlig alle 
gerne kunne se, hvem Knud er, og hvordan 
hans hund ser ud ikke? Det er heller ikke 
forbudt i disse situationer at ”dirigere” lidt 
rundt med folk - alt andet lige vil vi vel alle
gerne se lidt godt ud på billeder. Det er jo en 
god dag, hvor man er blevet præmieret 
og det skal vel præsenteres ordentligt ikke? 
I de fl este andre sammenhænge vil jeg dog 
fraråde, at man retter for meget til. Motivet 
skal være der, og det ses oftest tydeligt, hvis 
vapserne er arrangeret for meget.

G: Er det årets julebillede? Glade hunde?? 
Vist ikke lige dér, men det hjalp, da de bag-
efter fi k et par hundekiks – der var kameraet 
så desværre lagt væk igen.

Til sidst skal det understreges, at der skal 
tages rigtig mange billeder, før man fanger 
ét, der er helt, som man forestiller sig det. 
Men jo fl ere billeder man tager, jo bedre 
man kender sit kamera og dets muligheder/
begrænsninger, desto bedre motiver ender 
man også med at få. Kan man nå at ”se” mo-
tivet et par sekunder, før det er der, ja, så får 
man både det gode motiv og et billede med 
mere dybde, bedre lys og balance. 
  H (opslagsbilledet): Et af de billeder jeg 
selv synes, jeg er sluppet bedst fra.
 Jeg glæder mig til snart at se jeres hundebil-
leder og husk øvelse gør mester.
 Lene Engholm, Årbogsredaktør, Korthaar-
klubben.

G

Gl.dansk 
hønsehunde-hvalpe

Født 27-06-2010
Far:Aastrupgaards Basco,hd 
:c   udstilling:exelent jagtivrig
Mor:Lea,hd:b  udstilling:god   
jagtlig vurd. jagtivrig
Flotte kraftige hvalpe med 
fl otte aftegn. Mailer gerne bil-
leder.
pouloer@mail.dk
Bente Ørgaard. 
Mors.29277615 / 24676682

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kom-
mer man i kontakt med de mest entusia-
stiske ejere og opdrættere af stående 
jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle 
af dem, der er allermest optaget af og 
engageret i bevarelsen af et stort og 
varieret dyreliv i det åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthun-
dens annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65: 
email: ajagthund@hotmail.com

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