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Olieprodukter
til hunde
De originale
specialolier,
der indeholder en unik
sammensætning af koldpressede animalske og
vegetabilske olier og
specifikke urter og naturprodukter.
Energy Oil
til pelspleje og energi
Mobility Oil
til den aktive brugshund
og den ældre hund med
ledproblemer
Summer Oil
afvisende overfor insekter,
herunder lopper og flåter
Itch Away
til hunde med udslæt og
hudirritationer
Olierne indeholder en
optimal sammensætning
af Omega 3 og 6 fedtsyrer,
der tilgodeser såvel den
aktive brugshund som
familiehunden.
Købes og bestilles hos
Nobel Food
tlf. 7650 4695
eller hos en af Nobel Food`s
forhandlere

Se mere på:
www.sonderskovmolle.dk
og www.nobelfood.dk
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Her skal være DM
DM 2011
5-klub vinderprøve.
Udtagelse til Hubertusmesterskab
Hundefolket mødtes på Fyn
Godt naboskab i Øster Hjerm kommer det
trængte markvildt til gode
Vi gør noget for markvildtet
FJDs efterårsmarkprøver
DKK´s efterårsmarkprøver
DJU orienterer
Gammel dansk, når det er allerbedst
FJD på Tirsbæk
Debat, læserindlæg
Et tilløbsstykke
FJDs vintermøde på Sjælland
Dansk Ruhår Klub
Korthaarklubben
Dansk Münsterländer Klub
Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde
Langhårsklubben
Dansk Weimaraner Klub
Dansk Vizsla Klub
Dansk Drentsche Patrijshound Klub
Dansk Breton Klub
Dansk Pointer Klub
Engelsk Setter Klub i Danmark
Dansk Gordon Setter Klub
Dansk Irsk Setter Klub
En dag med hundelytteren
Lokale markprøver
Rubrikannoncer

Forsidefoto: Alex Nissen

En jagtsæson står
for døren
Om to uger begynder den
nye jagtsæson. Vi glæder os,
ja for nogle er premieren større end juleaften. Nu skal vi igen ud i mark og skov
sammen med såvel tobenede som firbenede venner. Vi skal ud og opleve alt det,
som man kun kan opleve i selskab med
en god jagthund. Andetræk i skumringen
ved mosen. Det hurtige søg over marken,
standen og bruset af hønseflokken, som
går på vingerne. Eller vi skal følge efter en
løbende fasankok, som endelig sættes fast
helt nede ved bækken. Vi skal drive igennem med vore hunde, og vi skal se dem
apportere på større eller mindre selskabsjagter og glædes, når en meget vanskelig
apportering lykkes. Vi skal opsøge snepperne i novembers skove og plantager og
måske blive lidt fugtige i øjenkrogen, når
hunde sidder foran os med sæsonens første
troldfugl. Jo, der er nok at glæde sig til.
Meget i dette nummer handler om, at
vi i FJD har fuld fart på med at profilere
os som opdrættere og ejere af dejlige,
familievenlige jagthunde, og at vi tager et
særligt ansvar og går forrest, når det gælder agerlandets fauna. Det er god reklame
for de stående jagthunderacer, specialklubberne og hundeejerne.
Men den bedste reklame, vi kan give, er
og bliver rundt omkring på efterårets jagter
ved at vise, hvordan velafbalancerede og
velafrettede jagthunde går på jagt. Der er
ikke noget, der virker bedre, end når man
møder med en rolig og veldresseret hund,
der kan forholde sig rolig på post og udføre en sikker apportering, uden at vildtet
laves til fars. Det høster anerkendelse, når
hunden ikke preller på opflyvende fugle,
og de fleste jagtdeltagere nikker anerkendende, når man kan holde sin hund i såten
eller på den mark, hvor jagten nu foregår.
Kort og godt, så har vi en meget stor opgave i at forsøge at leve op til § 1 i Fælles
Markprøve Regler, hvor der står: ”Formålet er at fremme interessen for jagten
med den stående hønsehund, at vurdere og
fastslå de deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressérbarhed til vejledning for
avlsarbejdet samt at stimulere interessen
for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen
og jagtens anseelse.” Må efteråret byde på
rigtig megen god reklame for de stående
jagthunde.
Knæk og bræk
Flemming Østergaard, redaktør.

6, 12, 13, 24 Målrettet indsats for at hjælpe markvildtet.
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Bukkejagt med
Camouflagesaet
Jakke: Let, luftig, ekstrem lydlo/s
og smidig jakke til bl.a.
fuglejagt. AErmelomme med signalorange bind for ekstra sikkerhed,
na˚r
det
beho/ves.
Vandafvisende impraegnering.
Bukser: En praktisk og meget lydlo/s jagtbuks. Vandtaet til knaeet
hvilket giver en god a˚ndbarhed og
holder benene to/rre i va˚dt graes.
Vandso/jletryk: 10.000mm
A˚ndbarhed: 6.000 g/m2/24h

Camouflagesaet
Farve: Realtree APG®
Str. S-3XL
Vejl. pris Jakke
kr. 799,Buks
kr. 799,-

Saetpris kr.

1499,-

Overtraeksdragt
camouflage
Let, slidstaerk og luftig
camouflagedragt. Bo/rstet,
elastisk materiale der go/r
saettet laekkert blo/dt og
ekstra lydsvagt.
AErmelomme med signalorange armbind.
Vandafvisende impraegnering. Regulerbar fast haette.
Elastisk afslutning i
aerme og ben.

Overtraeksdragt
camouflage
Farve: Realtree APG®
og Max-4®
Str. S-3XL

Saetpris kr.

999,-

Handske Camouflage
Tynd og smidig med
gummiknopper i ha˚ndfladen for et ekstra
godt greb.
One size.

99,-

Caps Camouflage
Farve: Realtree APG®
og Max-4®. One size.

199,-

Fås i følgende butikker: Aakirkeby: A.P. HELLISEN • Auning: DJURSLAND JAGTCENTER • Ballerup: BALLERUP
FISKEMAGASIN • Bjerringbro: BØSSEMAGEREN • Bramming: JAGT-FISKERI-OUTDOOR • Brønderslev: ALMAS •
Bækmarksbro: JAGT & FISKERI • Dronninglund: NATURFOLK.DK • Fjerritslev: KNUD SKO • Frederiksberg: HUNTERS
HOUSE • Haderslev: PAMHULE JAGT & FISKERI • Hedehusene: VAABENSMEDEN • Hedensted: ØSTJYSK
VÅBENHANDEL • Herning: SEATROUT • Holstebro: VESTJYSK JAGT & FRITID • Horsens: EFFEKTLAGERET •
Hvidovre: HVIDOVRE SPORT • Jyderup: JAGT & FRITIDSHUSET • Kerteminde: SIBIRIENS SPECIALFODER JAGT &
FRITID • København: JAGT&FISKERI MAGASINET • Lundby: THE GUN ROOM • Nysted: KIK IN • Næstved: JAGT &
FRITIDSHUSET • Ringkøbing: J. K. JAGT & FISKERI • Ringsted: HUBERTUSHUSET • Roskilde: LYSTFISKERHJØRNET
• Ruds Vedby: E. H. JAGT • Rødekro: WILDZONE • Skanderborg: GAMEBIRD • Skærbæk: BRØNS JAGT & FISKERI •
Slagelse: JAGT & FRITIDSHUSET • Sønderborg: P. G. FISHING • Tarm: FISKNU.DK • Trige: NYSTRØM & KRABBE •
Tønder: GRÆNSEJAGT • Ålborg: ÅLBORG JAGT • Ålborg: ALMAS
PINEWOOD OUTDOOR COLLECTION T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK
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Tekst og foto: Flemming Østergaard

Her
skal
vi
afholde
DM
Der skal igen være Danmarksmesterskab i Nordjylland. Jagthunden har besøgt et af terrænerne og fået en snak med lodsejeren, der har til hensigt at fordoble sin agerhønebestand ved
at forbedre biotopen.
Der hører godt 600 ha til Klitgaard ved Hals
i Himmerland. Michael Bundgaard er en
ung og effektiv landmand, som producerer
slagtesvin baseret på omkring 2000 søer.
Det siger sig selv, at her kører man med
store maskiner og tænker i økonomi. Alligevel er den unge landmand levende optaget
af at gøre noget for dyrelivet på markerne
og skabe en god naturlig vildtbestand ikke
mindst af agerhøns.
Hans mål er 1 par/10 ha, og han er godt på
vej. På trods af, at der ikke er sat høns ud
siden Danmarksmesterskabet i 2008 og på
trods af to meget hårde vintre i Vendsyssel,
så var der i dette forår alligevel en ganske
god bestand af parhøns, da hundefolkene
talte dem op.
Jagthunden var på besøg midt i maj og
fik en snak om vildtvenligt markdrift og
mulighederne for at sælge ideen til andre
landmænd.
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Der er store marker på Klitgaard, ja så
store, at man ikke kan se til den anden ende.
Der er også hegn, småskov og remiser, der
tjener til naturlige skjulesteder for vildtet,
men det er markerne, som er interessante,
for det er her Michael Bundgaard er i færd
med at skabe gode levesteder for dyr og
fugle.
Derfor er der mange steder på markerne
anlagt faunazoner eller vildtstriber, om
man vil. Nogle ligger i kanten af marken,
andre midt i. – Det er, hvad der er nemmest,
forklarer Michael Bundgaard. For det er
klart, det skal være nemt. Michael Bundgaard producerer effektivt, men netop fordi det
skal være effektivt, bliver der jord til overs,
når de store maskiner skal køre i marken.
- De striber, der bliver til overs, er det bedre
at give vildtet, forklarer Michael. Og for
den unge landmand er det først og fremmest
sprøjtebredden, som bestemmer, hvor meget
der bliver til overs til vildtet.
www.fjd.dk

Indtil nu er det blevet til ca. 2,5 km vildtstriber, som består af en barjordsstribe og en
stribe med plantedække. Det sidste består af
forskellige græsser bl.a. tuegræsser af hensyn til insekterne, kløver og honningurt. En
del af græsstriben holdes klippet, for at der
hele tiden kan være friske grønne spirer.
Michael Bundgaard påpeger, at barjordsstriben er uhyre vigtig, for hvor skal
kyllingerne ellers blive tørre efter regnvejr,
ligesom der rent faktisk er kraftig fouragering på de pionerplanter, som kommer i
barjordsstriben inden fræsning.
I vildtstriberne er der med passende mellemrum placeret foderautomater, som i
første række er tiltænkt agerhønsene, men
naturligvis bruges de også af fasanerne.
Men hvad er egentlig Michael Bundgårds
mål med den storstilede indsats. – Mit mål
er at skabe et terræn, hvor vildtbestandene kan reproducere sig selv og danne

grundlag for fornuftig afskydning. Michael
Bundgaard fortæller, at han egentlig ikke
er særlig interesseret i udsætning og nøjes
med at sætte lidt fasaner ud, som kan danne
grundlag for en enkelt betalingsjagt. Nej,
han vil meget hellere give vildtet så gode
betingelser som muligt, og han vil gerne
skabe en rigtig stærk bestand af agerhøns på
Klitgaard.
Og man må sige, han er godt på vej.
Omkring 1. april var 15 hundefolk fra det
nordjyske på terrænerne for at tælle høns, og
alle var naturligvis meget spændt på resultatet ikke mindst, fordi de to sidste vintre har
været meget strenge i Vendsyssel med meget
tykt snelag. - Men pessimismen blev gjort til
skamme, fortæller Karl Georg Kristensen.
- Vi talte 26 par høns og en del fasaner, og
det er fantastisk flot. Vi havde en god dag
og var meget overraskede over resultatet,
tilføjer Karl Georg.
Det er forståeligt, at alle var overraskede,
og Michael Bundgård har god grund til at
være tilfreds. 4,3 par/100 ha., men overliggeren er sat højere. – Jeg håber på i løbet af
et par år at komme på 10 par høns/100 ha,
og så må vi se, hvad der så sker.
Mon ikke mange af de hundeførere, som
har forhåbninger om at kvalificere sig til
årets Danmarksmesterskab, gerne vil slippe
deres hund på Klitgaard, men Michael
Bundgaard mener, at tilsvarende resultater
kan skabes alle andre steder, blot man har
viljen. Michael mener, at der er to vigtige
faktorer, for at det kan lade sig gøre.
Den ene er landmanden, som skal overbevises om, at det ikke kan betale sig at dyrke
de overskudsstriber, som specielt marksprøjten efterlader, og der er der naturligvis nogle
barrierer, man skal over. – Landmænd er
nødt til at opgive den vanetænkning, at hver
m2 skal med for en hver pris, siger Michael.
Den anden er jægeren. Alt for mange
jægere er ikke til at få til at gøre en indsats,
og jægerens indsats er nødvendig. For det
første skal han naturligvis være med til at
passe faunastriberne og foderautomaterne,
og så skal han efter Michael Bundgaards opfattelse sørge for at holde rovvildtet på et så
lavt niveau som muligt. – Det er her mange
jægere svigter, tilføjer han. – De gider ikke
knokle med rævegrave og kragefælder, men
det er nødvendigt, hvis man vil have meget
småvildt.
Her er vi så ved en af de andre udslagsgivende faktorer på Klitgaard. Effektiv jagt
på rovvildtet. Der er ingen vej uden om,
hvis man skal følge Michael Bundgaards
tankegang, og her kunne vi så alle sammen
begynde. Allerede nu i dette efterår. Få lagt
et par nye kunstgrave, og få styr på krager
og skader i jagtterrænet.
Klitgaard er eksempel til efterfølgelse. Lad
os håbe at Michael Bundgaards entusiasme
kan brede sig ud over hele landet.

Michael Bundgaard i en af sine mange vildtstriber. Plantedækket består af både tuegræsser, kløver og honningurt, og en del af græsstriben holdes klippet.

Et vigtigt element i vildtstriben er efter Michael
Bundgaards mening barjordsdelen, hvor fuglevildttet
kan bale og få kyllingerne tørret. I Vildtstriberne er der
også med passende mellemrum placeret foderautomater til agerhøns.

www.fjd.dk
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DANMARKSMESTERSKAB
SØNDAG DEN 16. OKTOBER 2011

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes søndag den 16. oktober
2011 i Vendsyssel.

Dommere for engelske racer:
Jan Espersen (ordførende), Jørgen Jensen
og Joakim Skovgaard Larsen.
Dommere for kontinentale racer:
Henrik Raae Andersen (ordførende), Knud
Viggo Jensen og Knud Maabjerg.
Prøveleder: Poul Bislev tlf. 4063 6773
Sekretariat: Leif Bach tlf. 40 28 83 97.
Koordinator for engelske racer: Lars Nielsen tlf. 2164 5188
Koordinator for kontinentale racer: Poul
Bislev tlf. 4063 6773

Morgenkaffe:
Der kan købes morgenkaffe og rundstykker
i et telt opsat i Slotshaven fra kl. 7,30.
Priser:1 rundstykke og 1 kop kaffe 15 kr. 2
rundstykker og fri kaffe hele dagen 25 kr.
Frokost:
Dagens middag, 2 hakkebøf, kartofler,
Mødested: Dronninglund Slot, Slotsgade
sovs og rødbeder, for kr. 50,00 Dette skal
8, 9330 Dronninglund. (Følg skiltene fra
bestilles forud på dmmad@hjallerupjagtmotorvejsfrakørsel nr. 16.)
forening.dk senest den 12. oktober, men
Hundeførerne skal ved fremmødet parkere
gerne før !
holdvis. Der er opsat skilte med holdnumDer sælges ligeledes grillpølser til 15 kr., øl
rene. Det er strengt forbudt at parkere på
til 15 kr. & vand til 10 kr.
græsplænen foran Slottet.
Overnatning:
Bed & Breakfast, Vestvej, Langholt, 9310
Program:
Velkomst og opråb på Slotspladsen kl. 8,30. Vodskov (10 min. kørsel fra Dronninglund
Slot)
Herefter afgang til terrænerne.
Hjallerup Kro, Søndergade 1, 9320 HjalFrokost kl. ca. 12,30 i teltet i Slotshaven
lerup, tlf. 9828 1011, (10 min. fra Dronved Dronninglund Slot.
ninglund Slot)
Ved ankomst til Dronninglund Slot efter
For yderlig oplysning omkring praktiske
formiddagens afprøvning parkerer man
forhold kontakt Leif Bach, Lba@jaegerne.
samme sted som om morgenen.
dk
Afslutning og præmieoverrækkelse ved
Dronninglund Slot kl. ca. 17,00.

Sponsor for DM

Spørg dyrlægen/ Spørg Jagthunden
Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så
send det til Jagthundens redaktion. Har
du et spørgsmål om opdragelse, dressur eller træning, så send det til Jagthundens redaktion Vores dyrlæge og
ekspertpanel vil svare på dit spørgsmål
snarest muligt til:
jagthunden@fjd.dk
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Dansk Jagthunde Derby 2012
Husk at tilmelde din hund, der er født i
2010 til Derby i år 2012, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2012 er kr. 200.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde
elektronisk.

www.fjd.dk

International Efterårsvinprøve i 5-klub regi
Klubben for Gammel Dansk Hønsehund,
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub og Dansk
Drentsche Patrijshond inviterer til INTERNATIONAL-VINDERKLASSEPRØVE.
Prøvedato: Søndag d. 25. September 2011
Mødested: Jagtforeningens Klubhus,
Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn 8500
Grenaa. Mødetid: kl. 08.00
Dommere: Ordførende Knud Roslin samt
Heine T. Jørgensen
Prøvegebyr: 500 kr. som skal følge tilmeldingsblanketten på check eller indsættes på
konto: regnr. 7320 kontonr. 0001152995
Husk at påføre hundens navn på indbetalingen!
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 12. september 2011.
Mulighed for efter anmeldelse, hvis der
opnås en 1.pr på brugs- eller fuldbrugsprøve efter denne dato.
Prøveleder: Marianne Hummelgaard Rolighedsvej 3, 8500 Grenaa, Tlf.4219 5307
E-mail: Marianne.hummelgaard@gmail.
com
Tilmelding skal ske på DJU anmeldelsesblanket som kan hentes på DJU´s hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk
Der kan købes rundstykker og kaffe på
dagen.
På de 5 klubbers vegne
Marianne Hummelgaard

Udtagelsesprøve til
Hubertusmesterskab
DPK, DGK, DISK og ESK afholder 2
fælles udtagelsesprøver til årets Hubertusmesterskab.
Hubertusmesterskabet vil i år blive afholdt
som en anderkendt FCI hubertusprøve,
dvs. at man afprøver en ekvipage af
gangen og derfor vil udtagelsesprøverne
foregå på samme måde.
Udtagelsesprøve Jylland afholdes onsdag
d. 21. september kl. 9.00, mødested:
Borupgård, Trudslevvej 58, Ingstrup, 9480
Lykken. Prøveleder: Annette Lorentzen,
mail: borupgaard@mail.tele.dk, konto nr.
4940-4940108004.
Udtagelsesprøven Lolland / Falster
afholdes torsdag d. 22. september kl. 9.00,
mødested: Mødestedet er endnu ikke på
plads, men vil blive offentliggjort på de
respektive hjemmesider. Prøveleder: Søren
Stenhøj Jørgensen, mail: ssj@gribskovens.
dk, konto nr. 6300 1706316.
Anmeldelsesgebyr 500,- kr. tilsendes
sammen med anmeldelsen til prøvelederen. Sidste tilmelding 15. september.

HIKE

ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE

KVALITETS FODER & UDSTYR
TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

WWW.HIKE.DK

Ønsker du forhandler- eller kennel aftale ring

86 64 73 39
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At være på udstilling er også at vente.

Det er vigtigt at vise hunden i korrekt bevægelse.

Er biddet korrekt?

Hundefolket mødtes på Fyn
Traditionen tro mødtes ejerne af de stående jagthunde til den årlige FJD-udstilling i Vissenbjerg. Efter et par
år med fremgang i antal hunde, var der i år markant tilbagegang.
Reportage: Harris Jensen

Tilskuerne følger interesseret bedømmelsen af de
enkelte hunde.
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Det handler om at vise sig fra sin bedste side.

Da Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD)
blev stiftet i 1941 var hovedformålet at sikre
og udvikle de brugsmæssige kvaliteter hos
de deltagende klubbers racer. Men det har
gennem alle årene også haft høj prioritet
hos skiftende bestyrelser og formænd, at de
stående hundes eksteriør er af høj klasse.
Hundene skal stilmæssigt være en æstetisk
nydelse, når de arbejder på marken, men de
skal også udenfor jagtsæsonen i dagligdagen
være en fryd for øjet.

Hvornår er det vores tur, og hvad mon dommeren synes om os?

dørs, og når en hund er færdigbedømt, kan
føreren i princippet forlade udstillingen.
De senere år er det velegnede grønne
områder ved Vissenbjerg, som har udgjort
rammerne for de mange hundes bedømmelse. I år blev 214 hunde fordelt på tretten
racer udstillet.

for avlen i alle racer, hvis mange flere ”almindelige” jægere deltog med deres hunde.

Registreringstallene for alle jagthunderacer er vigende, og det kan naturligvis ikke
undgå at smitte af på antallet af deltagende
hunde på denne udstilling. Men det meget
markante fald – fra næsten 800 udstillede
Som det naturligvis altid er tilfældet på
hunde i 80-erne til lidt over 200 hunde
en udstilling, var hundenes eksteriør også i
i 2011 er betænkeligt, og kan ikke blot
år af svingende kvalitet. Nogle nåede helt til forklares med et vigende antal hunde i de
tops og drog hjem med sløjfer og pokaler,
respektive specialklubber.
mens andre måtte nøjes med sekundære
Måske er eksteriørdelen nedprioriteret af
Det har man blandt mange andre tiltag
præmiegrader.
nutidens hundeejere, men jævnfør afsnittet
forsøgt at sikre ved en fælles årlig udstilDe tretten dommere, der var inviteret til at ovenfor er det faktisk af væsentlig betydling på Fyn. De ældre læsere af dette blad
dømme på udstillingen, gav næsten enstem- ning, at vi sikrer, at velskabte hunde udgør
mindes med blandede følelser de mange år, migt udtryk for, at kvaliteten af de udstillede grundstammen i racerne. Og det gør vi
hvor udstillingen blev afholdt på Kvæghunde gennemgående var overordentlig
primært ved, at en solid bredde af de enkelte
torvet i Odense. I de bygninger, som i dag
god. Det lover godt for fremtiden. Ikke kun racers hunde bedømmes objektivt af komhuser TV2.
set i et eksteriørmæssigt perspektiv. Det er
petente dommere. Det er en del af garantien
Dengang var udstillingen ”bænket”, hvilket nemlig vigtigt at huske på, at en udstilling
for, at hundene har de fysiologiske forudbetød, at hundene, når de var færdigbedømt, ikke blot er en skønhedskonkurrence. Det
sætninger for udholdenhed og holdbarhed.
bogstaveligt talt blev lænket og udstillet
er i høj grad også stedet, hvor hundenes
Måske er der også rigeligt med specialklui kvægtorvets mange kreaturbokse. Alle
benstammer, brystkasse, bid, ryg, hårlag og budstillinger? Engang var FJDs udstilling
deltagere havde pligt til at blive på udstilbevægelser vurderes: En udstillingsbedøm- næsten den eneste udstilling udover DKKs
lingen til langt ud på eftermiddagen, så det
melse er altså principielt en ”attest” på at
udstillinger. Det er langt fra tilfældet i dag.
betalende publikum kunne beskue de udstil- hundens anatomi er af en sådan karakter, at
De fleste specialklubber arrangerer udstillinlede hunde.
den kan holde til at arbejde en lang jagtdag
ger i eget regi. Og der er vel en grænse for,
Når jeg ovenfor vælger at bruge udtrykket under skiftende forhold.
hvor mange gange jægere ønsker at udstille
”blandede følelser” har det følgende årsager: (Resultaterne af de enkelte racers bedømderes jagthund?
Først det positive forhold, at alle hundene
melse kan læses enten på specialklubbernes
Der er næppe tvivl om, at såvel specialkunne beskues af publikum og øvrige delhjemmesider eller specialklubsiderne i dette klubbernes bestyrelser som FJDs udstiltagere. Der var en reel mulighed for, at man blad).
lingskomite er bevidste om de problemer,
stort set kunne beskue og vurdere samtlige
Klokken 12.00 var stort set alle hunde besom den vigende deltagelse på FJDs udstilhunde, når bedømmelsen var afsluttet.
dømt. Meteorologernes trusler om hyppige
ling medfører. Og at de arbejder på at skabe
nye vilkår og bedre tilslutning til arrangeDet både positive og negative islæt var så, regnbyger blev ved truslerne, og udstillere
mentet.
at ganske mange udstillere, når hundene var og tilskuere kunne nyde den medbragte
Men det er uomtvisteligt, at det i sidste ende
”bænket” forlod deres hunde og gik til fælfrokost i de grønne omgivelser.
afhænger af medlemmernes opbakning.
les udstillerfrokost. Fællesskabet var positivt
Der er for resten også plads til mange
og hyggeligt, men de efterladte hunde var
FJDs udstilling er et stort og omfattende
flere tilskuere. Og enhver, der holder af
langtfra alle tilfredse med at deres situation. arrangement, som udstillingskomiteen, der
jagthunde, vil have glæde af at se de mange
Der var en infernalsk larm i hallen, og det
i såvel planlægningsfasen som på selve
er vel heller ikke overraskende for nogen, at udstillingsdagen ofrer rigtigt mange kræfter smukke dyr på den traditionsrige udstilling.
ganske mange hunde, der stod lænket under og timer på, fortjener stor ros for.
disse forhold, måtte udstyres med et tydeligt
Og faktisk fortjener de også større opbakskilt, der fortalte, at ” hunden er bidsk”.
ning til deres arrangement. Der er plads til
I dag foregår det store arrangement udenmange flere hunde, og det vil være til gavn
www.fjd.dk
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Godt naboskab i Øster
Hjerm kommer det trængte
markvildt til gode
Det, der tidligere startede med udsætning af agerhønefamilier
og tælleområde under DMU projekt Agerhøne, er nu kommet
så vidt, at seks - syv nabolandmænd / jægere med ca. 300 ha
er begyndt at hjælpe hinanden med biotoppleje med bl.a vildtstriber, barjord og foderautomater.

Som sagt startede det hele med, at vi udsatte
lidt agerhøns. Det skabte en del interesse
bl.a. hos en af områdets store lodsejere,
Martin Merrild (var kandidat til formandsposten i Landbrug og Fødevarer).
Lodsejermøde i forbindelse med DMUs
agerhøneprojekt skabte endnu mere interesse, og da et par af lodsejerne sidste år
udvidede aktiviteterne omkring biotoppleje,
var starten sat til et større samarbejde.
Flere ville gerne lægge jord til, blot der var
nogen, der kunne tage sig af det praktiske
arbejde.
Vi aftalte mulige steder med lodsejerne,
og selve det praktiske markarbejde havde
jeg aftalt med en gruppe af naboerne, så
vi kunne lave det hele samtidig, når nu vi
havde gang i maskinerne.
Når nu, faunastriberne hen over sommeren
står i fuldt flor, vil vi da prøve at påvirke
andre naboer, for på denne måde at udvide
arealerne til næste sæson.

Tekst og foto: Svend Erik Jensen

Så er såningen i gang. Faunastriberne er fræsede, så nu er det med en løs og sikker hånd at så frøene tyndt ud.

Faunastriberne i Øster Hjerm er på 100 - 250 meters
længde.
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De har netop i dette forår været i gang en
aften, hvor man havde aftalt maskinfordelingen med plov, fræser, såning med rugbrødsmotor og til sidst harvning af barjordstriber.
Heldigvis er der stadigvæk nogle steder,
man endnu har nogle af de små traktorer og
maskiner, så barjordsstriben som bale- og
tørreplads holdes i orden.
Nu venter alle spændte på, at det smukke
blomsterflora forhåbentlig vil tiltrække en
masse insekter til stor gavn for områdets
fugle og dyreliv og til fryd for øjet for
lodsejerne.
Der er også blevet indkøbt fem familieflokke til området, så vort håb er at denne
udvikling vil brede sig til næste sæson.

Man har ikke glemt de vigtige barjordsstriber. Hvor
skal agerhønekyllingerne ellers blive tørre efter
regnvejr?

www.fjd.dk

Der er i alt nu syv steder fra 100 til 250m
længder med faunastriber. Vi fik frie hænder
til at lave det på den optimale måde, hvorfor
vi naturligvis har etableret flere af de vigtige
barjordsstriber.
Det hele begyndte i det små med en flok
agerhøns. Så voksede interessen blandt
lodsejerne, og nu er vi på vej til at skabe et
større sammenhængende område.
Svend Erik Jensen er medlem af FJDs
markvildtudvalg.
Han har arbejdet utrætteligt for at
forbedre forholdene for markvildtet og
agerhønen i området.
Hans mange ture rundt i terrænet og den
megen snak med områdets lodsejere har
skabt de nødvendige kontakter, så der i
dag er en meget positiv stemning for at
være med til at gøre noget.
Svend Erik har fået etableret Markvildtudvalgets første forvaltningsområde.
Der er brug for sådanne ildsjæle overalt
i landet, hvis vi skal skabe varig fremgang for faunaen i det åbne land.
Red.

FJDrer

oriente

Vi gør noget
for markvildtet

Med etableringen af FJDs markvildtudvalg
besluttede bestyrelsen at gå aktivt ind i
arbejdet for at forbedre forholdene for agerlandets fauna.
På bestyrelsesmødet i maj godkendte
bestyrelsen det informationsmateriale, som
udvalget har fremstillet, og man ophøjede
de tanker og ideer, der ligger bag, til FJDs
officielle politik på området.
I princippet handler det om
•
at skabe et bedre grundlag for såvel
jagtbare som ikke jagtbare i det åbne
land og dermed give alle naturbrugere
bedre muligheder for naturoplevelser.
•
at den udsætning, der foretages af
agerhøns skal være det, man med et
moderne udtryk kalder for bæredygtig
udsætning.
•
at den vildtpleje, der foretages rundt om
i landet, herunder fodring sker på en
måde, der tilgodeser flest mulige arter
og i øvrigt er i overensstemmelse med
de almindeligt anerkendte biologiske
principper og gældende lovgivning.
Du kan i øvrigt se hele informationsmaterialet på FJDs hjemmeside under vildtpleje.
Når disse linjer læses har markvildtudvalget haft en meget travl sommer. Ud over at
have arrangeret Åben agerhønedage rundt
om i landet har udvalget også været ambassadører for agerlandets fauna på Tirsbæk
Green Game, Landsskuet i Herning og
dyrskuet i Ribe.
Derudover har udvalget været aktiv i at
få etableret forvaltningsområder og givet
support til udsætning af familieflokke flere
steder i landet.
Men du kan også være med og hjælpe,
markvildtudvalget, dig selv og naturen. Hvis
du kunne tænke dig at komme i gang med
at forbedre dit jagtterræn, eller du og dine
jagtnaboer sammen med nogle landmænd
kunne tænke sig at gøre en større indsats i et
større samlet område, så er du velkommen
til at kontakte udvalget for at få den nødvendige hjælp. Har I brug for eventuelt at få
besøg af en fra udvalget i forbindelse med et
arrangement, eller I kunne tænke jer at lave
et større informationsarrangement, så skal
I også bare kontakte udvalget. Udvalgets
adresser og telefonnumre kan ses på FJDs
hjemmeside under FJD/bestyrelse
Kort sagt, der er brug for alle, som vil være
med til at løfte denne store og vigtige opgave. Så det er bare med at komme i gang.
Du skal ikke holde dig tilbage.
Alt det her koster naturligvis penge, og
FJD har givet en startbeløb, som bl.a. er
anvendt på det informationsmateriale, der
indtil nu er fremstillet. Men fremadrettet vil
indsatsen for agerlandets fauna komme til
at koste nogen flere penge, og derfor er man

gået i gang med at undersøge mulighederne
for at få støtte fra forskellige fonde.

bakke op, og det kan vi gøre ved at være
med til at udbrede det budskab, der ligger i
det nye materiale, hver gang vi møder andre
På FJDs bestyrelsesmøde i maj blev
jægere og landmænd.
Vi hjælper faunaen i agerlandet, men vi
Erling Clausen indvalgt i markvildtudvalget
hjælper så sandelig også os selv og vore
i stedet for Henrik Raae Andersen. På et
efterfølgende møde i udvalget, konstituerede specialklubber, når vi går forrest. Det er
udvalget sig med Flemming Østergaard som jægerne med de stående hunde, der kæmper
formand. Samme har også fået sæde i følge- for markvildtet.
gruppen for Interrektprojekt Femern Bælt.
God fornøjelse.
Der er ingen tvivl om, at der vil være nok
at se til for udvalget i de kommende år. Der- Henrik Raae Andersen, Formand FJD
for er vi i FJD også glade for samarbejdet
Flemming Østergaard, Formand Markvildtudvalget
med og opbakningen fra Danmarks Jægerforbund og DMU. Men vi skal også selv

Vil du være med til at tælle agerhøns?
FJDs markvildtudvalg vil i samarbejde med DMU lave
landsdækkende agerhønetælling.
Har du lyst til at være med i dette spændende projekt,
så gå ind på FJDs hjemmeside. Her kan du læse de
nærmere retningslinjer for tælleprojektet, og hvordan
du tilmelder dig.
Meld dig hellere i dag end i morgen. Vi har brug for så
mange data som muligt frem mod 2013.
Markvildtrudvalget

www.fjd.dk
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FJDs efterårsprøver 2011.
Kontinentale racer.
FJDs Nordjyske prøve.
På grund af manglende prøveleder og terræn er
prøven endnu ikke fastlagt, så hold øje med FJDs
hjemeside. Her vil prøven blive annonceret, så snart
jeg har fundet en ny prøveleder.
FJDs Østhimmerlandske prøve.
På grund af manglende prøveleder og terræner
prøven endnu ikke fastlagt, så hold øje med FJDs
hjemeside. Her vil prøven blive annonceret, så snart
jeg har fundet en ny prøveleder.

Foto: Clement Pedersen.

Engelske racer.
*FJDs Nordjyske prøve lørdag den 10. september
– max 2 hold.
Mødested: Gl. toftegaard, Gl. Toftegaardsvej 65,
9440 Aabybro.
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94,
9330 Dronninglund, tlf.: 98843187, mail: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Axel Hermansen og Jens Hansen.
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr:
90440000966487
FJDs Østjyske prøve lørdag den 10. 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: 27000756207458
*FJDs Sydjyske prøve søndag den 11. 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: Mogens Vestergaard m.fl.
Konto nr. til indbetaling af prøvegebyr: 9736282960.
*FJDs Sydfynske prøve fredag den 2. september
- max. 2 hold.
Mødested: Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338,
5700 Svendborg.
Prøveleder: Lene Kryger og Valdemar Larsen,
kogtvedparken 86, 5700 svendborg, tlf.: 40258262,
Mail:
danske.forsikringsmaeglere@mail.dk
Konto 3224 3224157541
Dommere: Poul Erik Dahl og Finn Møller Jørgensen
Andet: Mødetid 08.30. Rundstykker og kaffe kan
købes.

FJDs Vestjyske prøve lørdag den 10. september –
max. 1 hold.
Mødested: Brasholmvej 6, 7600 Struer
Prøveleder: Kent Astrup, Sneppevej 14, Bremdal,
7600 Struer, tlf.: 22846164. mail: kea@bangolufsen.dk
Dommer: Klaus Thusgaard
FJDs prøve ved Roager lørdag den 10. september
– max 2 hold.
Mødested: Ved Johan Sandersen, Højagervej 14,
6760 Ribe.
Prøveleder: Mikkel Lawaetz, Stenderupgårdvej 6,
6520 Toftlund. Tlf.: 20448376 mail: mikkel.lawaetz@gmail.com
Konto nr. 9692 3733499397
Dommere: Hold 1 Per Hygener Ohlsen, Hold 2
kommer senere.
Andet: Der er kun morgenkaffe på bestilling, SMS
eller Mail.
FJDs Fynske prøve søndag den 11. september- max
1 hold.
Mødested: Stenstrup-Lunde-Kirkeby Jagtforenings
klubhus, Ndr. Ringvej 55, 5771 Stenstrup
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen, Åvangen 25
Kirkeby 5771 Stenstrup. Tlf.: 22232362 mail:
tinamehl@kirkebymail.dk
Konto: 5378 0000306491
Dommer: Karl Åge Hansen
FJDs prøve ved Eggerslevmagle onsdag den 14.
september. - max. 2 hold.
Mødested: Eggerslemagle forsamlingshus, Sorø
Landevej 241, 4230 Skelskør
Prøveleder: Tommy Nielsen, Ømarksvej 77, 4100
Ringsted. Tlf.: 61869583 mail: tnivvs@email.dk
Konto 2905 2551608304.
Andet: Kaffe, øl og vand kan købes
Dommere: John Hansen og Leif Anker Jensen
Engelske og kontinentale racer.
*FJDs Vestsjællandske prøve søndag den 11. september – max. 3. hold - 24. eng og 12 kon.
Mødested: Dragsholm Jagtforening, Østrevej 18,
4532 Gislinge.
Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj,
4070 Kirke Hyllinge. Tlf.: 46404587/24647270

mail: juuls@mail.dk
Konto: 0333 2551271407.
Dommere: Tage Skov, Jan Espersen og Knud
Maabjerg.
FJDs sydsjællandske prøve lørdag den 10. september. - max. 5 hold. 36 eng. og 24 kon.
Mødested: Haslevs Jagtforenings klubhus ”Kaisholm” Bråbyvej 77, 4690 Haslev.
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej
1, 3400 Hillerød. Tlf.: 48262468 mail: stenhoej@
mail.dk
Konto: 3543 3543 083232.
Dommere: Claus Nielsen, Tage Skov, Jan Espersen,
Knud Maabjerg og Henrik Raae Andersen.
FJDs Bornholmske prøve søngag den 4. september
– et bl. engelsk og kontinentalt hold max 14 hunde.
Mødested og Mødetid: ”Rosengården” kl. 09.00,
Bodernevej 28, 3720 Aakirkeby.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne.
Tlf.: 40353558. mail: hvideenge@mail.dk
Konto: 9541 7695636479
Dommer: Mogens Vestergaard Hansen,

Kvalitetsprøver efter DM.
FJDs Efterårsprøve Sydsjælland. Den 18. oktober
2011.- max 2 hold kontinentale hunde.
Mødested: Petergaard Gods, Pedergaard Alle 3, 4772
Langebæk.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masneøvej 50, 4760 Vordingborg. Tlf.: 55382815. Mail: kajolsen@paradis.
dk
Tilmeldening til prøvelederen senest tirsdag den 4.
oktober 2011.
Konto: 2650 6272 672 227.
Dommere. Endnu ikke fastlagt.
FJDs Efterårsprøve ved Aulum tirsdag den 1.
november - max 1 hold engelske og 1 hold kontinentale.
Mødested: Troelstrupvej 9, 7490 Aulum. 97473787.
mail: jkkn@email.dk
Prøveleder: Jan Nielsen , Troelstrupvej 9, 7490
Aulum.
Tilmelding til Flenning Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Mail: mail@storaaens.dk
senest mandag den 24. okt. 2011.
Konto: 9585 5860188542.
Dommere: Flemming Østergaard ??
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”, som du finde på FJDs hjemmesid.
Der trækkes lod mellem de fremsendte ”nummer to
tilmelding”, såfremt der er plads op holdene på de
stjernemærkede prøver.

Ny ejer
udvidet produktion

www.kragborg-raafoder.dk - tlf. +45 2674 7327
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Det skal understreges, at man både skal sende en
tilmeldingsblanket til sin ” 1. prioritets – prøve” og
den ekstra prøve.

Dommere: Carsten Lundhøj (Ordf.), Just Mikkelsen,
Leif Jensen og Kristen Daugaard Kjeldsen.
Maksimalt antal startende hunde: 40

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
findes 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 indbetales 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 fleste prøver i terrænet. Kritik
at de ikke præmierede hunde gives i terrænet.
Morgenkaffe, øl og vand kan købes på de fleste af
mødestederne. Det er ikke tilladt at medbringe egne
drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der spises frokost 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.

Fælles instruktion
Tilmeldingsgebyr er 500,00 kr. Tilmeldingsfristen
er 20. september 2011. Tilmeldingsblanket og gebyr
skal være FJD v/ Bent Olsen, Grammingtoften 1,
Sdr. Hygum, 6630 Rødding i hænde inden tilmeldingsfristens udløb. Kontonr. som tilmeldingsgebyret kan indsættes på: 9740-0002361043. Beløbet kan
også vedlægges i check, men bankernes gebyrpolitik
kan betyde, at hver eneste check koster 20. kr. når
den skal indløses.
Tilmelding skal ske på DJUs autoriserede tilmeldingsblanketter. Tilmeldingsblanketten kan
rekvireres hos FJDs sekretær ved indsendelse af en
frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten findes
også på FJDs hjemmeside – www.fjd.dk samt på
DJUs hjemmeside – www.danskjagthundeudvalg.dk.
Programmet vil ikke som tidligere blive udsendt til
hundeførerne, men vil kunne ses på FJDs hjemmeside ca. en uge før prøven. Bliver man ikke
kontaktet, er man med på prøven.
Hunde, der på Dansk Kennel Klubs brugsprøver
opnår 1. Præmie, kan eftertilmelde på en af organisationernes vinderprøve, såfremt der er plads.
Ingen hund kan deltage på mere end en af organisationernes vinderprøver. Dette gælder ikke for
Vinderklasser efter DM.
Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.
Efter den INTERNATIONALE VINDERKLASSE
udtages de hunde, der skal repræsentere FJD ved
dette års DM efter de for DM gældende udtagelsesregler. FJD tager forbehold for evt. ændringer i
dommerliste, samt i programmet i øvrigt.

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. Specialklubbernes kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Der skal
ikke afleveres 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.

Vinderprøver
FJDs Internationale vinderprøver m/ CACIT 2011.
Engelske racer: lørdag den 8. oktober 2010.
Mødetid: kl. 09.00. Mødested: Borreby gods, Borrebyvej 47, 4230 Skelskør
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen. Tvedsagervej 1
3400 Hillerød Tlf.: 2167 2468.
Dommere: Kristian Frøkjær (Ordf.) og Søren Stenhøj Jørgensen.
Maksimalt antal startende hunde: 20
NB: Der er ikke muligt at købe forplejning, hverken
morgen eller middag.
Kontinentale racer: Ved Præstø, lørdag den 8.
oktober 2011.
Mødetid: kl. 08.00. Mødested: Pedergaards Gods
Pedergaard Allé 3, 4772 Langebæk
Prøveleder: Kaj Olsen, Masneøvej 50, 4760 Vordingborg. Tlf.: 55382815.

  

  

    
   
  

 



FJDs vinderklasser efter DM engelske
racer.
FJDs int. Vinderklasse m/CACIT ved Bramming
lørdag den 22. oktober 2011.
Mødested: Jagtskuret Stratvej 11, 6740 Bramming.
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, Sejstrup,
6740 Bramming.
Dommere: Erling Clausen (Ordf.) og Finn Møller
Jørgensen.
Maximalt 16 hunde et hold.
FJDs int. vinderklasse m/CACIT på Sjælland
søndag den 30. oktober 2011.
Mødested: Jagthytten Langøvej 10, 4772 Langebæk
Prøveleder: Bjarne Kleis, Stårbyvej 4, 4753 Mern
Dommere: Joakim Skovgaard (Ordf.) og Poul
Vestervang.
Maximalt 16 hunde et hold.
Fælles for begge prøver:
Mødetid kl. 08.00.
Anmeldelsesfrist: tirsdag den 11. oktober 2011.
Anmeldelsen sendes til FJDs sekretær Bent Olsen,
Grammingtoften 1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding tlf.:
21755857mail: bento@dbmail.dk Konto: 9740
0002361043.
Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.
Bent Olsen, Sdr. Hygum
sekretær

Kritikker på hjemmesiden
Fra efterårets prøver vil vi forsøge at
samle alle markprøvekritikker på FJDs
hjemmeside. Så skal du kun lede ét sted
for at finde kritikken på din og andres
hunde.
klik ind på www.fjd.dk/kritikker

www.fjd.dk

-DJWPHGVW§HQGHKXQG
Er du jæger og har behov for
træning og jagt med din hønsehund, 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 Sakskøbing.
Tlf. 54779041 og 51764507.
E-mail: Bodilkeld63@gmail.com
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Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2011

Brugsklasse ved Ringsted
Mandag den 19. september 2011
Mødested: Lille Gilsager, Gildsagervej 26, 4100
Ringsted. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Søren Nielsen 22 40 30 49
Dommer: John Hilmer Hansen
Brugsklasse ved Grenå
Tirsdag den 20. september 2011
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkesholm, Grenå
Lystbådehavn, 8500 Grenå. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Mogens Nielsen (86321889)
Dommere: Jens Jørgen Nielsen og Ole Hildebrandt
Brugsklasse ved Bevtoft
Onsdag den 21. september 2011
Mødested: Savværksvej 7, 6541 Bevtoft
Mødetid: 08.30
Prøveleder: Just Mikkelsen (74507485)
Dommer: Erling Pedersen

Se nærmere på: www.dansk-kennel-klub.dk (vælg:
aktiviteter/markprøver)
DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående
jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af
specialklubberne for stående jagthunde og med DKK
anerkendt stambog.
DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/
fører med stående jagthunde der er medlem af DKK
og med DKK anerkendt stambog.
Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser er onsdag den 31. august 2011.
Tilmeldingsfrist for vinderklasserne er torsdag den
20. september 2011.

Engelske racer
Brugsklasse ved Brande (1 blandet hold)
Fredag den 16. september 2011
Mødested: Tornvigvej 10, Arnborg, 7400 Herning
Mødetid: 08.00
Prøveleder: Flemming Østergaard
Dommer: Flemming Østergaard
Brugsklasse ved Sindal
Tirsdag den 20. september 2011
Mødested: Sindal Flyveplads, 9870 Sindal
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Jes Krag (98930714)
Dommer: Finn Møller Jørgensen
Brugsklasse ved Bramming
Onsdag den 21. september 2011
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Erling Clausen (23340635)
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk
Brugsklasse ved Tange/Bjerringbro
Torsdag den 22. september 2011
Mødested: Højbjerg Møllevej 35, Højbjerg, 8840
Rødkjærsbro. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Erik Petersen (20729190)
Dommer: Finn Møller Jørgensen
(Der kan købes kaffe og rundstykker om morgenen.
Medbring selv madpakke til frokost. Der grilles
frankfurtere til afslutningen.)
Brugsklasse ved Vildbjerg
Fredag den 23. september 2011
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Knud Overgaard (30453181)
Dommere: Allan Nissen, Sv. Aage Vad, Anton Dahl
Brugsklasse på Fyn
Fredag den 23. september 2011
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Mødested: Søllinge Boldklub, Sdr. Højrupvejen 99,
5750 Ringe.
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Anders Varming (40792617)
Dommere: Lars Nielsen og Joakim Skovgaard
Larsen
Brugsklasse på Lolland
Mandag den 3. oktober 2011
Mødested: Skovstræde 17, 4880 Nysted
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Ole Schmidt (21284156)
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk
Brugsklasse på Vestsjælland
Mandag den 10. oktober 2011
Mødested: Frihedslund (Maskinladen), Sæbyvej 60,
4291 Ruds-Vedby. Mødested: 08.30
Prøveleder: Torben Reese (20471140)
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk
Brugsklasse i Sønderjylland
Onsdag den 12. oktober 2011
Mødested: Povlskrovej 27, Uge, 6360 Tinglev
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Allan Nissen (74642356/20149620
Dommer: Se: www.dansk-kennel-klub.dk
Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold)
Fredag den 14. oktober 2011
Mødested: Lerhytten, Kokvadgårdsvej 8, Læsø
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).
Medbragt mad spises i marken. (Der kan købes
madpakke i færgens cafeteria.)

Kontinentale racer
Brugsklasse ved Skive
Fredag den 16. september 2011
Mødested: ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 Skive
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Anders Laigaard (97526864/20923307)
Dommere: Uffe Jacobsen, Jørgen Larsen og Klaus
Thuesgaard
Brugsklasse ved Brande (1 blandet hold)
Fredag den 16. september 2011
Mødested: Tornvigvej 10, Arnborg, 7400 Herning
Mødetid: 08.00
Prøveleder: Flemming Østergaard
Dommer: Flemming Østergaard

www.fjd.dk

Brugsklasse på Sydsjælland
Onsdag den 21. september 2011
Mødested: Rosenfeldt Allé 2. Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Bo Christensen 60 19 03 75
Dommer: René Jørgensen
Brugsklasse ved Isenvad
Fredag den 23. september 2011
Mødested: Isenvad Forsamlingshus, Bygaden 4,
7430 Ikast. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen (20473382)
Dommere: Knud Maabjerg, Heine Tirsbæk Jørgensen m.fl.
Brugsklasse ved Højmark
Fredag den 23. september 2011
Mødested: Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41,
Højmark 6940 Lem St. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Uffe Jacobsen (61285032)
Dommere: Niels Erik Kromann og Anders Wanstrup
Brugsklasse ved Roager
Fredag den 23. september 2011
Mødested: Højagervej 14, Roager, 6760 Ribe
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Johan Sandersen 22 85 41 09
Dommere: Heine Tirsbæk Jørgensen og Kim
Schrøder
Brugsklasse på Samsø
Fredag den 23. september 2011
Mødested: Mødested: Sælvig bugtens Camping Tlf.:
86 59 07 07. Mødetid: Kl. 09.00
Prøveleder: Holger Pedersen (86591738/40421738)
Dommer: Just Mikkelsen
Mødested: Hou Færgehavn kl. 06:45 afrejse kl.
07:00 Ankomst Sælvig kl. 08:00. Afrejse fra Sælvig
kl. 15:45, evtuelt 18:15. Hundeførere, der ønsker at
medtage bil skal påregne pladsreservation hos www.
Samsoetrafikken.dk kan der bookes billetter.
Brugsklasse på Vallø
Fredag den 23. september 2011
Mødested: Grubberholmsvej 12 A, 4600 Køge
Mødetid: Kl. 10.00
Prøveleder: Kurt Drasbæk 51 30 78 79
Dommer: Claus Søgaard
Brugsklasse ved Næstved
Mandag den 26. september 2011
Mødested: Hammervej 27, Lov, 4600 Næstved
Mødetid: 08.00
Prøveleder: Lars Bonnesen 40 54 10 00
Dommer: Kim Nielsen
Brugsklasse på Nordfyn
Torsdag den 29. september 2011
Mødested: Nørre Esterbølle Skytteforening, Smedestræde, 5400 Bogense. Mødetid: 08.00

Prøveleder: Ole Mogensen (40741586/65861586)
Dommer: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Medbragt mad spises i marken. (Der kan købes
madpakke i færgens cafeteria.)

Brugsklasse Hobro
Torsdag den 29. september 2011
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Mødetid: Kl. 8.30
Prøveleder: Carsten Jacobsen (40877429)
Dommer: Knud Roslin

Brugsklasse ved Ålestrup
Fredag den 14. oktober 2011
Mødested: Østerbølle Sportsplads, Fladhøjvej 4,
9620 Ålestrup. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen
(98673330/20473382)
Dommer: Ole Hillebrandt og Jørgen Larsen

Brugsklasse ved Brønderslev
Fredag den 30. september 2011
Mødested: Jagthytten, Tagmarksvej, 9700 Brønderslev. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Carsten Steffensen
Dommer: Claus Christensen

FCI prøve ved Hobro
Torsdag den 22. september 2011
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro.
Mødetid: 08.30
Prøveleder: Valdemar Larsen/Carsten Jacobsen
Dommere: Knud Roslin, Valdemar Larsen m.fl.

Brugsklasse ved Hellevad
Mandag den 3. oktober 2011
Mødested: Klovtoftevej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)
Dommere: Carsten Lundhøj, Ove Nissen Nielsen,
Ingvard Jensen

Brugsklasse på Vestfyn/Langeland
Dato: Se: www.dansk-kennel-klub.dk
Mødested: Renevej 6, 5932 Humble
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Søren Holst (62206777)
Dommer: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Brugsklasse ved Ringsted
Mandag den 10. oktober 2011
Mødested: Lille Gilsager, Gildsagervej 26, 4100
Ringsted. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Søren Nielsen 22 40 30 49
Dommer: Leif Anker Jensen

Brugsklasse ved Simmersted
Dato: 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

Brugsklasse ved Broager
Torsdag den 13. oktober 2011
Mødested: Cathrinesminde, Iller Strandvej 7, 6310
Broager. Mødetid: Kl. 09.00
Prøveleder: Erik Esmann (74442083/21257430)
Dommer: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Brugsklasse ved Varde
Dato: Se: www.dansk-kennel-klub.dk
Mødested: Hedevej 40, 6800 Varde
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Peter Knudsen, Uffe Jacobsen
Dommer: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold)
Fredag den 14. oktober 2011
Mødested: Lerhytten, Kokvadgårdsvej 8, Læsø
Mødetid: 09.45
Prøveleder: Sven-Otto Hansen . 8499184/40225042
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).

Onsdag den 24. august 2011 på Sjælland
Mødetid og -sted: Kl. 18,00 på HagestedGislinge Jagtforenings bane i Tuse bag
Jægerstedet. Tilmelding senest den 21.
august til Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød Tlf. 4826 2468
E-mail: stenhoej@mail.dk. Startgebyr 225
kr. vedlægges tilmeldingsblanketten eller
indbetales på bankkonto Reg. nr. 3543
Kontonummer 3543 083 232.

International vinderklasse ved Hellevad (6. prøve)
Lørdag den 8. oktober 2011
Mødested: Klovtoftevej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)
Dommere: Per Hugener-Ohlson (Ordf.), Kaj Hedegaard, Martin Bjørn Hemme
International vinderklasse ved Nørager
Søndag den 9. oktober 2011
Mødested: Nørager Kro Jernbanegade 6, 9610 Nørager. Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen (20473382)
Dommere: Jørn Christiansen (Ordf.), Bent Hesthaven, Bo S. Jensen, Flemming Konnerup.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
ENGELSKE RACER
For at kunne deltage i brugsklasse må der ikke tidligere være opnået tre første præmier i denne klasse,
og hunden skal have bestået en anerkendt apporterings-prøve, skal anføres på blankettens bagside.
Til første vinderen kan uddeles CACIT.
KONTINENTALE RACER
For at kunne deltage i brugsklasse må der ikke tidligere være opnået tre første præmier i denne klasse,
og hunden skal have bestået slæb- og apporteringsprøven i henhold til ”Fælles Markprøve Regler”.
Resultatet fra slæb- og apporteringsprøven skal
anføres på blankettens bagside.
Til første vinderen kan uddeles CACIT.

For samtlige racer gælder,

Vinderprøver
Engelske racer
International vinderklasse ved Vildbjerg
Søndag den 9. oktober 2011
Mødested: ”Jagthytten”, Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Knud Overgaard (30453181)
Dommere: Søren Møller Jensen (Ordf.), Kristian
Frøkjær og Sv. Aage Vad

FJDs sjællandske
apporteringsprøve

Kontinentale racer

at tilmeldelsesgebyr kr. 500,- og blanket skal være
DKK i hænde inden tilmeldelsesfristens udløb. DKK
konto: Jyske bank reg.nr. 5035 konto 1367557.
Hunde, der først opnår den kvalificerende 1. præmie til vinderklasse på DKK’s brugsprøve kan efteranmelde sig til en af organisationernes vinderprøver,
såfremt der er plads. Der kan på vinderprøverne
max. tilmeldes 30 engelske og 40 kontinentale hunde
på hver prøve. Ingen hund kan deltage på mere end
en af organisationernes vinderprøver.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

HUNDEGÅRDE
DANSK

KVALITETS

HÅNDVÆRK

Autoboxe
fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

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

www.fjd.dk

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
10 års garanti for gennemtæring
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REFERAT

REFERAT

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 17 på Fjelsted
Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand,
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl
(AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian
Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP)
DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
1. Dagsorden fastlægges.
Det udsendte forslag til en dagsorden med enkelte
tilføjelser blev vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af
mødet 1. februar 2011.
Efter nogle opfølgende bemærkninger blev referatet
godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser fra organisationerne.
Danmarks Jægerforbund (DJ). KH oplyste, at der
var bevilget 40.000 kr. til indkøb af fodertønder.
Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at DKKs
etiske anbefalinger nu er ændret til love. Tilbagegangen i stambogsføringer fortsætter. Førhen
var 50% af det samlede antal hunde i Danmark
stambogsført i DKK. Nu er tallet nede på 29%.
Indlægget medførte en kort debat.
FJD. HRA oplyste, at bestyrelsen fortsætter arbejdet
med den nye formulering af præmiegraderne på
udstillinger. Der etableres et samarbejde med DJ om
vildtudsætning og vildtoptælling. HRA efterlyste en
egentlig efteruddannelse for markprøvedommere.
I den efterfølgende debat berørte man problematikken med uklarheden omkring de nye præmiegrader.
Mht. til efteruddannelse af markprøvedommere
udfylder arbejdet i ERFA-grupperne i øjeblikket
dette behov. Deltagelsen er dog frivillig, og i enkelte
ERFA-grupper er mødeprocenten lav.
Det blev oplyst, at der på de to skovfugleprøver i 2010 og 2011 havde mødt 6 deltagere og 5
deltagere.
4. Dommerudvalget (DUV).
4.1. DUVs rapport.
CJ kommenterede kort den udsendte rapport. En
aspirant fra det tidligere hold er stoppet. En aspirant
fra det nye hold skal gå en engelsk kvalitetsprøve
om. Øvrige fortsætter. 3 autoriserede dommere har
meddelt, at de stopper. Der har været afholdt møde
med ERFA-gruppernes kontaktfolk med gennemgang af svar og konklusioner på de udsendte
spørgsmål. Der er indkommet nogle forslag til den
nye dommeruddannelse, som vil indgå i den videre
behandling af dette emne.
Mht. til forslaget til den nye dommeruddannelse var der en debat om indstillingsretten af nye
kandidater. Denne indstillingsret har hidtil ligget
hos FJDs bestyrelse med deraf følgende pligter. En
ret, FJD ønsker at beholde. KH procederede for, at
DJ ligestilles med FJD på dette område. Efter flere
indlæg blev man enige om at afvente et forslag fra
DUV.
4.2. Forslag til ændring af fuldbrugsprøvereglerne.
Fra fuldbrugsprøveudvalget (FUV) var modtaget et
forslag til enkelte ændringer af teksten i fuldbrugsprøvereglerne. Ændringsforslaget har været behandlet af de kontinentale medlemmer af DUV.
Da flere af DJUs medlemmer var enige om, at
de nye regler, som er udarbejdet efter en lang og
grundig sagsbehandling, ikke bør ændres før om 3
år, bortfaldt forslaget.
4.3. Dispensation til hunde fra England til deltagelse
på danske fuldbrugsprøver.
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Fra FUV var modtaget en ansøgning om dispensation til hunde fra England, som vil deltage på en
dansk fuldbrugsprøve. Dispensationen er fra opnåelse af 1. præmie på en dansk Schweissprøve.
Dispensationen blev bevilget under forudsætning
af, at disse hunde består en schweissprøve med 1.
præmie i England afviklet efter danske regler og
dømt af en autoriseret schweissprøvedommer.
4.4. Godkendelse af ny uddannelse af apporteringsdommere og DKK autorisation.
DUV havde udsendt en oversigt over et uddannelsesforløb, som omfatter et aspirantkursus og
aspirantarbejde på en DJU autoriseret apporteringsprøve og på DJs udvidede apporteringsprøve. Når
aspiranterne har gennemført denne uddannelse,
godkender DJU dem, og autorisationen bekræftes
af DKK.
Efter nogle indlæg blev forslaget vedtaget.
Autoriserede markprøvedommere, der er faldet
for aldersgrænsen 70 år, skal ikke gennemgå denne
uddannelse for at kunne fortsætte som apporteringsdommere. DUV opfordrer eventuelle interesserede
til at give meddelelse til DUV om interessen for
fortsat at dømme apporteringsprøver.
4.5. Klubben for Gamle Danske Hønsehundes
afholdelse af markprøve for løbske tæver.
Det var blevet konstateret, at Klubben for Gamle
Danske Hønsehunde (GDH) på deres hjemmeside
havde annonceret, at løbske tæver var velkomme til
at deltage på klubbens forårsmarkprøve. Der havde
også deltaget en løbsk tæve. Efter anmodning var
der fra GDH modtaget en redegørelse.
Efter en kort debat blev det vedtaget at sende
misbilligelser over, at man har overtrådt FMRs regel
om forbud mod løbske tævers deltagelse i markprøver. Misbilligelserne sendes til klubbens bestyrelse,
til prøvelederen og dommeren.
4.6. Juridisk konsulent.
Det blev foreslået at kontakte en erfaren hundefører
med en juridisk uddannelse, som i øvrigt er højt
placeret i det danske retsvæsen, om at indtræde som
juridisk konsulent for DJU sammen med Peter Strøbech, som hidtil har varetaget dette hverv. Forslaget
blev vedtaget.
5.0. Markprøveudvalget (MUV).
5.1. MUVs rapport.
Der var ikke modtaget nogen rapport. Det blev
oplyst, at der er modtaget dispensation til at skyde
agerhøns på DM den 16. oktober 2011.
5.2. DM 2011. Ny ordførende dommer for engelske
racer.
Da den indbudte ordførende dommer har meldt afbud, udnævntes reserven til ny ordførende dommer.
Der indbydes en ny reserve.
5.3. DM 2012. Indstilling af dommere.
Fra FJDs bestyrelse var fremsendt forslag til dommere med reserver. Efter en kort debat blev de
engelske dommere godkendt.
Da det kunne konstateres, at de foreslåede
dommere for kontinentale racer ikke opfyldte de
vedtagne kriterier, Det blev vedtaget, at forslaget
om kontinentale dommere revurderes af FJDs bestyrelse. En ny indstilling behandles på det næste møde
i DJU. Det skal dog tilføjes, at der under sagsbehandlingen fra DJs side blev fremsat betragtninger
om det betimelige i, at det fortsat skal være FJD, der
alene indstiller dommere til DM.
5.4. Klubben for jagthunde uden specialklubs (KJS)
ansøgning om afholdelse af markprøve.
Fra KJS var modtaget en ansøgning om at afholde
en markprøve i Nordjylland i foråret 2012 fortrinsvis for racer, som er tilsluttet denne klub.
Inden mødet var via e-mails foregået en korrespondance mellem KJS og DJUs medlemmer.
AASJ havde der givet en kort historisk redegørelse
for optagelsen af disse nye racer på markprøverne
samt tilbuddet om en plads som observatør i FJDs
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bestyrelse.
Der foregik herefter en debat med forskellige
synspunkter vedr. organiseringen af en sådan markprøve og genoptagelse af observatørpladsen i FJDs
bestyrelse. Der var generelt en positiv indstilling
for et stærkere tilknytningsforhold for disse racer til
DJUs prøvesystem.
Det blev besluttet, at sagen oversendes til FJD med
anbefaling af, at der i FJDs regi forsøges arrangeret
en markprøve som ansøgt.
6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget.
Ingen bemærkninger.
7.0. Fuldbrugsprøveudvalget.
Ingen bemærkninger.
8.0. Økonomiudvalget.
Det blev vedtaget at tilsende ERFA-gruppernes
kontaktpersoner et rådighedsbeløb på 300 kr. til
dækning af telefon, porto m.v.
9.0. Championatsregler
Punktet var ikke færdigbehandlet på sidste møde.
Der fulgte herefter en debat om den uklarhed, der
fortsat eksisterer mht. definitionen af de nye præmiegrader på udstillinger i forhold til de tidligere,
samt hvilke konsekvenser, det skal have for teksten
i FMR. Den 9. marts 2011 blev der fremsendt en
skrivelse til DKKs formand med en anmodning om
en klar tilkendegivelse. Der er endnu ikke modtaget
noget svar på denne henvendelse.
Det blev besluttet, at kravet om ”mindst very
good” foreløbig fastholdes i FMRs tekst.
10. Forslag til ekstra vinderprøve.
Punktet er overført fra DJUs sidste møde, hvor det
ikke blev færdigbehandlet. Punktet vedrører dispensationen til DJ, som i foråret 2012 kan afholde
nogle vinderprøver. Hvorledes disse kvalificerer til
DKKs forårsmesterskab er ikke afklaret.
Der fulgte nu en længere debat, hvor nogle lidt
uklare formuleringer i det sidste mødereferat
omkring denne sag blev afklaret. FMJ udtrykte
stor bekymring om behovet for udvidelsen af
forårsvinderprøverne, hvorfor han er modstander af
yderligere vinderprøver. KH og KM fastholdt deres
tro på, at der er stor interesse for at kunne stille på
flere vinderprøver om foråret. Derfor skal der aftales en fordelingsnøgle mht. kvalifikation til DKKs
mesterskabsprøve.
Til sidst blev følgende konklusion vedtaget: 1. og
2. vinderne fra DJs to engelske og to kontinentale
vinderprøver udtages til DKKs forårsmesterskabsprøve i 2012, såfremt der minimum starter 25
engelske og 30 kontinentale hunde på hver prøve.
Ellers udtages kun 1. vinderen. Man kan starte på
alle tre forårsvinderprøver (Specialklubbens, DKKs
og DJs). Tiltaget evalueres efterfølgende.
11. Forslag fra Engelsk Setter Klub (ESK) vedr.
ny form for vinderprøve.
Fra ESK var modtaget en ansøgning om i foråret
2012 at afholde to vinderprøver om lørdagen, som
skal kvalificere til deltagelse på en vinderprøve om
søndagen. Placeringen på 2. dagen skal tælle med
til championattitler, ligesom der på 2. dagens prøve
kan uddeles CACIT samt kvalifikation til DKKs
mesterskabsprøve.
Efter en kort debat blev man enige om, at der
ikke kan gives dispensation til FMR, hvorimod der
kan dispenseres til kravet om antal startende på 50
hunde for at kunne opdele i to vinderprøver.
Konklusion: I foråret 2012 gives der dispensation til ESK for antal startende (50) til opdeling af
vinderprøven i to prøver. På de to vinderprøver,
der afholdes på førstedagen, kan uddeles CACIT,
ligesom 1. vindernes placering tæller til brugschampionatet. Andendagens vinderprøve er en ikke

autoriseret vinderprøve, hvortil ESK beslutter, hvem der kan udtages fra de
to autoriserede vinderprøver. ESK aftaler med DKK, hvorledes udtagelsen
til DKKs forårsmesterskabsprøve skal ske.
12. Forslag til udarbejdelse af forretningsorden for DJU.
HRA, som havde sat punktet på dagsordenen, gav en kort motivering for
dette. Han gjorde bl.a. opmærksom på, at der gang på gang vedtages dispensationer fra vedtægter og gældende regler.
AASJ kom med et indlæg, hvori han oplyste om ”den ikke nedskrevne
forretningsgang” som igennem mange år har været praktiseret, og som har
fungeret. Han gav senere tilslutning til, at der udarbejdes en skriftlig forretningsorden.
Der var herefter forskellige indlæg om emnet, som udmundede i, at der
blev nedsat et udvalg bestående af CJ, HRA og AASJ, hvis opgave det er at
komme med et oplæg.
13. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for tilmelding til prøver, kritikker
m.m.
FMJ meddelte, at der nu var gennemført en del test af DKKs ny prøvesystem. KM, som har testet systemet med 75 hunde, kunne oplyse, at dette
system ser særdeles lovende ud. Systemet er færdigudviklet til at kunne
administrere markprøver lige fra tilmelding til den færdige kritik. Systemet
skal videreudvikles til også at kunne administrere fuldbrugsprøver m.fl.
Der udspandt sig herefter en længere debat med forslag om, hvorledes det
nye system introduceres for prøveledere, dommere m.fl.. Der var forslag om
at koble denne præsentation sammen med andre emner, som er relevante for
prøveledere. Undervisning af dommere kan f.eks. foregå i ERFA-gruppernes
regi.
Til sidst blev det besluttet, at oplægget til det nye system færdigbehandles
på DJUs møde den 15. oktober 2011. Møder med prøvelederne afholdes 3
steder i landet i januar 2012. Planen er, at systemet skal kunne fungere fra
2012.
14. Ansøgning om genoptagelse af dommergerning.
På DJUs møde den 9.10.2010 blev en ansøgning fra en tidligere markprøvedommer om genoptagelse af hans dommergerning behandlet. DJUs
bestyrelse besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. Kort før DJUs
møde den 1.02.2011 modtog DJU en anmodningen fra ESKs bestyrelse om
at genoptage sagen. Behandlingen blev udskudt til dette møde.
Der fulgte nu en længere debat, men punktet blev ikke færdigbehandlet og
oversendes til næste møde.

15. Næste møde
Lørdag den 15. oktober 2011 i forbindelse med afholdelse af DM i Vendsyssel.
16. Eventuelt.
AD spurgte, om alle markprøvekritikker kan lægges på FJDs hjemmeside. Da
mange kritikker allerede ligger på klubbernes hjemmesider, er dette OK. FJD
skal kontakte de to personer, der modtager kritikkerne fra dommerne via Internettet, og aftale det fornødne.
Mødet sluttede kl. 22.55.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Der er kommet en helt ny og
komplet vildtfoderstation
Accufeed computerstyrede vildtfoderautomat
er en genial opfindelse, der kan fodre op til
2 gange i døgnet. Den anvendes til fasaner,
ænder og en række andre vildtarter.
DRP vildtfodersiloen er gennemfarvet jægergrøn, den har rigtig silobund, så kornet ikke
ligger og rådner i kanterne. DRP siloen kan
indeholde 120 liter korn/foder, f.eks. det
samme
somDU
ca. 75
hvede. Siloen
er for- - SKAL DU FODRE!
HVIS
VILkgPASSE
DIT VILDT,
synet med 3 meget kraftige (7cm dia.)
trykimprægnerede runde ben, der sidder godt
fast i de indstøbte benfatninger i siloen.
1 stk. Accufeed vildtfodermaskine
395,1 stk. Batteri 6 Volt
30,1 stk. 120 liter DRP silo m. låg
316,3 stk. 120 cm. ben Ø7mm trykimprægnerede. 124,I alt kr. 865,- plus + 25% moms, alt i alt
1080,Med fragt kr. 1155,- lige til at stille op og sætte i gang.
Det tager højst 3 minutter!

Se mere på www.vildtfodermaskiner.dk
hvor du også kan bestille til omgående levering

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Hvor blev de af?

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Gammel dansk
når det er allerbedst

Axel Nielsen og Kennel Frydensbjerg markerede sig stærkt i 70-erne og 80-erne.

Han blev jæger i en ret sen alder, men blev alligevel kendt som en dygtig opdrætter og hundefører. Derfor kom han også til at tage aktiv del i organisationsarbejdet.

Da jeg svinger ind i indkørselen på Samsøvej i Grindsted, bliver jeg modtaget af en
ældre, venlig gammel dansk hønsehund.
Straks efter kommer en smilende Aksel
Nielsen frem i døren og undskylder, at hunden ikke er så kvik. Den er syg i øjeblikket.
Den skal til dyrlæge senere på dagen, og det
bekymrer Aksel. Men snart efter går snakken livligt over te og ostemad.
På trods af alderen, den forkerte side af
82, så er Aksel Nielsen lidt atypisk for sin
samtid, for han blev først rigtig jæger i en
ret sen alder, faktisk først da familien slog
sig ned i Grindsted i 1960, hvor Aksel skulle
prøve at banke lidt fornuft i den kommende
generation på Grindsted Skole.
– Jo, ser du, jeg havde gået lidt på jagt i
ungdomsårene, men det var ikke blevet til
så meget, forklarer Axel. Men købmanden
i Grindsted var jæger, og de fik tit en snak
over disken. - Han mente bestemt, jeg skulle
med på jagt, fortsætter Aksel Nielsen. Og
sådan blev det. På den måde blev den nye
lærer indført i egnens jagtskikke og lærte
egnens jægere at kende. Et helt nyt liv havde
taget sin begyndelse.
Skolelæreren skulle have hund, så i 1963
blev der købt en kocker spaniel. Den blev
desværre kørt over og blev erstattet af en
labrador. Men labradoren gav anledning til
at deltage i den lokale hundetræning, og her
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ramlede han lige ned i et stående jagthundemekka med kendte hundefolk, der havde
såvel engelske som kontinentale hunde.
Aksel skal lige have ild på piben, inden han
fortsætter, for vi vil jo gerne vide noget om
hans gamle danske hønsehunde. – Den første, som hed Suci, fik jeg i 1969, forklarer
han. – Jeg hentede den på Fyn, og da var det
nok heldigt, at jeg bor og boede i Grindsted,
for området her var virkelig et kraftcenter,
når det gælder arbejdet med de stående
hønsehunde. Niels Jørgen Jørgensen, Svend
Arent m. flere. kom til at betyde meget for
mig, tilføjer Aksel Nielsen.
Det var en rigtig god tæve, som Aksel
havde fået fat i, så han skulle avle på den.
Det gjorde han i 72-73. Han beholdt selv en
tævehvalp, og sådan har det været lige siden, og på den måde er den nuværende hund
altså en direkte efterkommer af Suci.
Suci gjorde det i øvrigt godt som avlstæve. I 75 havde hun haft to kuld med i alt
15 hvalpe. 10 af disse var tilmeldt DKKudstillingen i Herning i november 75. Da to
af hvalpene havde 1. pr. på markprøve, var
der mulighed for at tilmelde en avls- og en
opdrætsklasse. Ni af de tilmeldte hunde fik
1. pr., af hvilke fem blev udvalgt til at stille
op i opdræts- og avlsklassen. Ved den afsluttende match mellem alle racers avls- og
opdrætsklasser, blev Aksel Nielsens hunde
vinder i begge klasser. Kennel Frydensbjerg,
www.fjd.dk

som Aksels kennel hed, havde markeret sig.
Vi, der kan huske nogle år tilbage, husker
også Aksel Nielsen som en dygtig fører af
velgående og veldresserede hunde på prøver
og specielt på vinderklasser. Det sidste var
absolut ikke et almindeligt syn for 25 år siden. – Jo, jeg hentede da en del 1. præmier,
kommer det beskedent fra den pensionerede
skolelærer, og han tilføjer: - Jeg fik da også
placeret mine hunde i vinderklasse flere
gange.
Der var vel ikke noget at sige til, at hvalpe
fra Kennel Frydensbjerg var solgt på
forhånd, og det blev da ikke dårligere, da
en af Aksels hunde blev Verdensvinder på
Verdensudstillingen i Herning i 1977. Men
hvad var hemmeligheden bag de gode hunde
fra Grindsted? – Jeg forsøgte altid at være
meget omhyggelig i mit valg af hanhund,
forklarer Aksel. – Gemyttet skal være i
orden, og det jagtlige skal være i top.
Men hvorfor ser vi så få af racen på vore
prøver i dag? Efter Aksel Nielsen opfattelse
kan det hænge sammen med, at for få jægere
og hundesportsfolk vælger en gammel dansk
hønsehund. Og mange af dem, som gør det,
gør efter Aksels mening heller ikke deres
arbejde godt nok. Det tager tid at opdrage
og træne en hund. – Mange har måske heller
ikke et terræn, som er godt nok, tilføjer han.
- Man skal have gode terræner for at lave
en god stående jagthund. Her i Grindsted

trænede vi hos hinanden, så det gav næsten
uanede muligheder. Det tog mange timer,
men det var sundt for både hunde og mennesker.
Rundt omkring fik man også øje på
skolelæreren fra Grindsted. Han kom med
i det lokale hundearbejde og blev formand
for Grindsted Jagtforening, en post han
beklædte i 20 år. Han blev også kredsrepræsentant for Dansk Jagtforening.
Naturligvis måtte han også i bestyrelsen
for Gl. Dansk Hønsehund. - Her oplevede vi
den store katastrofe, siger Aksel Nielsen, da
Dus med dyrene og Poul Thomsen rullede
over skærmen. Poul Thomsen havde en
gammel dansk hønsehund, Balder, som han
havde med i studiet. - Det gjorde racen så
populær, at der blev en enorm efterspørgsel
på hvalpe. Der blev avlet på alt revl og krat.
Det var en katastrofe, og jagten blev næsten
avlet ud af racen.
Det stod i skærende kontrast til den første
hvalp, jeg havde beholdt. Det var en meget
dygtig jagthund, som der blev snakket en
del om på egnen.

Fakta og Aksel Nielsen
Født i 1928
Uddannet købmand, senere lærer.
Leder af Ungdomsskolen I Grindsted gennem flere år.
Ved kommunalreformen i 72 ungdomsskoleinspektør frem til 93, hvor han gik på pension.

På trods af alderen er Axel Nielsen bestemt ikke mæt af jagt og hunde.

Axel Nielsen fik samlet et godt træningsterræn i Nollund uden for Grindsted. Ved god
snak med forskellige landmænd fik han også
samlet et godt jagtterræn, som han stadig
har, og sammen med gode jagtvenner, som
havde naboterræner blev det til et stort
område. Det er også et af Aksels budskaber. Skal man have noget ud af en stående
jagthunde, kræver det en del terræn, og det
opnår man bedst, hvis man samarbejder på
tværs af terrænskel og racer.
Det gav mulighed for dejlige hønsejagter i september og fint andetræk efteråret
igennem, og det gav dejlige træningsture
om foråret. Det var tider den gang, kan man
mærke, men selv om meget er forandret, er
jagten ikke lagt på hylden. Aksel Nielsen
går stadig en del på jagt. Helbredet er godt,
så han kan nemt holde til det. Der er ikke så
mange høns, så det bliver ikke til ret mange
ture på stubmarken. I stedet må mosen holde
for. Her er der mange fasaner og meget råvildt. - Det sidste var der stort set ikke noget
af, da jeg kom til Grindsted, forklarer han
Aksel deltog i sin sidste markprøve i 2003,
og lige nu er han i syv sind, med hvad han
skal gøre. Vi går en tur i haven, og han
snakker med den gamle hund. Han har ikke
nogen efterfølger, og han synes det er for
sent at begynde med en hvalp. Han vil gerne
have en hund på 1½ år, måske en skilsmissehund, som skal have nyt hjem, så kan han
måske nå at få noget ud af den.
Og hvad med den gamle hund? Kommer
den over sygdommen, eller skal den aflives.
Spørgsmålene hænger i vinden og blæser
bort med piberøgen. Fremtiden vil vise det,
men Aksel Nielsen er bestemt ikke mæt af
jagt og hunde.
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FJD på Tirsbæk
De stående jagthunde var inviteret til at være med på Tirsbæk Green
Game. På trods af vejrliget blev det alligevel til gode dage.
Af Rune Riishøj
FJDs flag og alle medlemsklubber bør
deltage.
Alle stående racer er i tilbagegang og vi
bør på større messer og dyrskuer have en
ordentlig fælles stand, hvor alle er repræsenteret med hunde og evt. hvalpe.
Hvis vi i fællesskab skal have vendt udviklingen, så drop hårlag og farve, men fokusér
på fremgangen for den stående jagthund.
FJDs markvildtudvalg samler folk, så lad
dem være centralt placeret på messer. Der
er stor interesse omkring vores viden og
metoder.

Vi markerede os i fællesskab på tværs af hårlag og
farve, halelængde mm.

På nordsiden af Vejle fjord er Tirsbæk Gods
placeret mellem skovklædte skrænter. Tirsbæk Gods afholder i samarbejde Højgaard
event & marketing Tirsbæk Green Games.
En dag med udendørsaktiviteter, helt fra
hækling og papirflet til FJDs markvildtsudvalg og repræsentanter for de smukke
stående hunde.
FJDs markvildtudvalg var repræsenteret
med viden om forbedringsmetoder for
småvildtet og udsætning af agerhøns i
familieflokke. De engelske racer, korthårsklubben og Vizlaklubben, fremviste deres
velafbalancerede hunde. Vejvisningen til
Tirsbæk Gods kunne have været bedre, men
heldigvis var Jagthundens udsendte udstyret
med en god GPS.
Desværre var vejret ikke med Green
Games om lørdagen, og når der afholdes en
outdoor messe, kun med udendørsaktiviteter, ja så sætter det sin begrænsning i antallet af besøgende. For markvildtudvalget og
de stående var lørdagen langt fra en succes
med kun ganske få besøgende.
Om søndagen havde vejret artet sig til det
pæne danske sommervejr, og det resulterede
i langt flere besøgende, både til markvildtudvalget og til de stående racer.
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Hvis man kort skal konkludere messen,
så vil jeg sige, at vi står stærkere i samlet
enhed. Med det mener jeg, at vi på udvalgte
messer, dyrskuer m.m. skal udstille under

Et af de budskaber, man forsøgte at sælge på Tirsbæk
Green Game, var, at stående jagthunde er rigtig gode
familiehunde.
Måske ligger nøglen her til fremtidig succes. Der er
i hvert fald næppe tvtvl om, at man i højere grad skal
satse på familien, hvis vi skal få de nye jægere til at
forstå, at valget skal være en stående jagthund.
Den nye jæger i dag er etableret og familiefar/mor.
Derfor skal vi have fat i hle familien.
Alle hundehvalpe er
jo søde, og det er
næppe nok i 2011
at fortælle potentielle
købere, at de kan tage stand. Det siger
næppe den nye jæger så meget, fordi
han/hun har gået i
en anden jægerskole
end den, mange af de
ældre medlemmer har
gået i.
FJDs markvildtudvalg var til stede med en informativ
stand om agerhøns og målrettet biotoppleje i agerlandet.

www.fjd.dk
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Debat - læserindlæg
Det er for nemt.
Red agerhønen: Opret en blok på Face book og sæt et flueben. Jeg kender ingen, som adspurgt ikke vil være med til at rede agerhønsene.
Initiativet og ideen med blokken er sikkert lavet i den bedste mening,
men de personer, som oprettede den, burde have været langt mere aktiv
og synlig i debatten.
De ”kloge” på området er efterhånden blevet enig om en ting: Det er
familie opdrættet i forbindelse med biotop forbedringer og rigtig fodring, der giver det bedste resultat og derfor alt andet lige er vejen frem.
Hvorfor har de samme personer så heller ikke ”Tordnet” langt mere
imod en nedsættelse af jagttiden og en besværligere regulering af
prædatorene. Er det kun fordi jægerne er de nemmeste, at slå ned på;
selvom det langt fra løser problemerne tvært imod.
At jagt kun er en ganske lille del af agerhønsenes problemer er for
længst bevidst. Vi har i flere år haft jagtbegrænsninger, uden at det har
hjulpet væsentligt. Igennem de sidste 30 til 40 år har jægere og hundesportsfolk udsat langt flere agerhøns end der er blevet nedlagt ifølge
vildt statistikken!
En påstand? Ja, måske, men hvorfor er der så stadig en tilbage gang?
Forklaringen er ganske lige til. Det der blev udsat var gamle æglægnings fugle, født og opvokset i fangeskab.
Familie fuglene er da også født i en rugemaskine. Ja, men de bliver
hurtig i livet tvunget til selvstændig at finde deres naturlige føde og
det er i grunden hele hemmeligheden, forskelen og forklaringen på, at
familie opdrættet lykkedes langt bedre.
Hvorfor vedtages det så ikke, at alle blot skifter til udelukkende, at
lave familie opdræt?
Fordi det er langt mere tidskrævende og derfor heller ikke økonomisk
kan hænge sammen. Kun hvis det foregår på hobby basis kan det lade
sig gøre. Jagttiden ER jo reduceret, så derfor er der ikke herfra noget at
hente økonomisk.
Desværre bliver de fleste derfor nok ved med at bruge den nemmeste
og billigst løsning, at udsætte gamle
æglægnings fugle.
Hvis jeg måtte bestemme, så skulle jagttiden forlænges. Gerne med et
dokumenteret familie opdræt som krav. Det vil helt sikkert sætte gang i
en hver lokal jagtforening, hvis medlemmer stiller krav om foreningsjagter og hundetræning.
Det næste skulle være en seriøs dialog med jordejerne om biotop
forbedringer, insektvolde, sprøjte frie soner ol.
Der kan laves aftaler, når det gælder storken, hvorfor så ikke agerhønsene?
Det vil være nogle af de rette brikker i puslespillet om at rede agerhønen eller er jeg ene om det synspunkt:
Bent Ballegaard.

Dæmper loppe/flåtmiddel færtegenskaberne?
Dette er en helt uvidenskabelig iagttagelse. Den er foranlediget, da
en leder af hundeafdelingen hos politiet påstod, at han havde set en
markant ringere evne hos politihundene til at udrede fært, når de var
behandlet med det middel, vi bruger til bekæmpelse af flåter m.v. ved
at dryppe det i nakken på hunden, hvorefter det fordeler sig i fedtvævet
på hunden.
Tilfældigvis stod min hund for en behandling, og jeg var naturligt
nysgerrig m.h.t. om jeg kunne se en ændring. Det kunne jeg! Min hund
søgte med langt mindre iver og havde svært ved at lokalisere fuglen.
Her sidst – og det foranlediger disse linjer – ser jeg en kok smide sig i
en tot græs, og har derfor lejlighed til at studere hundens reaktion. På
denne helt friske fært markerer hunden godt nok, at der er vildt, men
den kan overhovedet ikke udrede færten, og da den har passeret fasanen for tredje gang, letter denne uden hundens indvirkning!
Selvfølgelig ved jeg, at man ser det, man vil se, og ovenstående skal
selvfølgelig tages med alle forbehold. Alligevel vil jeg gerne gøre opmærksom på dette eventuelle problem. Se selv efter, om politimanden,
der forbød anvendelsen af midlet til politihundene, har ret!?
Torben Christiansen, Aalborgvej 14, 9575 Terndrup

OPLYST?
5 km
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Den eneste vandtætte hundelygte som
kan ses på 5 km´s afstand. Er udviklet t
militæret og anvendes af Schweisshun
deførerne.

Den profesionnelle hundelygte23

Et tilløbsstykke
Tilslutningen var overvældende, da markvildtudvalget afviklede sin første temaaften om udsætning af agerhøns hos Anna Marie og Alex Nissen i det sydfynske. Vi havde også fået god
opbakning af Danmarks Jægerforbund, som havde lavet flot forhåndsomtale på forbundets
hjemmeside.
Det blev på alle måder et fint arrangement, hvor såvel unge som gamle mødtes i den fælles
interesse for agerlandets brune fugl.
Reportage: Alex Nissen

Kort tid efter annonceringen af arrangementet Åben Agerhønedag
kimede telefonen for tilmelding og da jeg ikke havde forventet så
stor opbakning, fik jeg ikke noteret tilmeldte. Da dagen nærmede
sig og der skulle købes ind til grillen, kunne jeg fornemme at der
skulle meget til. Ganske rigtigt, vi talte til omkring 52 fra nær og
fjern, Fanø, Ribe midtvest Jylland, Sønderjylland og Fyn. Selv de
to alderspræsidenter Edvard Holm og Hans Nielsen, begge lige
fyldt 90 år var mødt op, de var jo selv pioner i agerhøns udsætning
år tilbage. Dejligt at se så stor interesse.
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Aftenen startede med, at jeg bød velkommen og fortalte lidt om,
hvordan vi håndterede udsætning af agerhønefamilier med god
succes.
Aftenens program i øvrigt, Knud Overgaard, som havde taget turen fra det vestjyske, fortalte om sin erfaring med familie udsætning
af agerhøns. Voliererne og deres opbygning, som han har kreeret
i Vildbjerg. Der var mulighed for at stille spørgsmål og interessen
var stor. Der var sat volierer op i nabomarken, som kunne ses med
familier i.

Medens der var godt gang i grillen og pølserne, var der ligeledes godt gang i debatten
og erfaringer fra andre steder og tidligere
udsætninger.
Men en ting er sikkert, for at tingene skal
lykkes, skal alt forberedes grundigt, og
gøres med rettidigt omhu.
At vejret viste sig fra den bedste side, var
med til at gøre det til en spændende og begivenheds rig aften, hvor de sidste kørte hjem
ved ni tiden.
Tak for den store opbakning.
Anna Marie & Alex

Sønderjylland er fin
Arrangementet i Rødekro blev afholdt d. 5.
juli, lige inden bladet gik til trykkeriet. Her
mødte 12 interesserede personer op, og de
havde en fin aften sammen med værten
Johnny Petersen.
Hvad mon de snakker om de to gamle. Hans Nielsen
og Edvard Holm begge over 90 var mødt op til en
herlig sommeraften med temaet agerhøns.
Vi forsøger at gætte en gang. De snakker om hunde
og agerhøns.

Aftenens vært Alex Nissen i lav sol over Sydfyn.

Agerhøns med to uger gamle kyllinger. Deltagerne fik
både hørt og set om opdræt og udsætning.

FJD´s vintermøde- Sjæland
FJD og Jagthunden afholder fælles vintermøde for alle medlemmer af de 13
specialklubber. Tirsdag d. 15. november 2011 kl. 19.00 i Stenlille Jagtforenings lokaler.

Program:
Foredrag ved dyrlæge Bille Ruwald om tidlig prægning af hvalpen og meget
andet f.eks.
• kan hunden lugte gennem vand
• hvorfor kan den ikke find en skudt fasan
• hvorfor skal man ikke bruge okseblod til schweisspor.
• er der individuelt fært på et stykke vildt
Orbiloc/Petlink - Find din hund
Kaffepause m. bortlodning på indgangsnumrene.
Eukanuba Hunting Team
Spørgsmål til Bille Ruwald
Pris: 75 kr.
Tag venner og familie med. Tilmelding på vintermode@storaaens.dk med angivelse af klub og antal deltagere.
Aftenens sponsorere er

- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.
Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk

www.fjd.dk
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Dansk Ruhår Klub
Efterårsvinderklasse

www.ruhaar.dk

Klubredaktør:
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
Formand:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg, 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
Hvalpekonsulent:
Berit Mikaelsen, tlf. 2461 7210 - efter kl. 17
email: hvalpe@ruhaar.dk

” Træffetid ”

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

Opdrættermøde 2012
Bestyrelsen har planer om at afholde et opdrættermøde i 2012, og vi modtager gerne
forslag til emner.
Du kan skrive dit forslag på klubbens
hjemmeside www.ruhaar.dk, eller du kan
sende det til Torben Mørup formand@
ruhaar.dk.
Sidste frist er den 1. september 2011.

Foto: Flemming Østergaard.

Dansk Ruhår Klub´s internationale efterårsvinderklasser afholdes lørdag d. 24.
september og søndag d. 25. september 2011.
inderklasse I og II afvikles lørdag, vinderklasse III søndag.
Mødested: Sakskøbing vandrehjem, Saxes
Alle 10, Sakskøbing. Velkomst og afgang til
terræn kl. 8.00. Matchning for alle vinderklasserne på Agerup med præmieoverrækkelse ca. kl. 17.15.
Der er traditionen tro fællesspisning lørdag
aften på Sakskøbing vandrehjem kl. 19.30.
Der kan tilmeldes og der dømmes efter Fælles Markprøveregler. Udenlandske hunde er
velkomne, og svenske ruhår kan tilmeldes
efter særlige regler– se www.ruhaar.dk
Prøveleder: Peder Jacobsen, tlf. 5486 5208
- 4036 5208.
Dommere: Se på www.ruhaar.dk
Fortæring og overnatning på vandrehjemmet:
Morgenmad kr. 50.
Madpakke til frokost kr. 45.
Fællesspisning lørdag aften kr. 160 ekskl.
drikkevarer
Enkeltvær. kr. 300 pr. værelse pr. dag
Dobbeltvær. kr. 350 pr. værelse pr. dag
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3-pers.vær. kr. 380. pr. værelse pr. dag
4-pers.vær. kr. 420 pr. værelse pr. dag
Linnedpakker kr. 62 pr. person
NYT!!! Al fortæring (inkl. middag lørdag
aften) og overnatning på vandrehjemmet
skal bestilles direkte på vandrehjemmet på
tlf. 5470 6045 eller gf@guldborgsund.dk
senest søndag d. 18. september 2011.
Hvis vandrehjemmet bliver fuldbelagt, kan
yderligere overnatningsmuligheder etableres
gennem prøveleder Peder Jacobsen.
Tilmelding; Tilmeldingsblanketter samt gebyr på kr. 500 sendes til Eline Noiesen, Horsevang 17, 2740 Skovlunde, tlf.: 2025 1810
eller web@ruhaar.dk. Gebyr kan indbetales i
Nordea reg.nr. 0114 kontonr. 8967 305 023.
Husk at angive hvem ind betaleren er.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 18.
september 2011.
Bestyrelsen håber, at så mange som muligt
vil deltage med deres hunde i denne weekend samt deltage i den hyggelige fællesspisning.
På gensyn
Prøveleder Peder Jacobsen/Eline Noiesen

Dansk Ruhår Klub

Hvalpekonsulent
Den 1. august 2011 får klubben en hvalpekonsulent, der ”erstatter” hvalpeformidlerne.
Samtidig lægges procedurerne i forbindelse
med annoncering af hvalpe og ældre ruhår
til salg på klubbens hjemmeside en smule
om.
Berit Mikaelsen har sagt ja til at være
klubbens hvalpekonsulent. Berits primære
opgaver bliver at fungere som rådgiver for
hvalpekøberne. Det er ikke hvalpekonsulentens opgave at anbefale det ene kuld frem
for det andet, men at hjælpe hvalpekøbere
med tolkning af de informationer, der er
tilgængelige på klubbens hjemmeside.
Det er også hvalpekonsulentens opgave at
rådgive hvalpekøberne i, hvilke spørgsmål
han/hun kan stille spørgsmål til opdrætteren
eller hanhunde ejeren for at få en ruhår,
der passer til den pågældendes behov. Og
endelig skal hvalpekonsulenten rådgive nye
ruhårs ejere om klubbens aktiviteter - fx
træningsmuligheder i lokalområdet, kurser/
øvrige aktiviteter der afholdes i DRK’s regi,
klubbens lokale kontaktperson.
Derudover skal Berit modtage alle annoncetilmeldinger og beskeder om reguleringerne og sletninger. Det betyder, at al
korrespondance vedr. hvalpekuld og ældre
ruhår til salg fra den 1. august skal sendes
til hvalpe@ruhaar.dk. Berit kan kontaktes
telefonisk på 2461 7210 efter kl. 17.
Du kan læse mere om hvalpekonsulentens
opgaver på klubbens hjemmeside www.
ruhaar.dk. Her finder du også en detaljeret
beskrivelse af procedurerne i forbindelse
med annonceringer.
Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at
rette en varm tak til hvalpeformidlerne,
Knud Risager og Ebbe Madsen, for et stort
arbejde gennem mange år.
Bestyrelsen

Dansk Ruhår klubs unghundetest 2011

Foto: Anders L. Nørgaard.

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

3 test i 2011, Jylland – Fyn – Sjælland.
Nærmere oplysninger om dato og sted, følg
med på klubbens hjemmeside eller kontakt
en af klubbens test koordinatorer.

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.

På DJU- tilmeldelsesblanketter skal man
påføre den ønskede test dato. Det kan blive
nødvendigt, af hensyn til holdstørrelserne,
at flytte hunde. I disse tilfælde vil hundeførerne blive informeret.

Testen er åben for alle ruhårede hønsehunde i alderen fra 8 – 18 mdr. Hundene
vil blive afprøvet i følgende discipliner:
markarbejde, vandarbejde og sporvilje. Bedømmelsen vil ske på grundlag af hundens
naturlige medfødte anlæg. Alle discipliner bliver pointbedømt efter en bestemt
pointskema. Det skal understreges, at testen
ikke er en konkurrence alle hunde vil blive
bedømt som unghunde. Hunden skal være
vaccineret senest 14 dage før testen.
Testerne afholdes:

Tilmelding sendes til test koordinator:
Annette Laursen, Hærvejen 20, 7183
Randbøl

Testregler kan rekvireres hos testlederen,
samt hentes på Dansk Ruhår Klubs hjemmeside: www.ruhaar.dk
Tilmeldelsesfrist senest 10 dage før den
tilmeldte testen med morgenposten. Tilmeldelsesgebyr kr. 400.- Mødetid for alle
prøver er kl. 07.30.
Er der spørgsmål er man altid velkommen
til at kontakte Annette Laursen 21759848
eller Lars Hansen 20301420

Berit Mikaelsen
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, Ulsted,
9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Thisted området:

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedste. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Ræveslæb / fuldbrugsprøvetræning
Der trænes på Mors, Tyskebakken Thy og i Sevel på
følgende tidspunkter:
Ons. den 03.08 , -10.08, -17.08 og den 24.08.2011.
Kl. 19.00. Mødested aftales ved tilmelding.
Tilmelding i Thy til Jørgen,51278245 på Mors til Ib,
6130146 og i Sevel til Poul, 97448303 senest 3 dage
før de nævnte datoer.
Ræveslæbsprøve fredag den 26.08.2011 kl. 17.00
i Stenbjerg Klitplantage. Tilmelding til Kaj Verner
Nielsen, 27646127, senest den 22.08.2011. Mødested: P-pladsen på Tyskebakken
Marktræning
Lørdag den 20.08 kl. 09.30 i Vigsø. Tilmelding til
Jørgen, 51278245 senest den 17.08.
Mandag den 22.08.2011 kl. 17.00 i Sevel. Tilmelding til Poul, 97448303 senest den 20.08.
Mandag den 29.08.2011 kl. 17.00 i Sevel. Tilmelding til Poul, 97448303 senest den 27.08.
Søndag den 04.09.2011 kl. 09.30 i Vigsø. Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den 02.09.
Fredag den 16.09.2011 kl. 17.00 med fældning af
fugl. Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den
12.09.
Mandag den 19.09.2011 kl. 17.00 i Sevel. Tilmelding til Poul, 97448303 senest den 17.09.
Onsdag den 21.09.2011 kl. 17.00 i Vigsø. Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den 19.09.
Marktræning for nye hundeførere
Mandag den 15.08. og mandag den 22.08.2011 kl.
18.00 hos Kaj Verner. Irupvej 5, 7752 Snedsted.
Der gives råd og vejledning i hvordan hunden føres
på mark. Tilmelding til Kaj Verner, 27646127 senest
den12.08.

Hobro området:

Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3, 9500 Hobro
tlf.: 2327 0370
e-mail: hobro@ruhaar.dk
Ræveslæb i Hadsund 02-08-2011 samt 09., 16. og
23. august
Tilmelding senest søndagen inden hver gang til Jan
på 2083 7881
Ræveslæb Urhøj Plantage 03-08-2011 samt 10.,
17. og 24. august
Tilmelding senest mandagen inden hver gang til
Egon på 9867 3330
Marktræning:
For samtlige marktræning gælder følgende: Møde
tid er kl.9.00 Pris for deltagelse 150 kr.
Marktræning ved Suldrup d.27-08-2011
Mødested Søer i Suldrup Tilmelding til Thorbjørn
Skovrup tlf.: 3042 3048
Marktræning Hadsund d.28-08-2011
Mødested Dyrskue pladsen Hadsund Tilmelding til
Jan Bartholomæussen tlf.: 2083 7881
Marktræning Løgstør d.28-08-2011
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Mødested Skarp Salling Brugs Tilmelding til Egon
W Svenstrup tlf.: 9867 3330
Marktræning ved Suldrup d.03-09-2011
Mødested Søer i Suldrup Tilmelding til Thorbjørn
Skovrup tlf.: 3042 3048
Marktræning Terndrup d.04-09-2011
Mødested Terndrup Kro Tilmelding Niels Erik
Nielsen tlf.: 2022 9088
Anerkendt Ræveslæbsprøve i Urhøj Plantage
31-08-2011
Tilmelding og gebyr sendes til Egon Svenstrup,
Vægtergade 1A 9670 Løgstør
Senest 24-08-2011 med posten eller medbringes til
træning
HUSK PRØVEN SKAL BESTÅES FOR OPTAGELSE I AVLSREGISTER
Lokal markprøve 10-09-2011
Unghunde/Åbenklasse Mødested Søer i Suldrup
Tilmeldingen skal ske på Tilmeldingsblanketter
og sendes til: Thorbjørn j. Skovrup Bustedvej 24
9541 Suldrup tlf.: 3042 3048 mail: tjs@mit-liv.dk
Tilmeldingsblanketter skal modtages senest onsdag
d.01-09- 2011 med posten. Gebyr kr. 150.00 for
alle klasser.
Ønskes
Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på
30423048 Ønskes anden træning kontakt en i
aktivitetsgruppen

Randers området:

Kontaktperson: Tue Iversen, Gl. Viborgvej 382,
8920 Ålum. Telefon: 2386 8086
E-mail: randers@ruhaar.dk.
Anerkendt Ræveslæbsprøve ved Tirstrup lufthavn
- 20/8
Pris 150kr. Betaling på dagen.Tilmelding sendes
til ammnielsen@privat.tdcadsl.dk eller Mogens
Nielsen, Glentevej 5. 8500 Grenå.
Marktræning
I roer 26 august kl 15:00 Pris 100kr Tilmelding
Tommy Hougaard 22447188
Hvalpe/Unghunde motivation med start 11-08 kl
19:00
Igen i år afholder vi hvalpe/unghunde motivation.
Hvalpe fra 2-6 måneder Unghunde 6-18 måneder
Der vil være et hold for hvalpe og et seperat for
unghunde. Sted: Fodboldbanen ved Fussingøvej
8920 Ålum. Med start 11-08-2011 kl 19:00 og 7
gange frem. Pris: 350kr Tilmelding eller spørgsmål
til Tue Iversen på 23868086
Fuldbrugsprøvetræning:
Som noget nyt afholder vi en „for“ fuldbrugsprøve
som forløber over 2dage. Dato: 27-28 august Max
10 hunde Pris: 350kr Tilmelding til Tue Iversen
23868086 Mødested/tidspunkt vil blive annonceret
senere.
Info:
Almindelig jagthunde dressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til
træningsområderne.

arrangeres i samarbejde med KHK.
Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales
første gang. Vildt betales derudover.
Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626 senest 10.
juni. Max. 12 deltagere.
Markprøve (ikke anerkendt) afholdes lørdag d. 27/8
omkring Vildbjerg. Mødetid kl. 8.00 Mødested:
Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris: 170,- kr.
incl. morgenkaffen.
Tilmelding senest d. 24/8 på tilmeldingsblanket til
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk.
Tlf.: 9717 8312/2246 2555.
Områdemøde
Områdemødet 2011 i omr. Herning, bliver d. 2.11.
kl. 19.30 i Egeris Hytten ved Egeris. Se nærmere
annonce senere

Egtved området:

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

Esbjerg området:

Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800
Varde. Telefon: 7522 4620 - 2947 2447
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk
Markprøvetræning. Dato den 20-8-2011.
Tilmelding til Ole Kørvel. E mail ouk@bbsyd.
dkMobil 20803183. Senest 5 dage før, tilmelding er
bindende. Pris 200,- Mødested : Hostrupvej 44 6710
Esbjerg.
Lokal Markprøve. Dato 27-8-2011.
Tilmelding til Hans Gregersen. E mail hkkl@mail.
dkMobil : 22800081 Senest 5 dage før, tilmelding
er bindende. Pris 250,- Mødested : Hostrupvej 44
6710 Esbjerg.

Aabenraa området:

Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,
Simmersted, 6500 Vojens. 7450 6263 - 2162 4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Markprøvetræning for unghunde, nye og uerfarne hundeførere.
Lørdag d. 13. aug kl. 0900 i Simmersted Onsdag d.
17. aug kl. 1800 i Løgumkloster Onsdag d. 24. aug.
kl. 1800 i Skærbæk Evt. bliver der en træningsdag
i Sønderborgområdet – forhør ved tilmelding.
Træningen er ikke kun for unghunde, men også for
hundeførere, der ikke er drevne i markprøvesporten.
Nærmere om mødested ved tilmelding, som skal ske
til Jørgen DuusTlf. 21624612 eller 74506263 – eller
også på mail.
Markprøvetræning 27.8. kl. 0900 i Simmersted. Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500 Vojens.
Tilmelding til Jørgen Duus 74506263 – 21624612
eller på mail senest d. 25.8.
Muligvis bliver der arrangeret markprøvetræning
for unghunde, men det vil blive bekendtgjort senere.
Til alle udendørs arrangementer vil der være gang
i grillen med pølser og der vil også kunne købes øl
og vand

Fyn området:

Herning området:

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

Fuldbrugstræning
Hver mandag fra den 20. Juni og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Det

Hvalpemotivation. Lørdag d. 23.07.11 – i alt 5
lørdage
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 2 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur.
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.

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

Dansk Ruhår Klub
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb).
- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer som en selv).
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en flok)
Kl. 09.30 – 11.30 Pris : 150 kr. Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen,
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller
Markprøvetræning.
Udvalgte dage i august Pris : Medlem af DRK –
Område Odense : 50 kr. pr. aften. Ikke medlem af
DRK – Område Odense : 150 kr. pr. aften. Mødested og tid oplyses v. tilmelding. Hvis en aften er
overtegnet, har Ruhår fortrinsret til disse træningsaftener. Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15 /
23 29 79 59 eller
Familiedag. Søndag d. 21.08.11 kl. 14.00.
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet af
året Pris : 75 kr. – børn u/ 12 år gratis. Klubhuset
Udlodgyden v. Phønix (Blind vej fra Udlodgyden –
tæt på Ørbækvej ), Tarup-Davinde I/S, Tilmelding
til Jørgen Madsen – senest d. 13.08.11, 65 97 22 15
/ 23 29 79 59 eller
Bubbelprøven Lørdag d. 17.09.11 kl. 09.00.
Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende
for Ruhår.
Adgangskrav : Bestået „Slæb og Apporteringsprøve“ samt deltaget på anerkendt markprøve.
Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3.
vinder. Lørdag d. 17.09.11 kl. 09.00. Pris : 50 kr.
Mødested : v. Ole Uhrskov, Dalengårdvej 2, 5953
Tranekær Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d.
10.09.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller

Fredensborg området:

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Vi mangler folk i området Frederikssund / Frederiksværk.
Vi vil gerne have folk der vil arrangere træning af
ruhår,
gerne i samarbejde med den lokale jagtforening, så
vores dejlige ruhår kan aktiveres, også vest for Helsingør.Har du lyst til at snakke om det, så ring Kurt
Drasbek, 49170208 eller Søren Hecht, 20494839
Vi starter fuldbrugstræning i juli måned.
Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208
Anerkendt DJU apporteringsprøve. Søndag den
7. august kl. 9.00. Teglstrup Hegn ved Helsingør.
Pris 225 kr. som kan indsættes på konto 22590270500579. Tilmelding på DJU’s tilmeldingsblanket til Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060
Espergærde, eller fredensborg@ruhaar.dk
Marktræning på Vallø.
Mødested : oplyses ved tilmelding. Lørdag den 27.
august kl. 10.00 samt fredag den 2. september kl.
16.00. Der er plads til 10 ruhår pr. hold, er der ikke
fyldt op, kan andre racer få plads. Tilmelding : Kurt
Drasbek, telefon 49170208 eller Drasbek@post10.
tele

Roskilde området:

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

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10
hunde. Søndag d. 18.09.11 kl. 09.00.
Pris: 50 kr. Mødested: v. Ole Uhrskov, Dalengårdvej
2, 5953 Tranekær Tilmelding til Jørgen Madsen –
senest d. 10.09.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller
fyn@ruhaar.dk

August 2011: Hvalpemotivation

Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til
næste år.
Område Fyn´s mest vindende Ruhår kåres (fra DM
2010 til DM 2011).Onsdag d. 26.10.11 kl. 19.00.
Fraugde Fritidscenter, Stat-ene-vej 18, Fraugde,
5220 Odense SØ Tilmelding til Jørgen Madsen, 65
97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Slagelse området:

August – september 2011: Marktræning for begyndere og øvede
November 2011: Lydighed for hvalpe og unghunde
Nye og gamle ruhårsejere er velkomne!

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35,
Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Telefon: 5482 6843 /
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
Markprøvetræning: Mere info senere.
Efterårsmarkprøve Lørdag d. 27. August 2011 kl.
8.00
Mødested oplyses senere Max 24 hunde på 3 hold
Pris: Kr. 200,-

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Apporteringstræning.
Torsdag d.19 maj kl 19.00
Torsdag d. 2 juni, 16 juni, 30 juni kl 19.00 Mødested: Strandmarken 3790 Hasle.
Torsdag d. 14 juli, 28 juli kl 19.00 Torsdag d. 11
august, 25 august kl 19.00 Torsdag d. 8 september
kl 19.0
DJ Markprøve lørdag d. 3 september. Prøvested:
Åkirkeby/Boderne Mødested: Rosengården kl 9.00
Prøveleder: Denny Pedersen, Svalhøjvej 11, 3790
Hasle, Tlf. 2420 4374 mail: vanghytten@mail.dk
Tilmeldingsfrist: 19 august Dommer: Ikke på plads
endnu Max 24 hunde.
FJD Markprøve søndag d. 4 september. Prøvested:
Åkirkeby/Boderne Mødested: Rosengården kl 9.00
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne,
Tlf. 4035 3558 mail: hvideenge@mail.dk
Bankkonto: 9541-7695636479 Husk ved indbetaling
på homebanking bedes kopi af indbetaling følge
anmeldelsen. Tilmeldingsfrist: 22 august Dommer:
Ikke på plads endnu Max 24 hunde.
Racedyst lørdag d. 20 august.
Prøvested: Jydegård kl 9.00 Prøveleder: Maike Fiil
Tilmeldingsfrist: 20 juli

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

LOKALT MEDLEMSMØDE I SKANDERBORG:
DRK vil gerne invitere medlemmer fra Skanderborg og byerne nærmest som er bruger i området, samt andre der har interesse i dette områdes aktiviteter, til et fælles møde Man. 22 Aug.
2011 kl. 19.00 et lokalt sted.
Vi arbejder i skrivende stund med stedet og nærmere om det kan snart findes på hjemmesiden
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.
Oplæg til mødet:
Velkomst - formand TM
Det lokale arbejde - opgaver og muligheder? - TM
Lokalegruppe - hvem og hvor?
Evt.
Forhånds tilmelding til Lars Hansen på 20301420 eller mail: leh.jagt@gmail.com med antal der
kommer gerne inden 17. august.
Med venlig hilsen DRK´s Bestyrelse
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Informationer fra bestyrelsesmøde

anbefale både opdrættere og hvalpekøbere,
at der ved hvalpekøb udfærdiges en skriftlig
købskontrakt, i hvilken det er præciseret, hvad
hunden er købt til, og de aftaler der i øvrigt er
indgået i forbindelse med salget/købet. DKK
Deltagere: Torben Mørup, Søren Hecht
Petersen, Annette Laursen, Lars Hansen, Eline har på deres hjemmeside en udmærket ”standardkontakt”, som kan anvendes.
Noiesen (ref.).
i Dansk Ruhår Klub den 17. april 2011 i Ferritslev.

Generalforsamling
En stor del af mødet gik i sagens natur med at
gennemgå den forestående generalforsamling
Økonomi
Der er udarbejdet nye økonomiske retningslinjer for dommere, prøveledere og hjælpere.
Retningslinjerne lægges på hjemmesiden.
Der er kommet nye satser for kørselsgodtgørelse, som derfor sættes op fra 1,90 kr. til 2,00
kr. pr. km.Derudover gives som tidligere 0,50
kr. pr. km.
Sundhedsudvalget
Der er nu udarbejdet et kommissorium for
sundhedsudvalget, som skal bestå af 5 personer, hvoraf minimum én er repræsentant fra
bestyrelsen. Sundhedsudvalget skal overvåge
og følge udviklingen af den ruhårede hønsehunds sundhed og komme med forslag til at
fastholde og fremme racens sundhed.
Bestyrelsen arbejder nu med at bemande
udvalget med personer med kompetencer,
der gør dem i stand til at vurdere og behandle
sundhedsaspekter hos den ruhårede hønsehund.
Merchandise-administrator
Der er kommet henvendelser på annoncen på
hjemmesiden om posten som merchandiseadministrator.
Da hvervet først skal overdrages fra Søren
Hecht, når web-shoppen er på nettet, lader vi
annoncen stå på hjemmesiden frem til næste
bestyrelsesmøde den 29. maj, hvor vi vil tage
stilling til de indkomne ansøgninger. Det er
altså stadig muligt at sende en interessetilkendegivelse til Søren Hecht: kasserer@ruhaar.
dk.
Årbogen
Bestyrelsen har kontakt med en person, der
gerne vil arbejde med årbogen. Der skal nedsættes en redaktionsgruppe, og der vil snart
komme et ”job-opslag” på hjemmesiden.
Annoncer på hjemmesiden
Bestyrelsen søger også en person, der vil tage
sig af salg af annoncer på hjemmesiden. Til
denne post vil der også snart komme et ”jobopslag” på hjemmesiden.
FJD-udstillingen den 29. maj
FJD-udstillingen den 29. maj blev kort gennemgået. Bestyrelsen håber, at mange ruhårsfolk finder vej til udstillingen - både med og
uden hund.
Klager over opdrættere
Der mangler endnu en udtalelse fra den ene
opdrætter, hvorfor punktet tages op igen
på næste møde. Bestyrelsen vil imidlertid
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Hovedprøven 2012
Bestyrelsen har kontakt med personer forskellige steder i landet, som måske kan påtage sig
at afholde Hovedprøven 2012

Informationer fra bestyrelsesmøde

i Dansk Ruhår Klub den 29. maj 2011 i Ferritslev.
Deltagere: Torben Mørup, Søren Hecht Petersen, Annette Laursen, Eline Noiesen(ref.).
Afbud: Lars Hansen

opnår excellent, vil vi kontakte pokalgiverne
mhp. ændring af proportionerne.
Jubilæumsfonden
Repræsentanter fra Jubilæumsfonden af 2003
(Børge Møller Jensen, Laust Lyngø, kontaktmand i område Hirtshals Jesper Kjærulf og fra
område Hobro Carsten Jacobsen) var d. 11.5.
2011 samlet til møde med Torben Mørup.
Deltagerne var enige om at nedlægge fonden.
Søren Hecht Petersen og Torben Mørup skal
mødes med fondens administratorer i august
til fremlæggelse af det endelige regnskab.
Økonomi
Regnskabet blev gennemgået, og det ser
fornuftigt ud.
Logo
Bestyrelsen har konstateret, at klubbens logo
uden forudgående tilladelse er blevet brugt på
produkter, der sælges i områderne.
Vilkårene for brug af logoet er blevet præciseret yderligere, og de lyder således:
Dansk Ruhår Klubs logo må kun bruges til
merkantile formål efter forudgående skriftlig
aftale med
bestyrelsen. Tilladelsen kan kun søges af og
gives til områdets formand, og det skal af
ansøgningen klart fremgå, hvilke produkter
der søges tilladelse til.
Tilladelse gives under forudsætning af, at
fremstilling og salg af produkter med klubbens logo kommer området til gavn. Tilladelse
gives tidsbegrænset.

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Torben Mørup – formand (generalforsamlingsvalgt)
Eline Noiesen – næstformand, sekretær
Søren Hecht – kasserer (generalforsamlingsvalgt)
Annette Laursen – medlemsservice
Lars Hansen – klubredaktør Jagthunden
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb godt, og bestyrelsen er glade for den store tilslutning.
Det blev drøftet, om generalforsamlingen kan
afholdes forskellige steder i landet, og måske
også på andre tidspunkter end i april måned.
Ræveslæb til optagelse i avlsregister.
Det blev besluttet at afholde generalforsamlinEfter en konkret forespørgsel skal det prægen 2012 den 22.april i Jylland. Det er endnu
ciseres, at ræveslæb som adgangskrav til
ikke besluttet hvor.
optagelse i avlsregisteret er trådt i kraft, og at
det udelukkende gælder fremtidige optagelser.
Udstillinger
Det betyder, at ruhår i avlsregisteret, der ikke
FJD-udstillingen forløb godt, dog kunne vi
har bestået ræveslæb, kan blive stående i
have ønsket flere hunde tilmeldt. Det vigende
registeret.
deltagerantal på en række racer på FJDudstillingen er blevet diskuteret, bl.a. i FJD.
Hovedprøven 2012
Nogle mener, at vores udstilling i august er
Hovedprøven 2012 bliver afholdt i Ribe.
en konkurrent til FJD-udstillingen, og at vi,
Korthaarklubben og
Indavlskoefficient og hvalpelister
Münsterländerklubben ville få flere tilmeldinDKK’s etiske anbefalinger er blevet til regler,
ger til FJD-udstillingen, hvis vi flyttede Bredog det blev besluttet at bringe klubbens krav
stenudstillingen til om vinteren. Vi er ikke
til optagelse på hvalpelisterne helt i overensenige i ovenstående synspunkt. Vi mener, at
stemmelse med de etiske regler. Grænsen for
FJD-udstillingens største konkurrent er DKK
indavlskoefficienten sænkes fra 12,5 % til
udstillingerne og at vores medlemmer opfatter
6,25 %.
en FJD-udstilling på linje med en DKKDesuden ændres aldersgrænsen for tæven, såudstilling. Antalsmæssigt deltager der ligeså
ledes at ordlyden bliver identisk med DKK’s.
mange ruhår på FJD-udstillingen som på en
Det vil sige, at der fremover ikke optages
”god” DKK-udstilling. Bredsten-udstillingen
hvalpe efter tæver, der på hvalpenes fødsels2011: Der vil også i år blive arrangeret fælles
tidspunkt er fyldt 8 år. Begge ovenstående ænfrokost. I år bliver det grill med 2
dringer træder i kraft den 1. september 2011.
slags kød, flødekartofler, salat og brød. Pris
kr. 115.
Opdrætterseminar 2012
Det blev drøftet, om der også i 2012 skal
Udstillingspokaler
afholdes et opdrætterseminar. Det kunne evt.
I proportionerne til flere af pokalerne, der
ligge i forbindelse med generalforsamlingen
uddeles på udstillingerne, står, at den gives
eller i forbindelse med et andet arrangement.
til bedste hund i klassen. Det har medført, at
Evt. emner blev også drøftet, og det blev benogle pokaler er blevet uddelt til hunde, der
sluttet at foretage en høring på hjemmesiden
har opnået very good eller good. Da vi mener
for at få medlemmernes forslag til emner.
at pokalerne kun bør uddeles til hunde, der

Korthaarklubben
Efterårsvinderklasse

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubben afholder lørdag
den 24. september vinderklasse på
Lolland Falster.
Cacit: Der er mulighed for opnåelse af
cacit, og 1. vinderen opnår adgang til DM.
Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 Præstø
Tlf. 56 39 84 96
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

Mødested: Tingsted forsamlingshus Stubberupvej 51 Nykøbing Falster
Mødetidspunkt: kl. 8,00.
Fortæring: Der kan købes kaffe og rundstykker om morgenen, derudover kan man
bestille madpakke senest 8 dage før, enten
hos Allan Grundahl tlf. 26 30 55 00 eller hos
prøveleder på tlf. 74 64 47 21.
Adgang til Prøven: Har hunde der har
opnået 2+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
Telef. 74644721/ 25719148.
Tilmelding: Sendes til prøveleder.
Prøvegebyr: 500 kr på check eller til
konto i Jyske Bank reg. Nr 7751 konto
0001053819.
Sidste frist for tilmelding: Fredag den 16.
september.
Dommere: Endnu ikke på plads.
Det er klubbens tanke, at arrangere overnatningsmuligheder i form at Hytter man kan
leje, så vi kan mødes så mange som muligt
til fælles hygge aftenen i forvejen, men
mere om dette på klubbens hjemmeside, så
snart det er på plads.
Mvh.
Hans Martin Christensen Prøveleder
Sponsor: Uniq Hundefoder.

Hvalpeformidling:
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Leif Anker Jensen, Hjelmsømaglevej 22, Hjelmsømagle, 4100 Ringsted
Tlf. 57 66 11 33 / 23 38 96 18
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
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Knæk og bræk på efterårets
prøver.
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Et usædvanligt resultat

Arkivfoto.

At skabe et godt resultat kræver tre ting:
Talent, flid og et stort engagement.
Jeg har netop deltaget i et arrangement,
Hvor ovenstående tre ting var til stede.
Tekst af Kim Staal.
I min egenskab af schweisshunde dommer,
var jeg lørdag den 14. Maj 2011 inviteret til
at dømme en 400m 3 timers schweissprøveprøve i Kjellerup ved Silkeborg. Prøven var
arrangeret af Korthaarklubbens aktivgruppe
Århus, område 3 Silkeborg.
Forud for denne schweissprøve havde
stærke lokale kræfter, nærmere personificeret ved Christian Christiansen og Uffe
Søndergaard startet et schweiss kursushold
op. Træningsdagene blev brugt på prak-

tisk afprøvning af hundene, hvor sporene
gradvist blev gjort sværere. Samtidig fik
hundeførerne lagt teori ind i kurset, når den
enkelte ekvipage skulle afprøves.
Hundeførerne fik lektier for hver gang de
havde været til træning. Disse lektier bestod
i, at de i hver efterfølgende uge, hvor de
havde deltaget i træningen selv skulle lægge
spor således at de kunne lære at læse hvornår deres hund gik på sporet, og hvornår
den ikke gjorde det. Både Christian og Uffe,
betroede mig at samtlige deltagere havde
været meget engageret i træningen, og
havde taget alt det de var blevet lært under
kursus forløbet til sig. Begge lagde da heller
ikke skjul på at de forventede, at en del af
hundene blev præmieret, på prøven.

Hundeførere og deres dygtige hunde, som deltog til prøven, samt dommer Kim Staal.
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Efterhånden som prøven skred frem, blev
jeg mere og mere overbevist om, at det
Christian og Uffe havde betroet mig var
sandt! Alle hundeførere var meget engagerede under hele prøveforløbet, og den flid
de havde lagt i træningen, kom til udtryk
gennem de mange førstepræmier, der blev
tildelt ekvipagerne på dagen. Seks ud af otte
startende ekvipager fik en førstepræmie. Der
er måske nogle der vil mene at dette ikke er
så usædvanligt, men det er det nu alligevel.
Halvdelen af de hundeførere, der blev
afprøvet på dagen, havde aldrig tidligere
deltaget på schweiss prøver. Fælles for disse
hundeførere var også at de ikke lavede de
klassiske førerfejl, med for kort line, samt
glemte at gå langt nok tilbage hvis de var
kommet lidt væk fra sporet. Samtidig havde
flere af hundene en meget stor sporvilje
og vedholdenhed, som jeg ellers ikke altid
oplever, når jeg dømmer på schweissprøver.
Dette talent for at gå på schweissspor, er
efter min egen opfattelse noget disse hunde
havde fået med i dåbsgave.
De ting jeg oplevede den 14. maj bekræfter
bare at resultater, specielt de gode ikke kommer af sig selv. Jeg er ikke et sekund i tvivl
om, at det er det store engagement Christian
og Uffe havde lagt for dagen, der bærer en
del af forklaringen om det usædvanlige gode
resultat ekvipagerne opnåede denne dag.
Samtidig har hundeførerne været flittige
med at træne og brugt den tid der skal til
for at træne en hund op til at kunne bestå en
400m/3t. prøve.
Flere af ekvipagerne var fra avlens side
også godt hjulpet af, at deres hunde havde
store talenter for at gå schweissspor. Jeg
håber, at flere af disse har mod på at træne
videre og stille på de mere krævende tyve
timers prøver. Vores race vil nyde god respekt, hvis vi går ud og beviser, at vi stadig
kan være med her, hvor det ikke længere er
en anlægsprøve.
Christian og Uffe, havde ikke tidligere
prøvet at arrangere en schweissprøve før,
men med hjælp fra bestyrelsen i den lokale
jagtforening, fik de stablet en formidabel
prøve på benene, hvor alt klappede hele
dagen igennem, fra start til slut. Hele holdet
bag schweiss kurset og prøven, fortjener et
meget stort skulderklap. Jeg håber at holdet
har mod på at afholde et kursus igen i 2012,
således at der kan blive flere hunde i vores
avl, der også har en tyve timers prøve på
resultat listen.Det er mit håb, at flere vil
forsøge at arbejde med disciplinen schweiss,
da det at følge et spor, er helt essentielt for
vores hunde, når vi er på jagt med dem. En
anskudt fugl, hare eller ræv der løber fra
hunden, er jo i princippet også et spor der
skal følges, for at denne kan apporteres.

Korthaarklubben

Beretning fra Derbyprøve i Friedrichskoog den 30 april 2011
Vi var 4 kammerater som havde tilmeldt
os og vore hunde til Derby prøve under
Klub Kurzhaar Nordmark nede ved Elbens
udmunding i Nordsøen, ikke ret langt fra
atomkraftværket Brunsbûttel. Vi mødtes om
morgenen kl. 5.30 hos os, til en hurtig kop
kaffe – derpå af sted til kroen ”Zur Stöpe”
ca. 160 km herfra. Det var Svend Paulsen,
Vojens med Lystlunds Zorro, Carsten Jensen, Silkeborg med Lystlunds Æ Utaka, Kim
Martensen, Løgumkloster med Lystlunds
Yvette og undertegnede med min nye, sorte
hanhund, Grando Vom Holtvogt.
Turen gik fint, dejligt solskinsvejr og let
brise. Vel ankommet betalte vi for deltagelsen, samt klub kontingent: 30 Euro. Der
var foretaget holdinddelinger med 4 hunde
på hvert hold. Kim havde allerede året før
været med med Yvette og dengang opnået
1.præmie J – da den dengang kun var 6 måneder, så han var seedet til at klare sig selv.
Vi andre 3 kom på samme hold – det var
formentligt fordi både Svend og Carsten var
nyindmeldte, så prøvelederen nok har syntes, at de skulle blive ”under mine vinger”.
Velankommet i det flade marskland,
Friedrichskoog og i det hele taget Ditmarsken kaldes for Tysklands Kålkammer, der
er hundreder af ha med alle slags kål, og
enhver gård har store kølerum til opbevaring af kålene, og på alle marker, hvor der
gik får, blev der, tydeligvist fodret med de
yderste dækblade.
Vi fik alle et kort slip, hvor hundene kunne
”lufte sig”. Derpå blev vi afprøvet enkeltvise i flere slip, indtil de 3 dommere var
tilfredse med hvad de havde set! Der er på
prøvearealerne masser af vildt af enhver
slags, såsom harer, fasaner, rugende ænder
og råvildt. Vi måtte således genne et spring
råvildt på 14 stk. bort, før vi startede.
Da alle var tilstrækkeligt afprøvede og
havde vist stand for jagtbart vildt, skulle vi
skyde over hundene, 2 skud med mindst 20
sekunders mellemrum – og på dommerens
ordre. Dette gav heller ikke problemer, så
det var ved at være frokosttid, hvorfor vi

fik besked på at gå ud på en mark og dække
vore hunde af, og derefter indtage vore
”klemmer” og nyde en øl eller vand – der
var heller ingen problemer, så vi kunne
kalde vore hunde ind, og fik derpå domsafsigelserne – alle 4 på holdet fik 1.præmie –
vi danskere, oven i købet med fuldt pointtal
og uden belastende kommentarer. Carstens
hund havde haft en særdeles god fodfølgning af harefod, og fik den fornemme, og
meget eftertragtede ”Andreas Stern”! Jeg
har været til Derby prøver siden 1972 og har
opnået 16 1.præmier – 2 anden præmier og
1 tredjepræmie.
Jeg har prøvet at vinde ”Ministerprisen”
som prøvens bedste hund – været næstbedste, men aldrig opnået en ”Andreas
Stern” – hatten af! Det har da også vist sig
at sporevnerne er i orden, idet han lige har
opnået 1.præmie på Schweisprøve herhjemme! Det har i øvrigt hele kuldet, én af
dem sågar også 20 timers spor, men det er
en anden sag.

Vissenbjerg-udstilling den
29/5-2011.

hanner præmieringen excellent og 1 very
good. De 2 juniorhanner opnåede 1 very
good og 1 good. Af tæver var der tilmeldt 2
junior tæver, som opnåede henholdsvis very
good og good. I åben klasse var der tilmeldt 4 tæver, hvor 1 opnåede excellent og
3 opnåede very good. I brugsklasse var der
tilmeldt 5 tæver, hvor 2 opnåede excellent,
2 opnåede very good og 1 fik good. Alle
hunde blev dømt at undertegnede, hvor det
ellers var meningen at Flemming Konnerup
skulle have dømt hannerne, men på grund
af den ringe tilmelding, var det nok med en
dommer.
John Christensen.

FJD udstillingen blev i år afholdt i Vissenbjerg d. 29/5, i et udmærket udstillingsvejr,
med vekslende skydække, og med en lidt
kølig vind. Formand Hans Martin Christensen bød velkommen til de frem mødte
udstillere og tilskuere. Desværre var der
kun tilmeldt 18 korthår, mod sidste års 32
korthår, men det var den samme tendens
for de andre racers vedkommende. Vi må
håbe, Bredsten d. 6/8 må få et noget større
deltager antal. Der var tilmeldt 2 junior
hanhunde, 5 brugs hanner, hvor 1 ikke var
mødt op. Af disse hanner opnåede 3 brugs

Efter prøven var der fællesspisning med
ca. 50 deltagere – en dejlig middag til under
10 Euro – og derpå præmie overrækkelser.
Det foregik på ægte ”Sønderjysk ringridder maner” – hvor vinderen fik overrakt
Ministerprisen – en pokal skænket af den
Slesvigs-Holsteinske Landbrugsminister.
Derpå må han frit vælge en præmiegenstand
– derpå nr.2 og så fremdeles.
Vinderen slutter af med en tak til prøveledelse og dommer, på vegne af alle
hundeførere og så giver han en runde til alle
– temmelig meget sponsoreret af kroen.
Således glade, mætte og trætte, kunne vi
begive os på turen hjemad, efter en helt
usædvanlig heldig, dygtig og vellykket
prøve dag i et dejligt terræn og blandt venlige og hjælpsomme kolleger i det Tyske!
En prøveform som vi fortsætter, og hvor vi
allerede er godt i gang med træningen til
efterårets Solms prøve.
Otto Brunhøj Jensen.

Kim, Sven, Otto og Carsten med deres dygtige korthaar.

BIR til venstre, excellent, 1 vinder, certifikat, BHK
1 og BIR. Balder DK 11626/2007, Lene Dahl. BIM
til højre, Excellent, 1 vinder certifikat, BTK 1 og
BIM. Linda DK 090601/2008, Kentzislav Simeonov
Valtchinov.
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især uheld! Jo bedre hunde og dens dressur,
jo større chance for flotte placeringer!
Men nu er det jo ikke kun din og min
hund, der holdes Derby prøver for. Ideen
Tak for dit indlæg – jeg håber, at I havde
er, at give vores klubledelse et prøvesystem
en god tur til Sønderjylland. Jeg tror, vi
som er klubbens – helt alene! Et system
alle havde en hyggelig dag, at der så kunne hvor ledelsen til en hver tid kan ”slække
have været mere vildt og dermed flere og
eller skærpe kravene, på konkrete punkbedre chancer for afprøvningen, det er jo
ter” – men det system virker først, når der
bare ærgerligt. At jeres hunde var lidt foran også kobles efterårsprøven SOLMS på!
med dressur betød, forhåbentlig ikke at der Her bliver Derby årgangen afprøvet på
blev trukket i karaktererne for søg, samarefterårsprøve med skydning, vandarbejde,
bejde og lydighed eller arbejdsglæde? Og
2 svære slæb af en længde der er længere
at dommerne syntes bedst om de rå hunde, end vores VSA-prøve, med henholdsvis
tror jeg ikke helt på, men disse kræver jo,
kaninslæb og slæb af fuglevildt. Vandarbejselvsagt større opmærksomhed for at kunne det består af både afsøgning af rørbræmme,
bedømmes! Jeg er overbevist om, at havde apportering fra åbent vand og af en and
i fået stand for fugl, så havde 1. præmien
der er udlagt i en tæt rørbræmme – uset af
været hjemme!
fører og hund! Her viser det sig om hunden
Du har da også ret i at vi har vore alminpå max 24 måneder er samarbejdsvillig og
delige markprøver med ungdoms- og åben- dresserbar og om der er den rette ”finderklasse- det er vældig fint, men på et konkur- vilje”. Også denne prøve er lagt i klubbens
renceplan hvor meget er op til held, eller
hænder og med ret til tidens tilpasnings-

En kommentar til Bjarne Jacobsens indlæg om Derbyprøven i
Sønderjylland.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen.
Markprøvetræning
Ring for info eller se hjemmesiden.
Lørdag den 27. august kl. 08.00 afholdes der efterårsmarkprøve. Mødested klubhuset ved kohaven,
Nyk F. Pris 200,00 kr. Max 24 hunde. Tilmelding
kan ske til Kim Nielsen 54826843/21756843, mailadresse: omr14@ruhaar.dk eller til Rene Jørgensen
54706902/40159779, mailadresse: storstrommen@
korthaarklubben.dk.

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, Virksundvej 99, 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 Rødkærsbro, 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
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Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 60814506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej
16, Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

krav.
Analogt med dette arbejde, der jo fra
forskellige side om anerkendelse af VJP og
HZP i FJDs regi – det respekterer jeg fuldt
ud, men som det tyske system er opbygget,
har klubben altså frie hænder til reguleringer – uden drøftelse og diskussioner, de
forskellige racer imellem. Det synes jeg er
væsentligt, for det er jo typisk forskel imellem de enkelte racers problemer og styrker!
Det tyske Kurtzhaar-Verband har da også
et konkret krav til deres hunde: Derby 1,
Solms 1. og derpå Jargdgebrauchs Hunde
Verband, som står for VGP – i Danmark har
vi kaldt dette for fuldbrugsprøve – med lige
krav til alle racer!
Jeg håber virkeligt, at dette stykke værktøj
må blive færdigredigeret og godkendt. Så
har klubben mulighed for at rette op på
problemerne i tide.
Med venlig hilsen
Otto Brunhøj Jensen.

Dansk Münsterländer Klub
Q-weekend

www.dmk-online.dk

den 7. og 8. maj 2011 hos Tine Broen Nielsen

Skrevet af Nicole L. Solgaard & Aya

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@flaadevej.dk

fasan klar til os. Her blev apporteret og lavet
slæb, og Tine delte ud af gode råd.
”Q-weekend med Kleiner Münsterländer”
Sussie fra Fyn havde også medbragt en
- Det var lige mig, men jeg kender ikke en
spændende ting - Harefluksen. Den var der
eneste af disse kvinder og Tine Broen Niel- ikke mange af os som kendte, men selvfølsen, som står for arrangementet er total prof. gelig skulle den prøves af. Først den enkelte
indenfor Kleiner Münsterländer verdenen.
hund, og efterfølgende hundene på række.
Ja, spørgsmålet er: om der er plads til en
Ja, dæleme om ikke en flok dygtige hunde
”nybegynder” på denne her weekend?
pænt så på ”haren” flyve igennem luften.
Men dette spørgsmål blev hurtig gjort til
God afslutning på træning om lørdagen,
skamme, og alle Q med Münsterländere var og tilbage til Tines hjem, hvor vi skulle lave
velkommen hos Tine.
fælles aftensmad. Til vores store overraskelse var Tines mand Peter gået i gang
Dagen kom, bilen blev pakket med hund,
med madlavning, og havde sat kyllingerne
soveudstyr, kage og turen gik nordpå op til
på grillen. Hvilket et overdådigt måltid, og
Tine med højt solskinsvejr. Ankommer med jeg kan sige på alle Q´s vegne: 5 stjerners
fuld fart som den sidste, og sikken en varm
menu! Afsluttede aftenen med en super skøn
velkomst. Bliver mødt af Tine og 5 andre
gåtur i det naturskønne område, og kom tilQ-inder.
bage til et stort veldækket dessert/ostebord,
Tine byder velkommen i deres skønne
og der var kamp om den smeltede chokolade
hjem, og har anrettet det helt store morog jordbærrene. Endnu engang stor tak til
genmadsbord som skulle fortæres, inden vi
Peter og drengene for lækker mad.
skulle i gang. Her fik vi hilst på hinanden,
og sjovt nok havde vi set hinanden før, men Søndag morgen stod det på trimning af
kunne ikke rigtig placere hvor vi kendte
vores hunde, og ikke mindst hvad er vigtigt i
hinanden fra. Men selvfølgelig, vi havde
forhold til udstilling af en Kleiner. Her viste
deltaget på Landsudstillingen i Grenå.
Tine med stor erfaring, hvordan en Kleiner
Til denne her weekend, har Tine bedt
skal se ud – før og efter. Ja, vi var et par
om ønsker til træningen og ønsker var der
stykker som skulle hjem og købe nye sakse
mange af: spor, slæb, apportering på mark
– filér-sakse.
og i vand, dirigering, hvordan klipper vi
Nu stod den på vand og apportering i den
vores hund og plads til hygge og snak om
nærmeste sø, men alt det vildt som Tine
hunde o.s.v.
havde lagt til optøning aften før, havde
Over alt forventning havde Tine været
Mikkel ræv været forbi i løbet af natten og
meget tidligt oppe, og lagt schweissspor til
hente. Intet var tilbage.
os alle, i en skov et stykke fra Tines bopæl.
Men en fræk Mikkel ræv, kunne ikke holde
Dette var mit første schweissspor (lunos tilbage og træning blev det til.
geslæb) med Aya. Tine og Sussie fortæller
Efter frokost tilbage på marken, hvor vi
om hvad der sker fysisk med hunden, hele
fik trænet hundene i dirigering og fremad
processen med udstyr og forberede hunden
sendelse. Vi afslutter weekend med en ”lille
til det kommende arbejde.
kold” på terrassen, hvor vi alle var enige
Tine havde lavet et helt perfekt spor til Aya, om at vi havde haft en fantastisk weekend
og det var en total fantastisk oplevelse at se og at det er skønt at træne Kleiner. Og det
Aya arbejde, og jeg havde en sikker støtte i
er bestemt ikke sidste gang med Q-træTine, som fulgte hele vejen med positive råd ningsweekend og at mødes igen
og vejledning.
Stor tak til Tine for ALT og at hun ville
De hunde som havde trænet spor før, havde holde denne skønne weekend. Og en tak til
Tine lagt nogle rigtig spændende spor til,
Tines familie som åbnede deres hjem for
over bakketoppe og udnyttet skoven med
vores hunde og Q´er.
alle de spændende steder, som kunne være
godt at teste hunden med.
Efter spor gik turen retur til Tine, hvor vi
indtog en super skøn frokost, og efterfølgende talte om hund, og hundene fik tumlet
med hinanden. Utrolig hyggeligt hvor vi fik
udvekslet mange gode træningserfaringer,
og ikke mindst hører om de prøver og udstillinger de forskellige har været igennem.
Hen på eftermiddagen blev der trænet på
marken, hvor Tine havde duer, kanin og

35

Dansk Münsterländer Klub

To nye ansigter i bestyrelsen:

altid Kleiner. Jeg meldte mig naturligvis
ind i DMK i forbindelse med erhvervelsen.
Deltog i al den træning jeg kunne komme
Tine Broen Nielsen.
i nærheden af, primært DMK Roskilde og
Ballerup jagtforening. Til mit store held blev
Studiekreds Sjælland oprettet nogenlunde
samtidigt med, at jeg fik Tjalfe. Det er simpelthen ikke muligt, at gøre op hvor meget
de mennesker jeg har mødt i de sammenhænge, har betydet for mine muligheder for
at lære om træningen af stående jagthunde.
I 2007 forlod redaktøren af Münsterländeren posten. Jeg blev spurgt om jeg ville
påtage mig redaktør opgaven i en periode,
til der var blevet fundet en ny redaktør.
Perioden kom til at vare til 2009 eller i alt 9
udgaver. Det var en spændende og lærerig
Jeg hedder Tine Broen Nielsen, er 40 år og
periode..
gift med Peter, sammen har vi tre drenge,
I 2011 stillede jeg op til bestyrelsen. Den
hvoraf en af drengene bor i udlandet.
korte version af motivationen for dette, kan
Jeg bor i det nordjyske, og er kontakt
genfindes i punkterne fra min præsentation
person for Himmerland området. Jeg købte
min første Kleiner Münsterländer i 2007 hos på generalforsamlingen:
Nye takter
Ronald (Kennel Uldjydens) i Videbæk, det
•
Bestyrelsen skal fokusere på DMK,
har siden udviklet sig til, at jeg i 2009 fik
ikke alle mulige ting ude omkring
kleiner nummer to en hvalp efter min egen
•
Klubben er til for medlemmernes skyld.
hanhund.
Ikke omvendt.
I mit barndomshjem, var det mig der stod
•
Aktivisterne er og skal være klubbens
for hundetræningen, af de hunde min far
ansigt udadtil.
brugte til jagt, vi har haft tysk korthåret,
•
Åbenhed og information.
ruhåret og en enkelt gammel dansk. Jeg
•
Aktivist uddannelsen designes af og til
har arbejdet med hunde, og heste siden
aktivisterne
barnsben, men hovedsagligt med heste i mit
DMK Skal være den forening for stående
voksne liv. I 2010 tog jeg Jægerforbundets
jagthunde i Danmark, der har
uddannelse som hundeinstruktør.
•
De bedste tilbud til medlemmerne
Mit virke er i Arden jagtforening i hunde
•
De mest benyttede medlems tilbud
regi. Nu er jeg så heldig, at jeg er blevet
•
De mest tilfredse medlemmer
valgt, til DMK`s bestyrelse, af medlemMünsterländeren skal,
merne på årets generalforsamling, jeg glæ•
Være den sundeste stående hunderace i
der mig til at få indflydelse i klubarbejdet,
Danmark
og til at præge nye, som gamle tiltag, der
•
Nyde stor popularitet hos Danske
kan tilfredsstille vores medlemmer i klubjægere
ben. Jeg ser frem mig til at møde, nye som
•
Være velrepræsenteret og velplaceret
gamle münsterländer folk til vores prøver,
på prøver
og socialt samvær.
Som det fremgår tidligere, går jeg på jagt.
Jeg har haft jagttegn siden jeg fyldte 18.
Morten Vestergaard
Min jagtlige karriere startede dog langt
Jeg har haft kontakt med hunde hele mit
tidligere. Som enhver anden rask dreng med
liv. Startende med min mormor og morfars
adgang til et luftgevær, var der andre mål
gravhund Pep og deres gravhunde/pointer
end papskiver. Fortsat i det aktuelt politisk
blanding Mini, og senere også vores første
ukorrekte, deltog jeg i flere år som aflønnet
Kleiner Baldur. I 2005 havde jeg endeligt
(100 kr. og et stykke wienerbrød) klapper på
fået plads til selv at have jagthund. Der
et sjællandsk gods. Her lærte jeg en hel del
var ingen tvivl om racen, en gang Kleiner

om jagt, inklusiv en del som jeg i dag ikke
vil kalde jagt.
På den professionelle side er min baggrund, at jeg efter studentereksamen læste
Matematik-Økonomi på Københavns
Universitet. I 1997 fik jeg ansættelse som
studentermedhjælper i Danske Banks IT
afdeling. Her har jeg været siden. Først som
udvikler, siden igennem mere end 10 år i
forskellige ledelses stillinger. Aktuelt på
andet år som leder af en afdeling på 20-25
mand.
Privat har jeg været gift med Tine siden
1996. Sammen har vi Daniel (1998) og
Joachim (1999).

Grosser Münsterländer

denne gang skulle det være en stående jagthund, og der var rigtig mange muligheder.
Skulle det være en setter? Sådan én havde
jeg passet som lille knægt, og det var jo en
flot hund. Nej, den kræver jo flere kirkesogne når man går på jagt, fik jeg besked på
af de ældre jægere. Så var der jo den ruhårede eller den kort hårede hønsehund? Nej,
heller ikke; den måtte gerne have lidt pels,
og så var de ikke i spil længere. Så var der
jo kleiner münsterländeren, sådan én havde
min storebror, og det var jo en pæn hund

- skrevet af Jan Nielsen
Grosser Münsterländer er en gammel race
som kan spores tilbage til 1500- tallet, hvor
langhårede sort/hvide hunde blev brugt til
jagt i Niedersachsen og Westfalen. Gennem
tiden er forskellige andre racer blevet indkrydset for at få den Grosser som vi kender
i dag.
På sin oprindelige hjemegn blev grosseren kaldt for ”Bondejagthunden” og det
var ikke ment nedsættende, tværtimod. For
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bønderne havde brug for en alsidig jagthund
som mestrede alle jagthundens facetter, fra
fuglejagt på åbne marker over drivjagt i krat
og moser til krævende schweissarbejde på
anskudt hjortevildt.
De første Grosser Münsterländere kom til
Danmark i 1971 og i dag findes der mellem
300 og 400 i landet, så grosseren er en af
de små racer. Der stambogføres 2-3 kuld
hvalpe om året.
I 1987 stod jeg for at skulle udskifte min
første jagthund som var en labrador. Og

Pokaler uddelt på årets
generalforsamling
Årets Münsterländer og præstations pokalen går til Fuglevangs Heiki E/F: John
Hansen.
Grønsunds Vand og slæb pokal blev
vundet af Hakkiokankaan Bob E/F:Jesper
Ibsen.
Munsterländer pokalen blev uddelt til Pia
Nielsen.
Beskrivelsen af de uddelte pokaler kan
findes på hjemmesiden under pokaloversigten.
Følgende fik tildelt 25 års nålen på årets
generalforsamling:
Arne Stryhn
Richard Ahrentz Møller
Grethe Andersen
Birger Weinholdt Petersen
Marianne & Aksel Pedersen
John Haderslev
Finn Møller
Henning M Pedersen
Karen Brinch Kaas
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og den kunne også godt gå på jagt. Så jeg
søgte efter nogle flere oplysninger omkring
kleineren, og helt tilfældigt faldt jeg over en
artikel i et jagtblad som omhandlede Grosser Münsterländeren. Og så var jeg solgt!
Kort efter var jeg den lykkelige ejer af en
flot hanhund som hed Pelle, og han levede
op til den tyske benævnelse ”bondejagthund”, han besad alle jagtens facetter indenfor jagthundearbejdet. Da han så skulle på
pension som 12- årig var valgt ikke svært,
det skule være en grosser igen! Og sidenhen
er det blevet til nogle stykker.
Grosseren er en stående jagthund, og hører
til under de kontinentale racer. Det er en
forholdsvis lærenem hund at arbejde med,
men det kræver træning ligesom med alle
andre jagthunde. Men især i efterskudsarbejdet har den sin force. Den har en utrolig stor
vilje og lyst til at udføre apporteringsarbejde
for sin fører. Ligeledes ved schweissarbejdet
er den utrolig sporfast, og har en stor vilje
til at udrede et spor. Men det kræver træning
ligesom med alle andre racer, intet falder
ned fra himlen! På marken går grosseren
som de fleste andre kontinentale racer i et

En jagthistorie fra december 2010

mellemstort søg. Den driver gerne med hals
på hårvildt.
Grosseren er samtidig en fortrinlig familiehund, som er meget børnevenlig. Den knytter sig meget til sin familie og vil helst være
med til det hele. Hvis den kan komme af
sted med det, placerer den sig gerne et sted
hvorfra den kan holde styr på hele familien
på en gang. Den kan sagtens tilbringe nogle
timer i en hundegård, men den skal have
kontakt med sin ”flok” dagligt. Den er vagtsom uden på nogen måde at være aggressiv.
Racen hører til under Dansk Münsterländer
Klub sammen med kleiner münsterländeren.
Der stambogføres 2-3 kuld hvalpe om året,
som i de fleste tilfælde dækker efterspørgslen på hvalpe. Men ellers importeres der
hvalpe fra Tyskland, hvor racen er stor.
Er man interesseret i en hvalp, skal man
kontakt hvalpeformidleren for grosserne
gennem DMK. Så vil man være behjælpelig
med at finde en hvalp.

evt. hvid blis.
Oprindelse: Jagthund, Tyskland.
Karakteristika: Stærk muskuløs krop, langstrakt hoved,
bredt snudeparti, lang tæt pels, mørke øjne,
Ideel for jæger i hårdt terræn.
Temperament: Opvakt, energisk, udholdende,
lærevillig, lærenem, lydig, pålidelig, intelligent,
livlig uden nervøsitet. Fremragende jagtegenskaber.
Pelspleje: Børstes regelmæssigt

Grosser Münsterländer
Højde: 58 - 65 cm. Vægt: 25 - 30 kg.
Farve: Hvid/sort, sortskimlet, hovedet sort

arbejde efter den såt.
De næste såter forløb tilfredsstillende
I 2009 havde vi hvalpe på vores tæve Aika,
men
vi springer til den sidste, der skete der
og denne gang skulle vi beholde en selv,
noget!
en afløser for Aika. Vi valgte en lille mørk
tæve med masser af gå på mod, så det skulle Vi skulle drive et stykke mose igennem
og kort efter vi er gået i gang starter der et
blive spændende at se hvor langt vi ville
stykke råvildt foran os. Bella ser det ikke
kunne nå med hende. Lasse vores søn på
i første omgang. Kort efter falder der et
10 bestemte, at hun skulle hedde Bella og
skud ved en forpost. Vi forsætter og der går
mente samtidig at han skulle have halvpart
i hende. Han trænede fordressur med hende lidt tid så falder der et skud igen i samme
og det gik fint. I sommeren 2010 skulle hun retning som det første. Og så er der en hund
op til 3t/400m schweiss prøve i Thy. Da jeg der halser, drevet forsvinder nord ud af
lige pludselig fik ekstra vagt på mit arbejde mosen. Lasse og jeg ser ikke Bella et stykke
tid. Pludselig er der en hund som halser
kunne jeg ikke selv kommer afsted til Thy.
et stykke væk og det er som om det er på
Men en god kammerat trådte lynhurtig til,
og hun bestod med en 1. præmie, tak for det samme sted den halser. Jeg undrer mig lidt
over, at Bella ikke er kommet tilbage, hun
Tommy!
Da jagterne startede i efteråret var hun ikke har ellers haft god kontakt hele dagen.
Da vi kommer igennem mosen mangler jeg
helt klar til de store fællesjagter, lydigheden
stadigvæk
min hund. En skytte forklarer, at
var ikke helt på plads endnu. Så det var de
han skød på et stykke råvildt på nært hold
2 gamle damer som kom med på fællesjagterne. Men den sidste weekend i december
var de 2 gamle kommet i løbetid og jeg
SKULLE have hund med, så det blev den
unge Bella som kom med i bilen søndag
morgen, da Lasse og jeg kørte hjemmefra.
Lasse var noget spændt på hvordan det ville
gå med hans hund.
Bella starter som lyn og torden efter nogle
få meter finde hun 3 stk. råvildt og med fuld
hals blev de fuldt ud af skoven; så har hun
da lært det! Hun kommer hurtig tilbage og
arbejder godt. Godt halvvejs igennem tager
hun stand, på ordre rejser hun en sneppe
som bliver skudt lidt tyndt og falder et
stykke fremme. Vi går frem og Bella får
besked på at søge apporten, kort efter sidder
hun foran mig med en levende sneppe i
munden. Vi var godt tilfredse med hendes

(4 m) det væltede rundt og lå stille. Kort
efter kommer der en hund tæt på og dyret
rejser sig og tager flugten udover marken,
han skyder igen uden resultat. En hund
sætter efter dyret ind i et læbælte og de
forsvinder nord på. Og nu står den og halser
et sted, forklarer han.
Da jeg er den eneste som mangler en hund
må det jo være Bella som optog forfølgelsen. Et par skytter, Lasse og jeg går efter
lyden af hunden, som stadigvæk halser,
og der er nu gået tæt ved 15 minutter. Da
vi kommer 400 meter op ad marken finder
vi Bella stående inde i læbæltet ved siden
af et dødt stykke råvildt, og hold op hvor
blev hun glad da hun så os, men også lidt
beklemt ved situation, var det nu i orden det
her eller hvad? Jeg roste hende selvfølgelig
meget. Det viste sig, at dyrets underkæbe
var skudt af, og efter at have sundet sig lidt
tager det flugten. Bella hetzer dyret og tager
det efter 400 m og fanger det selv af, hvorefter hun totverbeller i mindst 15 minutter,
indtil vi kom frem. Det var simpelthen bare
godt gået af en hund på 18 mdr.
Da vi kørte hjem kom det pludseligt fra
Lasse, som havde været stille et stykke tid,
” Far, Jeg er sgu lidt stolt over Bella i dag.
Det var min hund som fik al rosen i dag,
da hun tog dyret. Jeg ved godt det er dig
der har trænet mest med hende, men hun er
nu mest min hund og jeg synes nu hun er
rigtig dygtig. Så jeg har det helt godt inde i
min mave” siger en meget stolt og veltilpas
dreng.
Og I kan tro der blev kræset ekstra omkring Bella den aften.
Med jagtlig hilsen
En stolt grosser ejer
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DMK Sjællandske apporteringsprøve

d. 28. maj 2011.
Skrevet af John Hilmer.

Den Sjællandske apporteringsprøve blev
„genetableret“ for snart 10 år siden med kun
4-5 deltagere. Vi har kæmpet for at beholde
prøven, med det formål at have et rigtig god
efterskudsprøve at stile imod. Der var i år
tilmeldt 11 deltagere, hvoraf der var 5 nye
hunde i forhold til sidste år. Førerne var dog
ikke alle nye i forhold til sidste år, men det
viser interessen for prøven. Vejret var godt,
let overskyet med lidt sol indimellem, og en
god vind. Alle deltagere var mødt med frisk
humør, ligesom de tilskuere der var mødt op
på dagen.
Der var 22 tilmeldt morgenbordet, inkl.
dommere, og efter denne lille „seance“ var
vi klar til starte prøven. Sidste år havde jeg
støvet Freya af, men i år skulle Heiki og
Nesko så have deres debut på denne prøve.
Heiki havde endnu ikke deltaget på en DMK
apporteringsprøve, da hun de foregående
2 år har haft hvalpe og Nesko er kun lige
blevet 2½ år.
Prøveleder Michael Petersen havde igen
i år lavet en perfekt prøve, hvor intet var
overladt til tilfældighederne, alt klappede
perfekt. Vandarbejdet, hvor jeg selv startede,
så fin og nem ud, men det var slet ikke
så nemt som man umiddelbart skulle tro.
Vinden drillede hundene på den and der lå
til højre, og det voldte en del hunde noget
besvær. Alle hunde fik dog ænderne hjem,
men de fleste med pointtab. En enkelt hund
dumpede på vandet, men det skyldes ikke at
den ikke kunne finde ænderne, men at den
var lidt for hård med den sidste and.
Så var det videre til duebanen. Det var en
udfordring af de specielle. Jeg synes selv jeg
er rimelig rutineret og god til at bedømme
afstande, men her var forholdene helt
specielle. Da udkasteren stod „foran“ mig,
troede jeg næsten han trådte mig på tæerne,
men der var den korrekte afstand. Heiki
klarede nu udfordringen ganske godt, men
til mine store overraskelse, fandt hun duerne
lige „ude foran mig“, afstanden virkede

DMK-områderne
Område Bornholm:

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail:
nik@bornholmstrafikken.dk
20-8-2010. Racedyst.
3-9-2010. Efterårsmarkprøve DJ.
4-9-2010. Efterårsmarkprøve FJD.

bare så kort grundet den specielle bakke og
græssets højde. Nesko måtte jeg dog hjælpe
noget, men godt han lystre mine kommandoer promte. Han mistede dog et point i
markeringen, helt fortjent.
Videre til ræven. Her var der personligt
ingen problemer, både Nesko og Heiki hentede ræven hurtigt og sikkert. Kun én hund
på dagen fik ikke ræven helt hjem. Så kørte
alle til den sidste disciplin, slæbet. Slæbet
er meget tilskuervenligt, hvilket giver en
super afslutning. Af de 11 startende hunde
var der 9 tilbage, og alle klarede slæbet
uden problemer. Hver gang en hund havde
klaret slæbet og derved bestået, fik hundeføreren en „high five“ af alle efterfulgt af et
„Tillykke“. Super sportsånd - og hvem kan
ikke lide at få respekt for en god præstation?
Alt i alt var det super præstationer der blev
leveret på dagen - for selve prøven var ikke
nem.
Det er værd at noterer sig, at der ikke
er nogen hunde der „halter“ igennem,
alle bestod igen i år med 1. pr. Og det er
(undskyld) sgu ikke fordi der bliver dømt
for let, det er præstationer der matcher de
præmieringer hundene opnår. Tilbage til udgangspunktet og til præmieoverrækkelsen.
Samtlige hunde der bestod, fik en velfortjent
1. pr. præmie. Det skal måske lige nævnes,

at jeg synes der var én der skilte sig lidt
ud - Fredensvejens Debbie der opnåede 1.
pr. er kun 14 mdr. gammel. Et stort tillykke
til Svend-Erik. En stor tak til Michael for
en særdeles tilrettelagt prøve og til hans
hjælpere, der alle præsterede lidt bedre end
hundene - en fejlfri dag. Glæder mig allerede til næste år.
DKBRCH, DKCH, DM09 Fuglevangs
Heiki, 00525/2007, John Hilmer, 176/68 1.
pr. 1. vinder
DKJCH Fredenvejens Centa, 11786/2005,
Arne Nielsen, 176/68 1. pr. 2. vinder.
Nesko v. Heeker Eichengrund,
DK04215/2009, John Hilmer, 174/68, 1. pr.
3. vinder.
Vandborg’s Elvis DK 21886/2008,
Lars“Sigurd“Vandborg, 1. pr.
Fail Brook Run’s Bente (Bine) 03210/2008,
Jimmi Larsen, 1. pr.
Fuglevang’s Jessie, DK09708/2009, Jan
Heimann, 1.pr.
Fredensvej’s Cipo, 11787/2005, Palle Larsen, 1. pr.
Fredvejen’s Debbie DK 05942/2010, Svend
Erik Fritzen, 1. pr.
Vandborg’s Basco 06169/2006, Jonas Bresemann Jensen, 1. pr.

17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej 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 træningsdag er den, 28.
september. Gebyr for medlemmer er 300 kr. Gebyr
for ikke-medlemmer er 350 kr. Der betales første
gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis

Pris, gældende for kurset: 250 kr. pr. hund medlemmer 350 kr. for andre.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub

Område Roskilde Hvalsø:

Område København:

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

Hvalpe-og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den, 3. august kl.

Hvalpekursus
Tirsdag d. 2. august 2011 kl.18.30 Kurset kører over
6 gange med sidste gang tirsdag den 6. September
2011.
Max. Deltager antal er 12 hunde

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

Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27
/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk
Sommertræning (apportering):
Starter Onsdag d. 3. august 2011, kl. 19.00, og
strækker sig over 5 gange.
Sidste træningsdag er onsdag d. 31. August 2011.
Kursusgebyr er 200,- kr.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.

Område Fyn:

Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Hvalpe motivation
Onsdag 17. august kl. 18.30 pris 200 kr. Min. 5
hunde. Kontakt Lars Thunberg tlf. 22112144
Apporteringsprøve afholdt på Fyn den 28/5 2011
Der var i alt tilmeldt 11 hunde, på DJU’s apporterings prøve, og der var 5 hunde tilmeldt til DMK’s
apporterings prøve, samt 300 m ræveslæb. Prøven
startede kl. 9:00, på et terræn som var lånt i skydebjerg. Vejret var let skyet men tørt, der var mellem
15 til 18 grader.
Dommerne på prøven var Jørgen Christensen
med DJU hundene, og Harris Jensen med DMK
hundene. Prøvelederen var på dagen Per Fisher, og
som hjælper på DJU’s apporterings prøve var Klaus,
Og som hjælper på DMK’s apporterings prøve var
det Carsten.
7 af de 11 hunde bestod DJU prøven. Førepokalen
gik til Brian Visby Hansen med weimaraneren
Dagur som dog ikke bestod på dagen, men han
udviste særdeles storartede konstruktive evner. På
dagen blev DJU prøvens vinder Gunner Bertelsen
med hunden Bantu med 29 point.
4 af de 5 tilmeldte hunde bestod DMK prøven.
Dagens DMK prøvens vinder blev Lars Thunberg
med hunden E-Bine som i alt opnået 176/68 point
og pokalen. Alle hundene gik storartede igennem
det 300 m ræveslæb og bestod.
Dmk`s prøve
Vandborg`s E-bine 21885/2008. E/F: Lars Thunberg
176/68 1. pr. + pokal + 300 m. ræveslæb 10 p.
Ejsbøl`A Chang 09463/2006. E/F: Egon Møller
Jensen
176/68 1. pr. + 300 m. ræveslæb 10 p.
Odin xxxxxx/2004. E/F: Michael Larsen
173/68, 1. pr. + 300m ræveslæb 10 p.
Ejsbøl`A Malou 09470/2006. E/F: Jakob Lytken
Holdt
171/64, 1. pr. + 300 m. ræveslæb 10p
Vesthimmerlands`s Bina 06263/2008. E/F: Ib Vang
Pedersen
ikke bestået + 300 m. ræveslæb bestået 8 p.
DJU`s prøve
Bantu 09677/2010. E/F: Gunner Bertelsen
29 p. + pokal
Münsterdalen Azira 05388/2010. E/F: Tom Kjeldsen
28 p.
Troelse`s Vaks 05906/2009. E/F: Birger Wienholdt
26 p.
Hedeskov`s Gandhi 09325/2009. Klaus bo Nielsen
25 p.
Nico 17430/2009. E/F: Kjeld Larsen
25 p.
Salli xxxxx/2008. E/F: Hans Ole Jensen
24 p.

Område Nordsjælland:

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,

E-mail: nll@bygfs.dk

Balou, 13318/2002. E/F: Hans Ole Frederiksen
212 point

Vi starter fuldbrugstræning i juli måned.
Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.
Tilmelding: Jan jh@dynamicsolutions.dk eller Niels
nll@bygfs.dk

Område Herning:

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

Område Holstebro:

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

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk

Område Thy/Mors:

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

Område Himmerland:

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

Område Viborg:

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07
Marktræning efterår
Hvis vi kan finde egnede terræner til efterårs træning, vil der ligeledes blive afholdt marktræning i
august. Hold øje med hjemmesiden.

Ruhårklubbens schweissprøve i Fussingø 2011
400 m./3 timers
Münsterdalen’s Akita DK07788/2010. E/F: Pia
Nielsen
1. præmie

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18 , E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Område Esbjerg og omegn:

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

Område Århus/Grenå:

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

Markprøvetræning
D. 7 - 13 - 20 - 27 August d. 4 - 11 September.
Pris pr gang 150 kr. de 3 af de gange er i 20 ha roer
og der er en del fugle på terrænet.
tilmelding nødvendig max 12 hunde pr gang.
jp.madsen@esenet.dk

Område Sønderjylland:

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
DJ Udvidede Apporteringsprøve 2011 i Øster
Tørslev
Kanin + Kanin
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
www.gdh.dk

GDH’ere på Fyn den 29. 05

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøtrup
gdhblad@gmail.com
Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg,
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Sekretær og Næstformand (Internationale
kontakter)
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Prøver og Jagt (praktik)(5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com
Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub)
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Aktivitetskontakt og -Koordinator
Bente Møldrup Andersen, Lundvej 10, Handbjerg, 7830 Vinderup, 97 46 10 50/22 62 42 84
abanhjem@gmail.com
Aktivitetskontakt og -Koordinator (Materialeansvarlig)
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com
Udstillingsansvarlig (Klub 4)
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf.
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com
Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk
Avlsråd:
Lisbeth Strunk (avlskoordiator), tlf. 41 81 62
10/96 10 21 28
bullerstrunk@mvbmail.dk
Rene Hansen, tlf. 86 87 77 78/60 67 77 76
rene@ahm-hansen.dk
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20
35 12
hms@dr.dk
Søren Borup, tlf. 23 72 85 19
lmo@pc.dk
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FJD-Udstilling i Vissenbjerg
Traditionen tro blev der igen i år afholdt
FJD-udstilling i Vissenbjerg på Fyn. Udstillingen var i år flyttet frem til den sidste
søndag i maj måned, da den sædvanlige dato
ellers ville falde sammen med pinsen.
At komme fra parkeringspladsen til udstillingsområdet tidligt på dagen var en god
oplevelse – der var masser af liv, folk og
hunde ved ’vores’ ringe. Der var tilmeldt
ikke mindre en 20 Gamle Danske Hønsehunde i år. Det største antal tilmeldte
gdh’ere på denne udstilling i mange år.
På dagen var klubben traditionen tro vært
med rundstykker og kaffe til de fremmødte
gdh-folk. Mange havde valgt at tage imod
indbydelsen og var mødt op i god tid inden
udstillingsstarten. Som sædvanlig gik snakken om hunde henover morgenbordet. Derudover valgte mange andre gdh’ere at møde
op og overvære udstillingen, selvom de ikke
havde hund med – vi håber så de tilmelder

hunden næste år, så vi der kan overgå dette
års flotte deltagerantal.
Efter morgenkaffen var en veloplagt dommer – Erling Kjær Pedersen – klar til at gå i
gang med dagens opgave godt assisteret af
ringsekretæren. Desværre var der en enkelt
hund, der havde meldt afbud, så opgaven
lød på 19 bedømmelser, der blev foretaget
i en lind strøm henover formiddagen. Vi
kunne konstatere at der var mødt mange
fine hunde frem. Dommeren var grundig og
brugte god tid på hver hund. Der blev set
tænder, mærket på hundene, set på hundene
både i bevægelse og stående og de blev
målt og målt og målt . Der blev uddelt 14
excellent, 4 very good og 1 good. Mellem
hver bedømmelse blev tilskuerne mundtligt
orienteret af dommeren omkring den enkelte
bedømmelse, så vi alle kunne få indsigt i
hans overvejelser.
Udstillingens gdh-vinder blev Vogd’s Vaks,
ejet og ført af Bente Jensby. BIM blev Take

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
a Stand A Winters Tale, ejet af Ole Aabro.
Hunden blev i dagens anledning ført af
Lone, som også er hundens opdrætter. Det
var første gang hun så hunden siden den
flyttede hjemmefra, så det var et flot resultat
for de to.
Generalforsamling
Efter udstillingen fortsatte dagen med
klubbens generalforsamling. Belært af
tidligere erfaringer, var der i år udstationeret
overvågning af parkeringspladsen, så vi med
sindsro kunne deltage i generalforsamlingen
samtidig med, at det var muligt, at have
hunden i en åben bil. Der var ingen problemer med ukendte personer, og der blev læst
lidt eksamen i bagagerummet imens.
Inden generalforsamlingen var der mulighed for at nyde sin medbragte mad i selskab
med de øvrige fremmødte, en mulighed
Publikumsinteresse

Morgenkaffehygge.

Aktiviteter

mange benyttede sig af – det gav en ekstra
lejlighed til at snakke hund med andre
hunde og jagtentusiaster.
Selve Generalforsamlingen forløb i en god
ånd, suppleret op med dejlig kaffe og kage.
En enkelt udskiftning i bestyrelsen blev det
til, da Kim Klode ønskede at træde ud af
bestyrelsen. I stedet blev det et velkommen
til Louise T. Nielsen fra Fyn

Midtjylland

Lydighed, grundlæggende jagtdressur,
samt apportering.
Marktræning søndag den 21. og 28.
Som noget nyt vil der i aktivitetsområde
august kl. 09.00
Midtjylland blive arrangeret træning i
Sted: Midtsjælland/Nordsjælland. Nærmere
lydighed, grundlæggende jagtdressur, samt
adresse oplyses ved tilmelding.
apportering.
Tilmelding: Jesper på mobil: 20 43 35 52,
Alle kan deltage - unge som gamle, jægeeller mail: zp@dbmail.dk
ren og ikke jægeren. Kriteriet for at deltage
Pris: 50 kr. per gang
er blot, at man som ejer af en gdh, ønsker
Husk at tage en god madpakke med at arbejde med sin hund og stimulere dens
også til din hund. Drikkevarer skal du selv
naturlige anlæg og fortrin.
medbringe.
Alt efter hvor mange vi bliver, forestiller
Alle hunde er meget velkomne. Vi indvi os at dele hundene op i tre grupper:
deler i hold for såvel øvede som mindre
•
Hvalpe
øvede hunde. De øvede hunde vil seriøst få
•
Ungehunde
mulighed for at træne søg på mark, stand
•
Åben klasse
og afvikling af situation med henblik på
Vi træner tirsdage aftner i august - sepmarkprøverne. For de mindre øvede og
tember, med start d. 23. august kl. 19.00 – 6
uerfarne hunde gennemgår vi de enkelte
træningsgange i alt.
elementer i markprøven, og hundene får
Ansvarshavende træner er Robert Thrane
mulighed for at vise deres udviklingsstade.
Nærmere oplysninger om træningssted
oplyses ved tilmelding, men det bliver
OBS!
sandsynligvis i umiddelbar nærhed af HamAktivitetsudvalget vil gerne tilbyde ekstra
mel eller Bjerringbro.
marktræningsdage til dem, der skal på
Prisen for forløbet er 350 kr. pr. deltager
prøver. Til det har vi brug for flere terræner.
Tilmelding til René Hansen på tlf. 60 67
Så har du adgang til gode terræner, så hører
77 78 eller pr. mail: rene@ahm-hansen.dk
aktivitetsudvalget meget gerne fra dig.

Sjælland

BIR (th) og BIM i Vissenbjerg.

Resultattavlen

DKK-Udstilling i Valby, KBHV
KBHV2010, DKV 2010, DtCHVDH, KBHV2011 Charletan’s Diktat
DK16222/2008: E: N. B. Mikkelsen, F:
Jenny Mikkelsen
Exc 1, CK, BHK1, CERT, CACIB, BIR
KBHV 2011 Vogd’s Amanda
DK07091/2007, E: Marianne Harild
Sørensen og Tycho Winther Hjorth, F:
Mariannne Harild Sørensen
Exc 1, CK, BTK1, CACIB, BIM
FJD-Udstilling i Vissenbjerg
Vogd’s Vaks 04594/2006, E/F: Bente
Jensby
Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK BIR
Take a Stand A Winters Tale
DK00882/2010, E: Ole Aabro F: Lone
fabricius Jørgensen
Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK BIM
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Langhårsklubben
FJD-udstillingen

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.com

Kun 9 hunde deltog i årets udstilling. Ikke
noget stort tal taget i betragtning af sidste
års pæne hvalpetillæg. Dog var det positivt at se hele 5 kuldsøskende stille op til
bedømmelse. For det er ikke altid let for
opdrætterne, at få deres hvalpekøbere til at
stille på udstilling. Men hvis vi skal have en
reel chance for at vurdere kvaliteten af den
avl der foregår, er det vigtigt at se hundene
på udstilling. Om man er enige med dommeren omkring bedømmelserne er måske
mindre vigtig på dagen, men at se et helt
kuld sammen er den bedste måde vurdere
forældrenes kvalitet som avlshunde på. Det
gælder på udstilling, men måske mere vigtig
også på de forskellige brugsprøver. Og

www.langhaarsklubben.dk

hvem der bliver 1. og 2. vinder i konkurrencen er for så vidt ligegyldig, fordi det drejer
sig om kvalitetsbedømmelser af samtlige
hunde. Og på den måde er det forældrenes
evne som avlsdyr der reelt er til bedømmelse.
Vi vil alle gerne have en superhund når
vi køber en hvalp, derfor er vi alle også
forpligtigede til at belyse netop vores egen
hundes gode og svage sider. For på den
måde at finde og udvælge de umiddelbare
bedste hunde til fremtidens avl. Husk klubben altid står klar med hjælp og vejledning
omkring din langhår. Vi håber på et stærkt
fremmøde til FJD-udstillingen i 2012.

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
jh-89@dlgtele.dk
Avlsudvalg:
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Hvalpeformidler:
Henning Juul
60941658, Ju-bir@mail.dk

Det er meget vigtigt for bedømmelse af avlen,
at se hele kuld eller flere kuldsøskende
sammen på udstilling. Her er det mor Frida til
venstre med 5 af sine hvalpe fra sidste år.

HUSK
Lørdag den 20. august 2011 - familiedagen i Dianalund sammen
med mange dejlige mennesker
og mange dejlige hunde. Se programmet på hjemmesiden.
På gensyn Bjørn, Johan, Jørgen
og Lene Larsen
Gitte Becher stod for første gang på FJDudstilling med en langhår og det med et godt
resultat; excellent og 1. vinder i Juniorklassen.
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Mentalbeskrivelse af Langhåret
Hønsehund på Sjælland
Langhårsklubben afholder sin først
mentalbeskrivelse lørdag den 3. september 2011 hos Jørgen Larsen Bakkevej
14, Dianalund. Der er plads til 10 hunde
og beskrivelsen starter kl. 8.00. Mentalbeskrivelsen er primært for hunde
med alder fra 9-24 mdr. Men også ældre
hunde er velkomne såfremt der er ledige
pladser. En beskrivelse tager ca. 45 min.
pr. hund og evt. publikum der gerne vil
se med, er meget velkommen til at følge
beskrivelsen efter nærmere henvisning
fra teamleder.
Tilmelding til Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing Falster, tlf.
60941658, ju-bir@mail.dk
Mere information på klubbens hjemmeside www.langhaarsklubben.dk se under
”Nyt”

To gange på en weekend
Christian Lygtved har indsendt dette foto fra foråret hvor han på samme weekend opnåede to 1.
præmier i unghundeklassen med 2 forskellige hunde af eget avl. Christians egen hund Chanti blev
præmieret om lørdagen på klubbens hovedprøve i Roager og Cayly blev præmieret om søndagen
i silkeborg.
Fra højre Christian Lygtved Jensen med Chanti og Per Blanck Leth med Cayly

5-Klub Apporteringsprøve i Nordjylland.
Hvalpe- hygge på græsplænen (foto Jørgen Gram)
Se hvalpe og parringer på hjemmesiden www.langhaarsklubben.dk

Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben,
Dansk Vizsla Klub Dansk & Dansk Drentsche Patrijshond Klub inviterer til apporteringsprøve.
Tid: Lørdag den 3. september 2011 kl. 09.00
Anmeldelsesfrist: fredag den 26. august 2011
Mødested: Ejerstedvej 95, 9493 Saltum
Prøveleder: Jesper Klausen, Kærsholmvej 16, 9280 Storvorde
Tlf.: 98 31 04 40 eller 23 98 20 09
E-mail: klausenmou@vip.cybercity.dk
Konto Nr.: 7444-0001093940
Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med tilmeldingen til prøvelederen på DJU- anmeldelsesblanket.
Gebyret kan også overføres til ovenstående konto Nr.
Husk at skrive navneoplysninger ved overførselen!
Anmeldelsesblanketten er ofte i Jagthunden eller kan hentes på DJU’s hjemmeside
www.danskjagthundeudvalg.dk
Der dømmes efter DJU’s apporteringsprøveregler. Prøven er åben for alle racer.
Der vil være mulighed for at købe morgenmad fra kl.: 08:00 og der kan købes øl,
vand og pølser under dagen.

Sommerstemning på reviret. Arkivfoto.
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Dansk Weimaraner Klub
Vore miskendte allierede,
rovfuglene?

www.weimaraner.dk

Af: Marietta Foxmar

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@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 Hillerød. 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

Til minde om de hunde,
der gik forud.

Den sidste stand.

Vi har fuldt op af sorg på naturlig maner
fra mænd og fra kvinder, hvorhen vi end
ser
og når sorger dog træffer os alle et sted
skal man så berede sig mere fortræd?
Oh broder! Oh søster! Mit råd kom i hu
lad en hund ikke rive dit hjerte itu!
Når det legeme er lammet, der sprang som
du ville;
Når den henrykte bjæffen er stilnet (hvor
stille)
Når den sjæl dine luner afspejled´sig i
- hvorhen den så flygted´ - er borte - forbi
da fornemmer du båndet, begriber med
gru,
at den hund nu har revet dit hjerte itu
Rudyard Kipling
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Der er blandt jægere en udbredt mistro til
vore rovfugle, idet de af nogle mistænkes
for at prædere på både de sårbare agerhøns,
såvel som på udsatte fasaner.
Men udgør de i realiteten en trussel?
På vor matrikel har vi altid været kunnet ”nyde” synet og lyden af en gevaldig
bestand af krager, og jeg har år efter år
hjælpeløst kunne se til, mens ”røverbander” af sortfugle har udryddet al yngel af
jordrugende fugle, både agerhøns, fasaner,
gråænder og viber.
Jeg har aflivet skrigende harekillinger,
hvor øjnene var hakket ud, medens jeg var
omringet af krager, der bare ventede på, at
jeg forsvandt og overlod dem det ”præparerede” bytte.
Og intet overlever en flok krager!! Ikke en
eneste! Selv de mest ihærdigt kæmpende
viber ender uden så meget som en eneste
overlevende unge.
Men, tidligt i marts måned 2010 blev jeg
begunstiget med et par røde glenter. De startede med dagligt at fouragere på mine folde.
Hele marts og til midt i april kunne jeg
nyde synet af de fantastisk smukke fugle,
der adstadigt spadserede rundt på jorden,
hvor de sandsynligvis lod sig nøje med
insekter og markmus.
Derefter forsvandt den ene, d.v.s. de
optrådte nu kun enkeltvis, til tider den
store hun, til andre den noget mindre han.
Men herefter ændrede de også adfærd, de
tolererede ikke længere tilstedeværelsen af
kragerne. Og jeg så adskillige krager blive
dræbt af en glente, der dels i flugten kunne
vende rundt på ryggen for at jage kløerne i
generende krager, og dels slog hårdt ned på
både krager og måger der fouragerede på
jorden. Ligesom de systematisk tømte alle
de kragereder, som jeg kunne se, for yngel.
I maj og juni måned var her ingen stationære krager, og de få strejfere der formastede sig ind på territoriet, blev øjeblikkeligt
dræbt eller fordrevet af den glente der havde
”vagten”.
Og til min udelte fryd kunne jeg samtidigt
observere 2 hold agerhøns med levende
kyllinger, 13 i alt. Et kuld fasankyllinger 6
stk. 7 vibeunger, 8 gråællinger i min sø og
3 levende harekillinger. Alle fugle kom på
vingerne, en ynglesucces jeg ikke før har
oplevet i de knapt 10 år, jeg har boet her.
Den 1. august kunne jeg konstatere en
helt ukendt kaldelyd fra glenterne, og over

skoven kom først begge de gamle glenter til
syne, så yderligere en og så to mere. Jeg var
euforisk!! Tre fine unger havde de præsteret,
og det er noget af det smukkeste jeg til dato
har set.
De forblev alle yderligere små to uger,
hvor jeg dagligt kunne nyde synet af helt op
til fem glenter, derefter forsvandt, formodentlig først de unge fugle, og omkring 1.
september også de to gamle.
Men alle agerhøns og fasaner var her
stadig!!!
Den 3. marts i år kom ”mine” glenter
tilbage. Jeg var henrykt over gensynet,
og de genoptog sidste års mønster med at
fouragere i foldene, men desværre blev der
arbejdet heftigt i skoven på det tidspunkt,
hvilket betød megen uro og larm.
Dette fik desværre glenterne til at opgive
sidste års yngleplads.
Resultatet viser sig nu. Kragerne er vendt
talstærkt tilbage. To par fasaner, tre par
agerhøns og et par gråænder har mistet deres
yngel. Viberne forsvandt da deres æg blev
ødelagt.
Harekillingerne har jeg ikke set.
Så måske skulle den biotoppleje der udøves for at sikre vore agerhøns, indeholde
særlige hensyn til de rovfugle, der reelt er
kragernes eneste, rigtigt effektive, naturlige
fjender?

Rød glente. Billedet er venligst udlånt af fotograf
Henrik Just

Dansk Weimaraner Klub

Dansk Weimaraner Klubs
50 års Jubilæums brugsprøve lørdag d. 24. sep. 2011

CLUB OF WEIMARANER BREEDERS IN CZ
Czech and Moravian Cynology Union
115 25 Prague 1, Jungmannova 25

Subject: Invitation
Dear friends of hunting cynology, breeders and fans of Weimaraners!

On behalf of the Club of Weimaraner Breeders in the Czech Republic it is my great pleasure
to invite you to the 45th anniversary of breeding club foundation which will be held from
9th to 11th September 2011 in the hunting lodge called Ohrada in Hluboká nad Vltavou
nearby ýeské BudČjovice.
Part of the event will be dedicated to the 3rd Memorial of Robert Jakoubek, i.e. there will be a
general trial of Weimaraners, the result of which will be awarding titles CACIT, RES.CACIT,

Tid: Lørdag den 24. sep. kl. 8.00. Morgenkaffe fra kl. 8.00, opråb og afgang til
terræn kl. 8.30.
Mødested: Carl Kristian Thomsen, Holsteinborgvej 11, 4243 Rude.
Dommer: Claus Søgård.
Gebyr: Kr. 500,- inkl. morgenkaffe
Tilmelding: Senest den 10. sep., på
DJU – blanketten, den kan udskrives fra
DJU´s Hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk. Tildmeldingsblanketten samt gebyr, som skal medfølge på
check, eller kan indsættes på Bank
Konto. reg.nr.3612 kontonr. 3612066248
sendes til prøvelederen.

CACT, RES.CACT, and a Club Exhibition of Weimanarers granting the titles CAJC, CAC,
RES.CAC, BOB, and Club Winner 2011.
You can find a detailed program and exhibition and trial terms in the attachment.
For more info see www.weimaraner-club.cz.
All applications should be sent to the address stated below.

„Long live the Czech hunting cynology and Weimaraners!”
In Kájov 28th February 2011
On behalf of KCHVO: Martin Koþí
Okružní 311
382 21 Kájov
Tel: 731 137 692
e-mail: mart.koci@seznam.cz
www.weimaraner-club.cz

Prøveleder: Bjarne Nürnberg, Vedtoftevej 33, 5620 Glamsbjerg. Mail:
b.nyrnberg@mail.dk Telefon: 64 45 10
64
Forplejning: Morgenmad: Gratis!
(Madpakke skal medbringes, der kan
ikke købes mad) frokosten indtages i
terrænet. Der er mulighed for, at købe øl
& vand. Morgenmad fra kl. 8.00
Husk: proviant til hunden.
Resultatbog: Skal afleveres inden start,
hvis der skal indskrives resultater. Det
er frivilligt om man vil have en resultatbog. Resultatbog kan rekvireres ved
indbetaling af kr. 50,- på check eller giro
1-679-2667. Samtidig fremsendes kopi
af ejerforholdsattest og registreringsattest til: Kirse Overgård, Søbredden 47
st.tv., 2820 Gentofte. Mrk.“Resultatbog“.
Tlf: 39 65 47 90 / mobil: 23 36 45 08.
Adgangskrav: For at deltage i brugsklasse kræves bestået slæb- og
apporteringsprøve eller DJ udv. apporteringsprøve indenfor de sidste 2 år
eller to gange i alt med 2 år imellem.
Max. 10 hunde kan deltage i prøven.
Vi håber på en god og fair prøve. Tilskuere er også meget velkomne.
Evt. spørgsmål til prøven rettes til prøvelederen.

KLUBVINDER 2010 Sønderskoven´s Don Chang Le Rapide
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Hvordan gik det til at I vandt Jagtpokalen ??
Indlæg af Chang og Flemming Frederiksen
Indledningsvist vil jeg gerne indrømme at
jeg normalt er meget fordømmende overfor
folk som sidder og surfer på nettet, men en
aften sad jeg og surfede rundt på www.weimaraner.dk og kom rundt nogle steder hvor
jeg aldrig havde været før. Blandt så meget
andet begyndte jeg at kigge på alle klubbens
pokaler og læste de forskellige proportioner
og blev lidt betaget at jagtpokalen og dem
som havde vundet den igennem årene. I løbet at rimelig kort tid traf jeg beslutning om
at jeg ville prøve om ikke jeg kunne være
så heldig og min hund blive så dygtig at jeg
også kunne få vores navn på denne pokal eller måske rettere POKALEN!!!
Jeg satte mig simpelthen ned og lavede en
plan over hvilke prøver som lå hvornår for
hele året og det er mange. Derefter rangordnede jeg alle prøverne efter hvor optimale de
var geografisk og tidsmæssigt og begyndte
så at lave en træningsplan og begyndte at

træne - diciplineret og efter planen.
Ud over en plan, disciplin, en hund med
tilstrækkelig potentiale, tjaaa så er resten
ihærdighed og held - for held skal der også
til. Min erfaring er nok at den som arbejder
hårdt, målrettet og ihærdigt måske har lidt
større chance for også at have heldet med
sig. Det havde vi i hvert tilfælde i 2010.
Det blev til præmiering på 4 ud af 6
markprøver. Vi stillede til 3 apporteringsprøver og 2 VSA prøver og bestod alle 5,
desuden blev til en 1. pr på 400 3 timer
schweissprøve plus et par fornuftige udstillingsresultater og vi er faktisk fortsat - i al
beskedenhed - i 2011 med at komme vinderklasse og blevet 1. vinder på DWK’s 50
års jubilæums markprøve. Det stopper nok
ikke helt med dette, men afløseren er født
sammen ni andre „små grå“ - som Chang
er far til - nede hos Hot Shoots Gamma og
Marietta Foxmar.

Huntess Astro DKK nr. DK11590/2009 E/F
Hanne Bro Hansen
VG. BK.
Sønderskoven´s Don Chang Le Rapide
DKK nr. 09605/2006 E/F Flemming Frederiksen
G.BK.
Thornvig´s Dagur DKK nr.DK08624/2009
E/F Brian Visby Hansen
Exc. BK. Plac.1 CK 2.BHK CERT.

Exc. BK. Plac.3
Thornvig´s Janka DKK nr. DK08618/2009
E/F Karen Sylvest Hansen
Exc. BK. Plac.4

Flemming Frederiksen Og KLUBVINDER 2010
Sønderskoven´s Don Chang Le Rapide

FJD Udstillingen i Vissenbjerg 2011
Resultater for Weimaraner:

Championklasse Hanner:
Aske DKK nr. 07939/2003. E/F Karen
Sylvest Hansen.
VG. CHK.
Juniorklasse Hanner:
Hot Shoot´s Logos DKK nr.
DK05066/2010. E/F Anne Merete Hedegaard.
Exc. JK.Plac.2.
House of Silver All Stars Kaiser DKK nr.
DK07503/2010. E/F Linda Løvheim
Exc. JK. Plac.3.
Thornvig´s Rossi DKK nr. DK16470/2010.
E/F Dan Dahl Nielsen
Exc.JK.Plac.1 CK 1.BHK BIM
Åben klasse Hanner:
Thornvig´s Villads DKK nr. DK08619/2009
E/F Charlotte Thornvig
VG.ÅK.
Aica Silver Hunter´s Bailey DKK nr.
DK15477/2009 E/F Erik Mortensen
VG.ÅK.
Hot Shoot´s Joker DKK nr. DK12132/2008
E/F Anne Merete Hedegaard
VG. ÅK.
Hot Shoot´s Kazan DKK nr.
DK21003/2009 E/F Mette Holst Jensen
G.ÅK.
Brugsklasse Hanner:
Hot Shoot´s Indi DKK nr. 17919/2006 E/F
Bjørn Grønvall
Exc.BK Plac.2 CK 3BHK R.Cert.
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Juniorklasse Tæver:
Hot Shoot´s Lotto DKK nr. DK05066/2010
E/F Karin Høy
Exc. JK. Plac.1 CK 2.BTK
House of Silver Atilla DKK nr.
DK07501/2010 E/F Annemarie Larsen
Exc. JK. Plac.2 CK
Thornvig´s Leika DKK nr. DK16467/2010
E/F ???
VG. JK.

BIR Bijou DKK nr. DK20748/2007 E/F Kim Petterson.

Åben klasse Tæver:
Huntess Ally DKK nr. DK11588/2009 E/F
Søren Guldager
VG.ÅK.
Brugsklasse Tæver:
Bijou DKK nr. DK20748/2007 E/F Kim
Petterson
Exc. BK. Plac.1 CK 1.BTK CERT. BIR.
Hot Shoot´s Kaisa DKK nr. DK21006/2009
E/F Marietta Foxmar Nielsen
Exc. BK. Plac.2 CK 4.BTK Res.CERT.
Indabas Sacajawa V Silverstreak DKK nr.
19891/2009 E/F Jesper Kjelds
VG.BK.
Nordgårdens Mossa DKK nr.
DK09393/2007 E/F Carl Kristian Thomsen

Thornvig´s Rossi BIM på Vissenbjerg udstillingen .

Dansk Vizsla Klub
Hundeprøver: - Hygge og afslapning

www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Næstformand & Sekretær:
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
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

Resultattavlen
Apporteringsprøve 5 klub regi Sjælland Skulderlev Ås 2. juni 2011
Vizsla, korthåret, Asta DK11415/2008 27 point
Vizsla, ruhåret, Humlekrogen’s Annebell,
08959/2001 29 point
Aura, 10448/2003, 28 point
Caddy, DK15289/2007 29 point
Apporteringsprøve 5 klub regi Midtjylland.
Ejstrupholm 18. juni 2011
Thasjani`s Goliat DK 01019/2010 19 point
Vadàszfai Sòlyom (Odin) DK14707/2009 23 point,
pokal
FJD Udstilling i Vissenbjerg 2011
Vizsla korthåret
Juniorklasse
Audi DK14217/2010, F: Karin Skovbakke
Very Good
Nygaards Amarone DK04926/2010, F: Vagn Thrane
Leth
Very Good
Krudtens Partout DK08895/2010, F: Susanne
Krisweller Jensen

På vizslaklubbens generalforsamling i maj
blev det bl.a. drøftet, hvorfor så få vizslaer
deltager i jagtlige prøver.
En af årsagerne er nok, at man føler sig
usikker og er bange for at ”dumme” sig.
Men sådanne bekymringer behøver man slet
ikke at have for at deltage i 5-klubbens apporteringsprøve – eller for den sags skyld de
fleste andre prøver.
Vi har i år – ligesom de sidste 7 år – deltaget i 5-klubbens apporteringsprøve, som i år
blev afholdt ved Skibby med 11 deltagende
hunde (4 vizslaer) og tysk langhår som prøveledere. Det forløb som altid særdeles hyggeligt og afslappet. ”Skipper” (Steen Lund)
var dommer, ligesom flere gange før. Han er
meget venlig og kommer med gode råd og
kommentarer. Hvis hunden ikke klarer den
ene post, får man alligevel lov til at afprøve
de andre poster. På den måde er det en god
træningsdag for alle.
Der bliver snakket om hunde, jagt og
meget andet – og givet indbyrdes gode råd,
mens man venter. Man lærer af at se de
andre hunde/førere arbejde, - og der bliver
ikke set ned på nogen. Og så kan der købes
kaffe, kage, grillpølser, øl og vand billigt
undervejs.
Man tager hjem og føler, at man har haft en
dejlig dag med sin hund, - og hunden elsker
det!

hundeejere og hunde af forskellige racer.
Jagtsæsonen varer jo ikke hele året, - men
med evt. apporterings-, markprøve-, og
schweisstræning og -prøver har man fælles
oplevelser med hunden på alle årstider.
Reglerne for de forskellige prøver kan
findes på:
www.danskjagthundeudvalg.dk – Regler –
Fælles Markprøve Regler og
www.dansk-kennel-klub.dk/Schweissprøveregler.
Prøverne annonceres bl.a. i Vizsla Nyt,
Jagthunden, ”Jæger”s tillæg og på DJU´s og
DKK´s hjemmesider.
Vi kan kun anbefale, at man kommer i
gang med at træne og melder sig til prøver.
Anne Secher

I det hele taget synes vi, at det er dejligt at
deltage i forskellige typer prøver (og træninger) med hunden. Det giver mange skønne
naturoplevelser – og kontakt til mange andre
Excellent, Pokal bedste junior
Krudtens Hocky DK 08898/2010, F: Helle Drost
Very Good
Åben klasse hanhund
Michen’s Nicko DK01026/2010, F Erik Spanggaard
Excellent, 2 vinder
Dato DK19915/2007, F: Anita Wolff
Excelent, CK 1, BIM
Juniorklasse tæver
Nygaards Barbera DK04932/2010 F: Lene Aadal
Very Good
Åben Klasse Tæver
Michen’s HollyDK17157/2009, F: Erik Spanggaard
Exellent, CK 1 BIR Pokal
Mokka DK19922/2007 F: Vagn Thrane Leth
Good
Csipkéskúti Kankalin DK23194/2009, F: Arne
Clausen
Exellent CK 2
Busvizslans Edel Enya Dk12623/2010 F: Arne
Clausen
Exellent

Brugshundeklasse Tæver
Dotty Von Der Hubertuskanzel DK13754/2008, F:
Kristen Kjeldsen
Exellent CK Cert 3
Vizsla ruhåret
Juniorklasse hanhunde
Humlekrogen’s Kaos DK12987/2010 E: Nanna
Brændgaard
Exellent CK 1 BIR Pokal
Amigo DK09620/2009 F: Anne Secher
Exellent CK 1
Athos Dk 09620/2009 E. Nanna Brændegaard
Very Good
Humlekrogen’s Ibrahim Dk00615/2009 E; Lone
Stausgaard
Very Good
Junior tæver
Humlekrogen’s Katla DK12988/2010 E: Nanna
Brændgaard
Exellent CK 1 BIM
Aben Klasse tæver
Adele DK09618/2009 F: Steffen Ellebæk
Very Good
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub
FJD udstilling i Vissenbjerg

www.drenteklub.dk

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
Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk
Tilmelding af nye medlemmer.

Generalforsamling 2011
Dansk Drentsche Patrijshond Klub har afholdt
ordinær generalforsamling søndag d. 29.
Maj 2011 - kl. 12.30 i Vissenbjerg Hallerne,
Idrætsvej 2, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden,
formandsberetning og referat kan læses på
vores hjemmeside www.drenteklub.dk

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. Pokalen
er evigt vandrende. Indgravering af resultatet betales af klubben. Som noget nyt, har
Drenteklubben indført i 2008 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 findes på
hjemmesiden eller rekvireres hos bestyrelsen.
Klubben offentliggører de 3 bedste resultater
hvert år. www.drenteklub.dk Point optjenes
er indenfor et kalenderår. Der medtages kun
officielle, 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 15.
august 2011.
Der bedes påført om det er til årets unghund
eller årets Drentenår det indsendes. Hvis
unghunden 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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Den Hollandske Dommer Wim Wellens, som giver en forklaring på hans bedømmelse af Pascha som blev vist
frem af Camilla.

Søndag den 29. maj afholdt FJD udstilling
i Vissenbjerg, ca. 250 hunde var tilmeldt
på denne årlige FJD udstillingen, herud
var der 19 Drenter som tilmeld. En dejlig
stor opkomst, procentvis i forhold til andre
klubber. Drenteklubben havde i år inviteret
Wim Wellens fra Holland til at bedømme
vores race og på denne udstilling blev der
også tid til en forklaring om hvordan vores
hund ser ud i den Hollandske dommers øjne
og om hans bedømmelse af vores drente, der
blev hørt god efter da Wim kom med hans
forklaring hvorfor han gav EX, VG eller G.
Tak til alle deltagerne, for at støtte op om
arrangementerne samt tilbringe en hyggelig
dag sammen. Dagens resultater er:

Mosehøjs Amfri Filius 08507/2010, f. 20/409, E: Nils Jensen, Blegen 38, 6200 Åbenrå.
G
Åbenklasse Hanner
Mosehøjs Sidin Lowie, 20637/2008, f. 30/82008, E: Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20,
8600 Silkeborg. EX. CK. 1V. pokal bedste
åbenklasse
Mosehøjs Mofro Ecu, 527/2006, f. 25/112005, E: Ivar Nielsen, Kongevejen 17, 9940
Læsø. VG
Brugshunde klasse Hanner
Mosehøjs Monfro Holger, 421/2007 f.
14/11-2006, O/E: Johanna Jongstra og Ole
Sørensen, Bjarupgårdvej 14 A, 8600 Silkeborg. EX. CK. 1v. CERT. BIR. Pokal bedste
brugshund
Hvalpeklasse Han
Mosehøjs Bufri Eros 09746/2009, hvid m.
Sandmosen’s Arnborgs Miras 18214/2010
brun, f. 20/4-09, O/E: Johanna Jongstra og
f. 24/9-10, E: Jørn Rix Jensen, Bygaden 0,
Ole Sørensen, Bjarupgårdvej 14 a, 8600
Arnborg, 7400 Herning. SL, pokal bedste
Silkeborg. VG
hvalp.
Lillebrusen’s Amaroq 8512/2010 f. 26/11Hvalpe klasse Tæver
2006, E: Tommy Neesgaard, Dalsgyden 46,
Sandmosen´s Novia 18215/2010, f. 24/9-10, 5550 Langeskov. EX. 2v.
O/E: Niels Peter Jakobsen, Skolemarken 40, Junior klasse Tæver
9490 Pandrup. SL.
Mosehøjs Amfri Pascha Elvira 09746/2009,
Junior klasse Hanner
hvid m. brun, f. 20/4-09, E: Knud Flemming
Mosehøjs Amfri Chako 08508/2010, f. 20/4- Madsen, Borresøvej 10, Sejs, 8600 Silke09, E: Mogens Espersen, Vesterbakken 29,
borg. VG
7100 Vejle. VG
Åben klasse tæver
Mosehøjs Amfri Kuzco 08509/2010, f. 20/4- Fog´s Lucca 00199/2004, hvid m. brun, f.
09, E: Jesper og Tenna Gregersen,Nørregade 14/12-03, E: Niels Peter Jakobsen, Skole54, 7171 Uldum. EX. 1V. Pokal bedste
marken 40, 9490 Pandrup. VG
junior.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Bertha 5028/2009 f. 27/2-2009, E: Christen Christensen, Amagervej 15, 5462
Morud. EX. 1V.
Mosehøjs Sidin Malou 20640/2008, hvid
m. brun, f. 30/8-08, O/E: Johanna Jongstra
og Ole Sørensen, Bjarupgårdvej 14 A,
8600 Silkeborg. G
Bjergvejen´s Chelsea 04543/2009, hvid/
brun, f. 26/2-09, E: Bent Nielsen, Kirkebakken 14 A, 7790 Thyholm. VG.
Brugshundeklasse tæver
Mosehøjs Monfro Cille, 423/2007 f.
14/11-2006, E: Sandie Rosenberg, Sdr.
Borremosevej 4, 9600 Aars. EX. CK. 1v.
CERT.
Championklasse tæve
Lillebrusen’s Tessa 22204/2006 f. 26/112006, E: Henning Wilstrup, Dybdalvej 19,
7850 Stoholm. EX. 2.V.
Nørlund Sisse, 21978/2005, f. 7/11-2005,
E: Jytte Nielsen, Svalevej 10, 9940 Læsø.
EX. CK. 1V. BIM
Opdrætterklasse
Mosehøjs – Ejer: Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14, Mollerup, 8600 Silkeborg.
EX. Hæderspræmie

Dagens bedste hund BIR, til venstre, Mosehøjs
Monfro Holger sammen med Johanna Jongstra og
Nørlund Sisse med Jytte Nielsen som blev BIM.
Holger kunne vist godt lide Sisse..

God reklame i jagtforeningen
Moseby Jagtforening afhold lokalprøve i
jagthundedressur, den 4. juni 2011 og her
blev Fog´s Lucca prøvens bedste hund i
åben klasse, hun blev, dirigeret af Niels
Peter Jakobsen, Skolemarken 40, 9490
Pandrup.

Månedens billede juli.

Månedens billede august.

DDPK Invitation til Familieweekend 2011
Traditionen tro afholdes Drenteklubbens
Familieweekend den 27./28. august 2011
hos: Jesper og Trine, Gestelevlundevej 31,
5750 Ringe.
Da nogen har langt at køre, vil der være
mulighed for at ankomme allerede fredag
aften. Der vil være opsat skilt ved ejendommen. Hvis der er problemer med at finde
vej, kan du/I ringe til Jesper Langfeldt på
tlf. 22181171.Der er rigeligt plads til opstilling af telt, campingvogn eller lignende på
ejendommen.
Program
Fredag: fra kl. 18.00 Mulighed for ankomst hos Jesper og Trine. Der vil være en
tændt op i grillen, medbring selv mad.
Lørdag:kl. 8:00 Fælles morgenmad, kl.
9:00 Apporteringsprøve, kl. 13:00 Fælles
frokost, eller senere hvis prøven trækker
ud. Efter frokost er der træning, evt. ringtræning og socialt samvær, samt kaffe og
kage. Pia og Co. arrangerer noget for børn.
kl. ca. 18:30 fælles aftensmad
Søndag: kl. 9:00 Fælles morgenmad. Der
er ikke planlagt noget efter morgenmaden,
forslag er velkomne. Weekenden afsluttes
med fælles frokost og oprydning. Der vil
kunne købes øl og sodavand, samt ”Drentevin”, et evt. overskud går til klubben.
Den officielle titel Klubvinder vil blive
uddelt på familiedagen. Hvis du mener,
at din drente har opnået resultater i 2010,
der gør, at den kan komme i betragtning,
udfylder du pointberegningsskema, som
du finder på klubbens hjemmeside. Det
udfyldte skema skal sendes, så det er klubbens pokalforvalter, Morten Overgård, Sdr.
Borremosevej 4, 9600 Års, mail: moove@
mariagerfjord.dk, i hænde senest 15. juni
2011.

Tilmelding til apporteringsprøven foregår
ved fremsendelse af DJU’s anmeldelsesblanket senest 8. august 2011 (dato skal
overholdes) til prøveleder Jesper Langfeldt,
Gestelevlundevej 31, 5750 Ringe, tlf. 22
18 11 71, mail: tmehlsen@mail.dk. DJU
anmeldelsesblanket kan hentes på FJD’s
hjemmeside eller ring til prøveleder.
Tilmelding og betaling
Tilmelding til familieweekend og/eller
apporteringsprøven skal sendes til Jesper
Langfeldt, Gestelevlundevej 31, 5750
Ringe, mail: tmehlsen@mail.dk tlf. 22
18 11 71, så den er ham i hænde senest 8.
august 2011. Prisen for familiedagen vil
være 150 kr. pr. voksen og børn fra 15 år
og op. Børn herunder er gratis. Prisen for at
deltage i den anerkendte apporteringsprøve
er 175,00 kr.
Tilmelding kan ske på mail til tmehlsen@
mail.dk eller ved at fremsende nedenstående talon.
Betaling skal ske ved bankoverførsel til
reg. nr. 5988 konto nr. 0008004518. HUSK
AT PÅFØRE TYDELIGT NAVN PÅ INDBETALER (besked til modtager)

DDPK Apporteringsprøve
Der dystes om KFJ’s apporteringspokal.
Apporteringsprøven foregår efter Fælles
Markprøve Regler, dvs. apportering af 1
udlagt kanin, apportering af 2 for hunden
synligt udkastede duer på land, samt apportering af 1 synligt udkastet due/and i vand.
Der er diplom til alle beståede hunde.
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Dansk Breton Klub
Sommerferie og apporteringstræning

www.breton.dk

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71.
allanloui@hotmail.com
Formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,
4390 Vipperød
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allanloui@hotmail.com
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
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Annes dagbog 4.
Så kom sommeren efter et kort forår og varmen er væltet ind over landet. Hjemme hos
os betyder det tid til træning af apportering
med hundene.
Sidste sommer blev grundlaget for positiv
apportering lagt med Zuma og resultatet var
tydeligt i hønsejagten hvor der effektivt og
velvilligt blev hentet nyskudte agerhøns på
marken og i roerne.
Der var dog nogle problemer med dummyerne hvis de var for kedelige. Så nu er det
tid til at arbejde videre og forhåbentlig få
en apporteringsprøven i hus i slutningen af
sommerferien.
Jeg har trænet en del hjemme på græsplænen og det har fungeret fint, men jeg lå
mærke til at Zuma begyndte at kede sig lidt
hvilket til tider resulterede i sjusk. Så det
var tid til at åbne posen for udfordringerne
som jeg med min gamle labrador erfarede
kunne sætte skub i interessen.
Det var tid til terrænskifte , vildt og input i
form af flere hunde for at skærpe konkurrencelysten og ikke mindste interessen.
Tænkte dog at det nok var en god ide lige
at prøve det der vildt hjemme på plænen, da
Zuma sidste år havde meget lidt lyst til duer
og andet optøet vildt.
Desværre var historien den samme i år,
ivrigt løb han ud til emnet, men efter at have
samlet kaninen op røg den lige så hurtigt
ud igen. Duen kom slet ikke i munden.
Nå, ”back to basic” og frem med skinddummyen. Her var han på hjemmebane og
bragte den flot ind til siddende aflevering.
OK, så status var dummyer i år er OK, men
vildt var stadig ikke en god oplevelse.
Jeg besluttede så at rykke ud i terræn, så jeg
snakkede med nogle af de ”hoveder” jeg har
lært at kende i bretonklubben og vi fik samlet fem hunde og så gik vi bevæbnet med
dummyer, duer, kaniner og en enkelt fasan
ned til den nærliggende remise. Vejret var
ikke just med os, men med to hunde i snor
og en klapvogn med en pludrende pige gik
det frisk til nedover markvejen i let regnvejr
og vinden i ryggen..
Jeg tog min gamle labrador med som
opildner og opsamler i tilfælde de unge
hunde fik problemer i det høje græs. Der
blev trukket godt i snorene, da de fik fært
af vildtet- så måske i dag kunne man være
heldig at Zuma også kunne få lyst til at
hente kaninen.
Vi startede ud med labradoren for lige at
sætte lidt skub i løjerne. Så blev det Zumas
tur og han markerede fint to pelsdummyer
som blev smidt i god vind. I fuld firspring
sprang han i bedste bjerggedestil hen over

det høje græs. Finder straks første dummy
som hentes ind og i ren iver smides den
foran fødderne af ”mor”. Næste dummy
findes også i fin stil og afleveringen bliver
lidt bedre.
Jeg valgte ikke at lade ham gå efter duer,
da han ikke havde villet hente på græsplænen, så var egentlig meget godt tilfreds med
hans arbejde på dummy. Han fik chance til
at stå og lugte lidt til de duer de andre hunde
hentede ind, men der var på ingen måde
antræk til at tage en i munden, så udfordringen for sommeren er nok lidt større end
håbet. Dog er dette et af de områder jeg har
erfaring i indenfor hundearbejdet og er glad
for at have et par tricks i ærmet som jeg kan
hive ud og prøve af hvis den nuværende
metode fejler.
Heldigvis kunne jeg konstatere at ikke kun
Zuma havde arbejde foran sig, så er sikker
på jeg har træningspartnere i en stor del af
sommeren. Fedt at kunne trække lidt på
hinanden og støtte op om at man nu også
kommer afsted. Det er jo et af de problemer
man kan støde på i sommertræningen, hvor
man har mange andre gøremål udenfor i haven. Man kan have en tendens til at udskyde
træningen i en sådan grad at man slet ikke
får trænet. Især hvis man ikke er voldsomt
interesseret i apporttræningen, som jo ofte
er sommertræning for hundene. Heldigvis
synes jeg faktisk godt om denne disciplin, så
mon ikke jeg sammen med de andre kan få
stablet nogle træningsseancer på benene.
Nå, men efter nogle flere markeringer i
højt græs og klippet græs lod jeg Zuma
markere på en fasan, men hans opførsel fra
plænen derhjemme var fulgt med og fasanen
blev undersøgt, men fravalgt. Øv, men også
lidt hvad jeg havde forventet. Jeg sluttede
dagen af med en markering på dummy som
blev afleveret fint siddende og så kunne vi
slutte dagen med en god oplevelse.
Nu skal der trænes sammen med de andre,
alene og ikke mindste grundigt. Sommeren
kommer til at byde på vandapportering som
Zuma heldigvis har fået en passion for efter
grundigt at have studeret min labrador i fri
dressur på stranden flere gange. Det er altså
lidt nemmere at have en indpisker i form
af en hund som lever for de opgaver som
Zuma skal have lært, ikke mindst når det
gælder vandarbejdet.
Jeg er sikker på det bliver en sommer med
gode dage i hundetræningens tegn, dog er
det rart at have en jagtsæson foran sig hvor
Zuma forhåbentlig får lejlighed til at øve
sig yderligere hvis prøven glipper denne
sommer. Jeg kan jo konstatere at han har et
stykke vej endnu.
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Pokaler
Uddelinger af pokaler DBK hovedprøve
2011.04.01 .
Årets unghund 2011: Stevnsåen Mirelle,
10377/2008 ejer/fører : Thomas Stenbeck.
Årets hund 2011: Dixi, DK 11423/2008
ejer/fører: Asger Bak
Rex-pokalen for bedste hund åben klasse:
Fønsvig Darvin, DK 06790/2009, ejer/
fører: Flemming Knudsen
Tresor-pokalen for bedste tæve åben
klasse: Ellingås Smilla, 19407/2006, ejer/
fører: Michael Birkelykke
Rypen for bedste unghund: Abuu, DK
05209/2010, ejer/fører: Jens Ole Nilsen
Årets talent: Gribskovens Dagmar, DK
07226/2010, ejer/fører: Rasmus Frederiksen
Tikka Pokalen (trøstepokalen): Midtvejs
Zidane, DK 11569/2009, ejer/fører: Allan
Folmer Hansen
Arne Bjergfeldts Ærespræmie: Midtvejs
Zidane, DK 11569/2009, ejer/fører: Allan
Folmer Hansen
DBK´s vinderklasse 2011.04.03.
1. vinder: Fønsvig Darwin DK
66790/2009, Flemming Knudsen
2. vinder: Ellingås Smilla DK 19407/2006,
Michael Birkelykke
3. vinder: Thingsmans Luna08937/2005,
Kenneth Thomsen
4. vinder: Bianca 0948/2006, Kell Petersen
5. vinder: Loui DK 05443/2002, Allan
Folmer Hansen
6. vinder: Stevnsåens Mirelle DK
10377/2008, Thomas Stenbeck

Aktiviteter, Middtjylland:
Marktræning lørdag den 20 august,
Blåhøjen v/ Thomas Klit, 22132815.
Marktræning søndag den 21 august,
Langå v/Thomas Kristensen, 23930110.

Huberttusprøver
DBK´s Hubertus flytter til LollandFalster
Efter mange års prøveafvikling på Fyn og
i Midtjylland er Hubertus i år kommet til
Falster. Fredag den 7. oktober mødes vi hos
prøveleder Claus Raahauge, og så går det ellers løs i de store roemarker, hvor der skulle
være både fasaner og agerhøns. Det præcise
mødested offentliggøres senere. Mødetiden
er kl. 9.00.
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 2010. Du kan
læse udtagelseskriterierne og reglerne på
hjemmesiden i undermenuen Formalia.
De kvalificerede hunde (rangeret) i h.t.
resultater på brugsprøver, efterårsvinderklasser og alder er Engbjergvejs Aggi v.
Asger Bak (Hubertusmester 2010), Printz
v. Per Iversen 1. pr. BK, Gribskovens Faru
v. Søren Stenhøj 1. pr. BK, Dixie v. Asger
Bak 3. vinder DKK, Syrach v. Jan Nielsen
3. vinder DJ, Zago v. Bjarne Nørhave 4.
vinder DJ, Engbjergvejs Abelone v. Kenneth
Schultz 4. vinder DM, Stevnsåens Gucci
v. Poul Vestervang 4. vinder FJD, Mick v.
Karsten Thomsen 3. vinder DBK, Bordon
De L’arsdour v. Poul Valdemar Nielsen 5.
vinder FJD (vest), Midtvejs Sako v. Thomas
Kristensen 5. vinder DBK, Stenhøj Noah
v. Jens Stenhøj Jørgensen 6. vinder DBK.
Følgende er udtaget som reserver i rangeret rækkefølge: Aulumboens Basil v. Peer
Bæch-Laursen 2. præmie BK, Kito v. Claus
Nielsen 2. præmie BK, Stenhøj N´Tui v.
Thomas Severinsen 2. præmie BK, Akela
v. Ole Larsen 2. præmie BK, Aulumboens
Becky v. Anni Hansen 3. præmie BK og
Langvads Viro v. Verner Kristiansen 3.
præmie BK.
De bedste 2 ekvipager kvalificerer sig til

det uofficielle DM i Hubertus for engelske
racer. Denne prøve forventet afholdt i uge
42 ved Bramming.
De kvalificerede hunde og ejere inviteres
direkte.
DBK arrangerer uofficielt DM i par-Hubertus for nyjægere
Nye tiltag til profilering af den stående
jagthund efterlyses tid til anden. DBK vil
som et nyt spændende tiltag invitere nyjægere til et uofficielt DM i par-Hubertus, hvor
der fældes fugl for hunden. Jagten afvikles
onsdag den 19. oktober 2011 på Falster.
Jagten afvikles ved at nyjægeren, hund og
dennes fører afsøger et anvist terræn. Hvert
hold må fælde op til 4 fasaner. Nyjægeren
får tildelt en hund og fører ved lodtrækning. Samtlige hunde vil være præmieret
på markprøve og skal have bestået DJU´s
anerkendte apporteringsprøve. Nyjægeren
er primær skytte, og hundeføreren deltager
som reserveskytte. Prøven afvikles med
inspiration i DBK´s regler for Hubertus, så
man mister selvfølgelig point ved forbiskud.
”Nyjæger” defineres som en person, som
har erhvervet jagttegn inden for de sidste 3
år. Såfremt tilmeldingen overstiger 12 jægere, vil yngre jægere have førsteret. Prisen
forventes at blive kr. 600 for jægeren og kr.
300 for hund og fører.
Dansk Breton Klub har sammen med
positive lodsejere indgået et samarbejde
om udsætning af agerhøns og fasaner i det
pågældende område, og klubben venter
sig meget af dette eksperiment. Det vil
efterfølgende blive vurderet, om ideen kan
udbredes til flere steder i landet og nye
partnerskaber kan etableres med lodsejere
og jagtkonsortier.
Såfremt læseren kender en nyjæger eller
har spørgsmål til projektet, kan der rettes direkte henvendelse til formand Søren
Stenhøj. 2025 7430. Arrangementet vil blive
udførligt omtalt på klubbens hjemmeside.

Dansk Breton Klubs efterårsvinderklasse 2011 i Nordjylland
Dansk Breton Klub indbyder til Internationale Efterårsvinderklasse for bretons, 24.
september 2011, - der er mulighed for at
uddele cacit.
Sted: Gl.Toftegård, Gammeltoftegårdsvej
65, 9440 Aabybro.
Dommere: vacant.
Prøveleder: Peer Bæch-Laursen, Hejrevej
9, 7430 Ikast. Tlf: 26751614. Mail:
Mødetid kl. 08.30 - Afgang til terræn kl.
09.00
Tilmelding skal ske på DJU-tilmeldings
blanket, denne skal være prøvelederen i
hænde senest lørdag d. 17. sept. 2011
Tilmeldings gebyr på kr. 500, vedlægges

tilmeldings blanketten eller indbetales på
7641 1019805 HUSK NAVN.

Tilmeldings gebyr

Der mulighed for, at forhånds bestille forplejning.

Pris i kr.
500,00

Morgen mad
Fra kl. 08.00
Frokost

35,00

Eftermiddags kaffe og
brød
Total

25,00

Antal

Total

65,00
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Sjællandsk Mafiafest.

Den sjællandske mafialiga tændte op i
grillen! Køge - Herfølge jagtforening
fredag den. 17.juni 2011. Vi var 36 Breton
hundefolk mødt op med hænderne fulde
af mad, hvilket gjorde at der var så rigeligt
mad til alle kunne spise sig mætte. Klubben havde sørget for at der var masser af
den gode Breton-vin.
Under præsentation af os selv, viste det
sig at der var der både alkoholiker og andet godt folk til stede, så en kedelig aften
blev det ikke. ”Pralebordet” var noget magert i år, da det har været et meget svært
forår på markprøverne.
Talentfløjten gik år til Ruddy Hansen
med Diego, som har opnået 1.pr og 2.pr
på markprøverne. Et stort tillykke fra os
alle. Vi glæder os til at se Ruddy med
fløjten om halsen på efteråret markprøver.
Allan Rasmussen fik taget hævn fra sidste
års marfiafest, hvor han blev udnævnt til
svagpisser, For dem der ikke kan huske eller ikke vil. Så var det sådan: Allans hund
pissede på vildt, jægere og lidt her og der.
Søren Zulu alias Søren Mark Jensen fik
i år (af Allan Rasmussen) et par hypnosebriller, så han kan forbedre sin Crocodile
Dundee stil, samt et par lange gule gummi
handsker, så at han bedre kan dirigere sin
hund Zulu, når den kommer op af vandet
ved apportering, og så kan han jo også
altid hjælpe til med opvasken.
Efter middagen var kom der gang i whisky flasken til Irsk kaffe. Hvad mon næste
års mafiafest bringer?
Endnu en vellykket mafiafest sluttede ud
på de sene nattetimer.
Rigtig god sommer til alle. Kisser

Bretoner i brug

Jørn Brænder bor på Sydfyn i Ollerup, tæt
på Hvidkilde Gods. Jørn har haft bretoner
siden 1973 og grunden til at det netop blev
betonen skyldes Jørns lærermester, CHR
Kristian Lorentzen. Mester var oprindelig
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og afløste. Det ebbede lidt ud med besøgende ud på aftenen. Hundene opførte sig
eksemplarisk, selvom de blev klappet hele
tiden.
Om lørdagen startede vi kl. 10. Lone,
Tonny, Vannes og undertegnede havde
vagten fra starten. Lørdag var den dag hvor
der kom flest mennesker. Først på eftermiddagen trådte Elin og Claus til sammen med
Kito. Der kom flere gamle breton ejere hen
for at sige hej. Specielt én måtte lige gå et
lille øjeblik da han så vores hunde. Han
havde næsten lige mistet sin bedste ven
Jagtmessen i Hillerød
igennem 13 år, og det var næsten for meget
fra den 29/4 – 1/5-2011
at se alle de breton på standen. Puhh hvor vi
Vi var så heldige at få tildelt en stand på
følte med ham. Men ellers fik vi igen nogle
jagtmessen uden beregning til fremvisning
gode snakke med andre jægere og hundeaf vores dejlige hunde. Det eneste krav var
ejere.
at vi var der alle 3 dage og der var hunde på
Merete og Bent havde lovet at tage standen
standen. Claus og Dorte Hjelm havde lovet
ned og Merete havde fået at vide at hun
at hjælpe med at sætte standen op. Vi skulle
skulle passe på Jimmi’s fasan. Det havde
mødes kl. 10 og være færdige senest kl. 12.
åbenbart gjort så stort indtryk at Merete
Men allerede kl. 11 var vi færdige – der var
havde haft mareridt om natten – hun havde
fine plancher på væggene lånt at Torben, uddrømt at fasanen var blevet våd i forbindelse
stoppede fasaner m.v. lånt af Dorte, Claus,
med en vandskade. Men fasanen var heldigJimmi og Marianne. Lene havde sørget for
vis ikke blevet til en and i løbet af natten
nye brochurer og Søren havde givet os 3
Søndag var en hyggelig og forholdsvis
kasser med af Jagthunden som vi kunne dele
rolig dag hvor Merete og Bent havde deres
ud. Merete kom med 6 flasker bretonvin.,
3 dejlige hunde med. Bellis var igen med og
og så var vi ellers klar til at gå i gang. Vi
jeg må sige at hun efterhånden var blevet
havde fået en super placering lige der hvor
lidt tyndpelset. Selvom der var 4 livlige
folk kom ind. Der var rigtig mange stande
hunde og 3 personer på 9 kvm gik det fint.
der havde gjort meget ud af udsmykningen
Nedpakningen tog en 1/2 time og så var vi
blandt andet vores ”genbo”, fiskerne som
klar til at tage hjem efter 3 sjove dage.
havde lavet en tro kopi af et lille havneTusinde tak for nogle hyggelige dage. Vi
miljø.
fik for resten ros af Liv der havde ansvaret
Kl. 13 myldrede det ind med mennesker –
for messen. Men hundene gjorde også et
egentlig flere end vi havde regnet med. Vi
godt stykke arbejde med at charmerer sine
fik en god snak med flere forhenværende,
omgivelser.
nuværende og måske nye breton ejere. Sidst
Susanne Funk
på eftermiddagen kom Marianne og Jimmi
engelsk setter mand som udover arbejdet
også opdrog sin lærling i haglskydnings
kunst, jagtens glæder og ikke mindst glæden ved den stående hund. På et tidspunkt
i sidste halvdel af 60´erne anskaffer mester
sig så en af de første bretons i Danmark.
Da Jørn og Grethe i 1972 er færdig med
at bygge hus og syntes at der nu er tid og
plads til en hund, så kommer Jørn i tanke
om mesters breton der både var en god
jagthund, lydig og lille. Der tages kontakt
til Åge Stenhøj Jørgensen som er så venlig
at sælge dem deres første hvalp. Trine som
denne hvalp hed blev sammen med Jørgen
inviteret på skovjagt i hundens første sæson.
Da Jørgen ankommer med pragteksemplaret, var jagtvennerne ved at dø over denne
bette grimme hund som sikkert kun kunne
holde til en såt eller to. Grinet stivende og
respekten steg som dagen skred frem og
Trine stadigvæk arbejdede på fuld skrue.
Faktisk endte det med at jagtlederen anskaffede sig en breton kort tid efter. Siden er det
blevet til seks bretoner og som Jørn siger:
”Jeg har aldrig fortrudt”.

I starten bedrev Jørn en del småjagt og
markjagt med venner og familie og siden
en del godsjagt hvor han bretoner først og
fremmest bliver brugt som apportører. I
dag bruges hans firårige breton, Østfyns
Josie, næsten udelukkende som apportør
på godsjagter og andejagter, og en sjælden
gang som driver. Tit bliver Jørn spurgt om
han vil drive igennem eller apportere, og
han vælger oftest apporteringen. Adspurgt
om hvorfor han ikke anskaffer sig en af de
apporterede racer, lyder svaret: ”.. med en
breton får man den ekstra sidegevinst at den
har standen, som altid har fascineret”. Jørn
mener helt klart at bretoner som apportør
matcher de apporterende racer fuldt ud. Generelt ses der for mange hunde på godsjagter
hvor lydigheden ikke er i orden. En breton
er hverken værre eller bedre end de fleste
andre jagthunde racer når der skal arbejdes
med lydighed. Dog må man gerne tage lidt
kontant i sin breton når det er påkrævet hvis
blot vi samtidig husker, at give dem den
ros og kærlighed de har krav på når de har
gjort det godt: ”.. husk på at vores race er
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en lille hund og når vi roser, må vi meget
gerne komme ned på knæ og i højde med
hunden. ”
En typisk jagtsæson for Jørn og hans hund
ser således ud: September anstands jagt på
ænder ca. en gang om ugen, oktober er småjagternes tid med jagt på lidt af det meste
og november-december står så i godsjagter

tegn minimum en gang om ugen, eller sådan
var det indtil de nye udsætningsregler trådte
i kraft, men pga. disse regler er klap- og
godsjagternes antal skrumpet i antal. Forår
og sommer bruges til jævnlig apporterings
træning frem mod DBK´s fynske apporteringsprøve, som udover en bestået B-prøve
ofte medfører en udtagelse til racedyst og

deltagelse i DBK`s C-prøve, hvor Jørn og
Josie har gjort det rigtig godt de sidste par
år. Selv om det først er i de senere år at hans
bretoner primært bliver brugt som apportører, har alle hans seks bretoner bestået
DBK´s B-prøve, så interessen for et godt
efterskuds arbejde har altid været vægtet
højt.

”Og nu med neger” – rapport fra DBK deltagelse i EuropaCup. (Citat frit efter Zircus

Dansk Breton Klubs bestyrelse lancerede i
februar en international profil for klubben.
Som en del af dette arbejde havde formanden og frue tilbudt at tage til europacup mesterskabet for bretons i Holland i dagene den
13. og 14. april. Turen kunne suppleres med
deltagelse i en jubilæumsprøve i samme område den 12. april, og hvis pengene og tiden
i øvrigt havde været der, kunne man have
taget kampen op i forhold til at repræsentere
Danmark i Europacup for kontinentale racer,
der blev afviklet lige før.
Der blev samlet et dansk hold bestående af
Bordoun v. holdleder Poul Valdemar Nielsen, der er kyndig i FCI-prøver, Fønsvigs
Darwin v. Flemming Knudsen, Kito v. Claus
Nielsen og Gribskovens Faru v. undertegnede. Umiddelbart et yderst fornuftigt hold,
hvor hundene havde papirerne i orden. Det
var nok mest de 3 af førerne, der måtte
betragtes som nybegyndere.
Begge biler ankom sent den 11. april til
overnatningsstedet inden for en tidsforskel
af 30 minutter. En lille middag blev stablet
på benene, og en slagplan blev lagt for
næste dags FCI-prøve. Ville vi fx komme på
samme hold, eller …
Tidligt op næste morgen og lufte hunde.
Morgenmad på hotellet, og da vi havde siddet og småtrippet lidt, blev vi enige om, at
vi lige så godt kunne bevæge os til mødestedet, der lå 10 kilometer væk. Bilerne blev
pakket, og så af sted.
Mødestedet var et stort konferencecenter,
der var yderst velegnet. Ca. 80 hunde var
indtegnet til FCI-prøven, og det var næsten
som at møde ind til en stor dansk markprøve. Staks ankommet begyndte vi (ekskl.
PVN der hilste på sine mange venner) at
opspore program o.l. for dagen. ”Næ, I må

vente”. ”Jamen, hvor skal vi være?”. ”I må
vente…”
Alle de andre fremmødte tog det helt
afslappet, så til sidst slog vi os ned i et
hjørne med en kop kaffe. PVN kom ned til
bordet, og kunne udpege enkelte af dagens
dommere. Klokken nærmere sig 9.00. Lidt
over kl. 9.00 begyndte en fra sekretariatet at
hænge lister op. Hurtigt hen og kigge. Det
viste sig at være resultater fra det kontinentale europacup mesterskab dagen før. Dette
blev vundet af en breton. Vi måtte vente lidt
endnu, og vi var fortsat de eneste, der udviste stor ivrighed for at komme i gang. Dette
havde sin forklaring.
Stort set alle fremmødte (80 - 90 %) var
professionelle hundeførere fra Italien,
Frankrig, Spanien og andre sydlige lande.
Her er der tradition for, at jægere anbringer
deres hunde til træning, og en del af dette
involverer afprøvning af hunden på prøve.
Endelig er der afprøvning af egne hunde til
brug for avl. Et eksempel var, at en enkelt
hundefører lagde beslag på et hold. Han
havde 9 hunde til singleafprøvning af 15
minutters varighed.
Prøvesystemet skal således understøtte et
professionelt system, hvilket reglerne efter
min subjektive mening også bærer præg
af. Reglerne bygger på en meget sort/hvid
bedømmelse, der (måske) har til hensigt at
skabe sikkerhed for en præmies kvalitet. Jeg
skal undlade at bruge spalteplads på dette,
og det omtalte udarbejdede notat om FCIprøver kan findes på DBK´s hjemmeside
under Formalia.
Langt om længe kom der holdlister op for
dagen. Vi var placeret på 3 forskellige hold
ud af 6. Heldigvis afvikles prøverne, så man
ikke nødvendigvis skal følge rækkefølgen,

Nemo)

og det er helt normalt, at hundeførerne tager
rundt i et område og bliver afprøvet på flere
hold. Derfor blev der også udleveret et kort
med ringe om de 6 holdområder. Fint nok,
Holland er flad som en pandekage, så det
var vel ingen sag at finde rundt – troede vi.
.. Vi flyttede Flemming med hund over til
Claus, Lene og jeg, da Darwin og Kito var
på samme hold. Darwin skulle på som nr. 2
eller 3. En dejlig høj vintersædsmark blev
tildelt ekvipagen. Darwin startede lidt ungdommeligt i sit søgsoplæg, men Flemming
fik hurtigt styr på ham. Stand. Fasan lettede
og Flemming skød. Desværre tæller fasaner
ikke om foråret. Darwin bragte sig i kontakt
med fasan 3 gange, men det, kombineret
med et par små fejl, kunne ikke bruges til
noget. ELIMINÉ.
Kito var næste hund. Han blev kørt ud
i terrænet, da hunden før ham (vist nok)
havde kikset fugl. Man får ikke kritik på
samme måde som i Danmark. Kito fik tildelt
en høj vintersæd, men… Marken var delt op
af to pigtrådshegn med over- og undertråd,
og hver gang Kito ”ramte” hegnet slog han
af. Claus fik til sidst guidet ham over på den
anden side af pigtrådshegnet. Anden gang
han vendte inde på markstykket, slog han
rundt i stand, og en lidt utilpasset agerhøne
forlod terræn. ELIMINE.
Så skulle vi skifte terræn. Vi var blevet
fortalt, at terrænlederen kunne oplyse koordinater til GPS til de andre hold. Desværre.
Han, såvel som dommeren, snakkede ikke
engelsk. Så måtte vi kaste os ud i det, og jo
mere vi kørte rundt i det angivne område,
jo mere bandede vi de utydelige kort langt
væk. Lige pludselig var Holland knap så
fladt. Langt om længe fandt vi et hold. Det
forkerte. Men, vi blev guidet videre sammen
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med en hollænder, og langt om længe fandt
vi hold 6 uden for det angivne område!
Faru fik sin chance. Han startede med at
pointe et blafrende flag ude på marken.
Lagde dernæst et fornuftigt søg op, men
havde enkelte markeringer, som han selv
løste. Han mødte ikke fugl i sine 15 minutter. ELIMINE.
PVN gik det åbenbart ikke meget bedre.
Hjemme ved hotellet tog vi ud til havet for
en kort luftetur. Hundene var trods alt ikke
blevet overbelastet, så de nød en løbetur på
stranden.
Dagen var ikke færdig. De bretons, som
skulle stille til europacup, skulle igennem en
kort eksteriørbedømmelse. Lidt af en overraskelse for især Claus og jeg. Kito er nok
for stor og ikke alt for typisk. Faru er en tøsedreng, og jeg har lagt udstilling på hylden
for lang tid siden. Darwin er nok heller ikke
den mest typiske breton, men har højden.
Da PVN ikke var i stand til at forsikre især
Claus om, at bedømmelsen ikke kunne få
betydning for Kitos fremadrettede deltagelse, blev Claus noget rød i ansigtet, og
han sluttede med at sidde og bande det hele
langt væk i 3 kvarter. Heldigvis fungerede
diplomatiet, så det danske hold fik lov til
at stille op, og der var hunde fra de andre
lande, som fik lige så lave karakterer. Om
det overhovedet kunne få betydning senere,
ved jeg ikke! Det skal da lige med, at Bourdons karakterer var i top.
Om aftenen tog PVN og jeg til møde i den
europæiske sammenslutning for bretons
– AISEB. Der var ikke de store ting på
programmet, og uden at genere nogen, vil
jeg tillade mig at konstatere, at ”vi fra nord”
ikke tæller særligt meget. De øvrige 3 fandt
imens en lille god restaurant. Vi sluttede
dagen af sammen med en lille øl og et glas
whisky. Næste dag skulle vi nok komme til
tops.
Af sted til mødestedet efter en kort luftetur.
10 lande havde meldt sig under fanerne.
Igen lang ventetid, og til sidst skulle vi stille
op til holdpræsentation af de enkelte lande.
Nationalmelodierne gjaldede ud over området, og hvor på nettet de havde fundet den
danske melodi skal være usagt. Men, helt
sikkert en spændende fortolkning.
4 hold blev det til med én repræsentant
pr. hold. Vi startede med at køre ud på mit
hold, da det umiddelbart virkede som det
mest uoverskuelige område. Faru var nummer 3. Han tog et stort og flot slag på marken, kastede sig i stand tæt op af en markvej. En enlig agerhøne flygtede, og jeg stod
og overvejede om jeg skulle skyde. Nej, i
Danmark ville situationen ikke tælle. Faru
fastholdt sin stand, og da jeg var 20 meter
fra, lettede den anden agerhøne. Jeg skød,
og Faru forholdt sig komplet rolig. Dernæst
gik jeg op og koblede ham, og trak ham
tilbage i marken. Dommeren beroligede mig
med, at det hele skete inden for friminuttet,
og meddelte at jeg bare kunne fortsætte.
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Jeg forstod ingen ting. Faru søgte marken
færdig. Han havde en stand i området hvor
hønsene var lettet fra, og han sluttede til
sidst med et par kraftige markeringer og en
stand uden påvisning af vildt. ELIMINE.
Dommeren forklarede mig efterfølgende,
at han opfattede det som en stødning, og at
han ikke kunne afgøre om hunden bare lå
og respekterede ved den anden fugl. Ok, det
var en marginalsituation, og havde jeg gjort,
som Tonny T havde sagt på træningsturen,
så havde jeg selvfølgelig også skudt, da
den første agerhøne stod af. Det eneste, jeg
reelt kunne brokke mig over, var, at holdets
3 dommere gik i en klynge og dermed ikke
var fornuftigt placeret i forhold til min situation. På de andre hold oplevede vi, at dommerne fordelte og placerede sig strategisk
godt i marken! Faru viste sig efterfølgende
at være skadet, så han blev trukket til dag 2.
Så skulle vi ud og finde Kito og Claus´
hold. Kortet viste sig igen at være mere end
utydeligt, men heldigvis havde den ”gamle”
markprøvedommer taget sit kompas med, så
selvom fruen og Claus indledningsvis gjorde
grin med mig, så forstummede latteren, da
kort og kompas fik os på rette spor.
Claus blev hurtigt taget ud. Det var en lidt
tynd vintersæd, hvor sidste hund lige havde
pløjet marken igennem på jagt efter en hare.
Umiddelbart ikke optimalt. Kito startede
yderst ungdommeligt i sit søgsoplæg. Godt
med et fri-minut! Han skulle også spise lidt
græs og rode på harefært. Så tog han sig
sammen, og dækkede marken fornuftigt.
Kastede sig i stand, korrigerede en enkelt
gang og tog højrejst stand.
Da Claus var 30 meter fra, lettede parhøns.
Claus skød, og Kito var komplet rolig. Yes,
det danske hold var med endnu. Men, så gik
det galt, og hvad der helt præcist skete, skal
man være varsom med at udtale sig om.
Da der var ro på, kiggede Kito tilbage på
Claus, og inden vi havde set os om, løb Kito
tilbage til sin fører. ELIMINE.
Jeg bandede det hele langt væk, og der var
stor opstandelse blandt de øvrige hundeførere og tilskuere. Hunden skal forholde sig
komplet rolig indtil føreren kommer op og
kobler den. Om det var Claus, der fløjtede,
eller hunden, som selvstændigt sprang hjem,
skal være usagt.
Jeg forsøgte at forklare de undrende
tilskuere, at vi i Danmark gerne må kalde
hunden hjem, når en situation for fugl er
endelig afviklet. At der nok var tale om en
misforståelse. Herefter blev vi kontaktet
af ordførende dommer, der på ingen måde
kunne acceptere, at hunde i Danmark kunne
opføre sig som Kito. Jeg forsøgte igen at
forklare præmisserne, hvorefter Hr. Balke på
flydende engelsk udtalte, at Danmark havde
deltaget i flere år til disse samlinger, hvorfor
vi til fulde burde kende reglerne. Havde vi
været fra Mozambique, kunne man måske
have set igennem fingre med en sådan utilbørlig optræden fra hundens og/eller førers

side! Jeg har – ved nærmere eftertanke altid syntes, at der er lidt neger over Claus.
Senere på dagen kunne Flemming berette
om, at han vist nok havde lavet en lignende
fejl med Darwin efter at have skudt over
ham. PVN havde heller ikke heldet med sig,
men 3 hunde fra Danmark havde trods alt
fundet fugl, og der var skudt over dem.
Eftermiddagen sluttede med en rundtur i
området, indkøb af røgede fisk og lidt roseog hvidvin og så en tur til stranden. Om aftenen var der stor middag for alle deltagere.
Ganske hyggeligt.
I forhold til dag 2 skal det blot med, at
Darwin vist nok fik IFF eller noget der
minder om det. PVN havde vist en enkelt
spinkel chance med reserven for Faru,
og Kito var lidt ved siden af sig selv. Det
danske hold tillod sig derfor at vende næsen
hjem af tidligt på eftermiddagen. Så var den
overnatning sparet.
Hvad fik vi så med hjem ? Det er altid lærerigt, at opleve noget nyt. Eksteriørmæssigt
var de sydlandske hunde generelt noget lavstammet, men de kom godt rundt i marken
på en frisk og livlig måde. Det fuglearbejde
vi så var i orden. Jeg oplevede ikke hunde
forbigå fugl. Som tidligere nævnt virker
prøvereglerne som sort/hvid, men Claus og
jeg oplevede da en spanier få excellent, selv
om hundens søgsoplæg var alt for offensivt.
Dejlig hund og 2 flotte situationer for fasan
og agerhøns, men …….
Har man lyst til at prøve, så skal jeg
anbefale, at man sætter sig godt ind i
grundreglerne, og at man træner utroligt
intensivt, således at hunden ”på egen hånd”
kan præstere et godt søg i en høj fart og en
god/livlig stil i 15 minutter. Konditionen
skal være i orden, og fuglearbejdet giver sig
selv. Jeg deltager gerne igen, hvis jeg har en
hund, som har dette talent – især fordi jeg
hader at tabe.
En positiv evaluering af de tre dage skal
være, at vi med marginalerne på den rigtige
side, ville have hjemtaget et par præmieringer. Til gengæld kunne kun en del af holddeltagerne leve op til kravet om en racetypisk stil, og sådanne forhold vil få betydning
i dette game, når de endelige vindere skal
findes. Til gengæld gør prøveformen også,
at det nok er lidt mere tilfældigt, hvem der
vinder på dagen, end det vi kender fra det
danske prøvesystem.
Med hensyn til vores eget prøvesystem
er det yderst udmærket, og det er netop
målrettet bedømmelsen af jagthunden sammen med sin jæger. En bedømmelse, som
ikke kun strækker sig over 15 minutter, men
som kan ske over en dag af flere slip med
forskellig varighed. En hyggelig dag, hvor
vi amatører kan få os en god snak mellem
afprøvningerne.
Men, alt i alt spændende at deltage i arrangementet.
Søren Stenhøj
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DPKs familieweekend
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d. 18./19. Juni på Djursland

Klubredaktør Jagthunden:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
E-mail. jantor87@gmail.com
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, Viernevej 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

Udstilling på DPKs familiedag
Åben klasse hanner.
Takese Ross 04179/2008, E.F. Søren Møller Jensen, VG
Matrese´s Black Magic Junior 09258/2009,
E.F. Lars Bæk-Nielsen/Anne B. Hansen,
EXCL 1. vinder CK BIK1 Cert. BIM
Brugsklasse hanner.
Matrese´s Nick 09260/2009, E.F. Preben
Binder, EXCL 1. vinder
Boelsgårds Figo 19604/2008, E.F. Jens
Bang/Anne B. Hansen, G
Juniorklasse tæver.
Bjørklunds CR Donna 02478/2011, E.F.
Keld Nielsen, EXCL 1. vinder

Vinderne fra udstillingen på familiedagen

En af DPKs hjørnestene er blevet vores
årlige familieweekend, en weekend hvor vi
mødes og - uden konkurrencer og stress hygger os sammen, leger sammen og spiser
sammen. For at der også skal være lidt for
pointeren, er der mulighed for at bestå en
apporteringsprøve eller to og en udstilling,
hvor vi kan få bedømt hundenes udseende.
Samtidig er der også lavet nogle utraditionelle konkurrencer for hundene; sidste år
i Sønderjylland var der pølseapportering
for kræsne hunde, i år var der hurtigste apportering, hvor der oven i købet var enkelte,
der lave par-apporteringer. Ankermand på
Djursland er som vi alle ved Børge Sommer, og under hans sikre ledelse havde vi et
par rigtig gode dage. Ikke mindst Marianne
Kronholms kulinariske egenskaber kom til
udtryk, hvor hun sammen med dine dygtige
hjælpere i køkkenet lavede en festmiddag af
uhørte dimensioner. Formandens slankekur led en krank skæbne, og jeg har i den

efterfølgende uge måtte leve af kildevand og
frisk luft.
Et af punkterne under bestyrelsens time
var orientering om DKKs nye tiltag. Erik
Petersen orienterede grundigt om de nye
præmieringsregler, jeg vil opfordre alle
til at gå ind på vores hjemmeside, hvor et
overskueligt diagram findes. Samtidig orienterede Erik om DKKs nye etiske regler, hvor
specielt to kan være alvorlige for en lille
klub som vores; indavlskoifficientreglen og
reglen om avlsmatadorer. Vi fik her tydeligt
bevis på, at vores hidtidige avlsmetoder i
DPK vil komme under stærkt pres. I FJD
regi vil vi gøre vores yderste for at få disse
regler væk for jagthunderacerne, vi håber
det bedste. Jeg orienterede også om vigtige
datoer for Pointerklubben her i efteråre
De bedste hilsner
Flemming Fuglede Jørgensen, formand
DPK

Dansk Pointer Klub´s apporteringsprøver den 18 og 19 juni 2011

P. UG´s Prince 01591/2008 E.F. Chr. Johansen, Bestået vinder af Peter Pokalen
GS Øjyllands RB´s Zilvo 17020/2009,
Bestået
GS Åens Mads 15655/2007 E.F. Erik Pedersen, Bestået Bedste hund begge dage
P. Zico 17999/2007 E.F. Laust Nørskov,
Bestået

P. Matreses Nick 09260/2009 E.F. Preben
Binder, Bestået
P. Villestoftes Sissel 14096/2006 E.F. Anne
Marie Petersen, Bestået

Brugsklasse tæver.
Villetoftes Gry 14095/2006, E.F. Gunnar
Larsen, VG
Fugledes Merlot 03490/2009, E.F. Flemming Fuglede Jørgensen, EXCL 1. vinder
Fugledes Odett 14263/2009, E.F. Flemming Fuglede Jørgensen, VG
Championklasse tæver.
Takese Erika 04322/2007, E.F. Elsebeth
Lovén, EXCL 1. vinder BIK 1 CK BIR
Bedste hunde lørdag.

Bedste hunde søndag.
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Aktiviteter det næste halve år

Efter kvalitetsprøverne vil følgende prøver
blive afviklet således:
Sct. Hubertus: d. 21/9 Borupgaard, Løkken og d. 22/9 Ole Smidt, Sydsjælland.
Prøverne bliver afholdt med 16 hunde, fire
hunde fra hver af de gamle engelske racer.
DPKs Efterårsvinderklasse: d. 24/9
Hotel Sakskøbing, prøveleder Flemming
Sørensen/Ole Smidt, dommere Mogens
Vestergaard (Ordf.), Poul Erik Dahl, Anton
Dahl, reserve Ole Noe.
Efter de fælles vinderklasser og DM vil
der blive afholdt to ekstra vinderklassen i
FJD regi. Prøven vil blive afholdt med 16
deltagende hunde på ét hold med todommersystem, som vores søsterlande nordpå
afholder deres prøver.

FJDs udstilling i Vissenbjerg 29. maj 2011
Hvalpe klasse hanner.
Matresses Sorte Per 19085/2010, E.F. Palle
Christensen, SL
Junior klasse hanner.
Villestoftes Gullit 5061/2010, E.F. Jørgen
Gordon Andersen, VG
Åben klasse hanner.
Bendt´s D. Uno 15568/2009, E.F. Jens Chr.
Jørgensen, EXCL 2. vinder
Horndrups Rolf 14219/2009, E.F. Arne
Jacobsen, EXCL 4. vinder
Horndrups Max 14215/2009, E.F. Arne
Jacobsen, VG
Metrinelunds Olfert 10298/2008, E.F. Svend
Buchhave, EXCL CK 1. vinder BIK 1 BIR

UG´s Diesel 01589/2008, E.F. Arne Larsen,
EXCL 3. vinder
Brugs klasse hanner.
Astrups Fighter 04120/2009, E.F. Alex Nissen, EXCL 2. vinder
Astrups Zaza 04121/2009, E.F. Jes Krag,
EXCL 1. vinder
Åben klasse tæver.
UG´s Duchesse 01594/2008, E.F. Marie
Larsen, EXCL CK BIK 1 BIM
Brugs klasse tæver.
Villestoftes Ena 06879/2009, E.F. Gunner
Larsen, VG
Boelsgårds Cille 19598/2008, E.F. Henning
Hansen, EXCL 1. vinder

D. 22/10 ved Bramminge, Poul Vestervang
og Erling Clausen som dommere.
D. 30/10 ved Petersgård, Finn Møller
Jørgensen og Joakim Skovgaard som dommere.
D. 7/1-2012: Vintermøde, Centroweise
ved Vissenbjerg med programmet:
1. Dansk Gordonsetterklubs formand Anton Dahl om DPK og Pointeren set udefra.
2. Et indlæg om dressur af en expert.
3. Og sidst opfølgning på DPK strategi: En
lille klub med store ambitioner v. Flemming Sørensen.
Næste års hovedprøve vil blive afholdt
på Sjælland med Hotel Strandparken,
Holbæk, som hovedkvarter d. 22-23-24/3.
Som dommere er inviteret Daniel og Kjell
Gustavsson og Tore Larsson, alle Sverige,
samt Ole Dahl Madsen, Allan Nissen, Poul
Erik Dahl, Peter Rafaelsen m.fl.
Således skulle DPKs medlemmer være
orienteret, så de kan få krydset datoerne af.
Der står en travl efterårssæson for døren,
så vores hunde skal være toptrænede til
konkurrencerne. Alle ønskes knæk og
bræk.

BIR + BIM i Vissenbjerg.

Adolf Jørgensen 75
Den 26. september 2011, fylder Adolf Jørgensen, Otterup 75 år.
På trods af at Adolf i de senere år ikke har
haft en pointer, har han bevaret medlemskabet af klubben, så han kan følge lidt med
i hvad der rør sig på hundefronten. Helt
hundeløs er han dog ikke, for en Springer
Spaniel holder ham med selskab og sørger
for at han får den daglige motion.
Dansk Pointer Klub vil gerne ønske dig
tillykke med dagen, og ønsker dig alt godt i
fremtiden.
J.R

Adolf Jørgensen og Bimba.
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På tur i sydens prøver
Da jeg i mange år har deltaget i sydens prøver, siden 1991. Har jeg haft den glæde at
prøve mange ting hvad angår prøveformer.
Engang imellem ved man ikke helt, hvad
man har tilmeldt sin hund til, men hvad pokker, det finder man jo ud af.
En prøve jeg vil skrive om, som jeg har
deltaget i flere gang, og blev også afholdt
efteråret 2010, den bliver afholdt i Østrig en
prøve der kører over 2 dage. og hedder Engelsk kombination. Det er som den Østrigske prøveleder Werner Jost. Dem der var til
VM- Udtagelsen i 2005 kender ham nok,
da han var med til at udtage de danske deltagere det år. Siger, at det er det de stående
hunde er skabt til og så kan Retrieverne
slæbe på vildtet, På begge prøvedage kan
der tildeles CACIT, der konkurreres også
hos Derby hundene i den gren, der ses lidt i
mellem fingerne med ulydighed.
Det er en dobbelt prøve for stående hunde
og retriever, Det er for alle stående hunde
racer, både Engelske og kontinentale hunde,
der afprøves i parsøg, dog i hver sin gruppe.
Det er på samme måde som alm. FCI-markprøve for de stående hunde.
Når hunden har stand skal makkerhund
selvstændig vise sekundering, uden at man
stopper hunden ved at fløjte, hvis ikke er
man elimineret.
Skytter og hundefører går op til hunden, og
de fugle der letter, bliver fældet også selvom
de letter på siden af hunden, da retrieverne
skal have så mange fugle at apportere som
mulig, man har lov dog til at holde hunden
i halsbåndet, når fuglene rejser for ikke
at ødelægge for retrievernes apportering,
apportere de stående hunde fuglen er man

elimineret (Udgået).
Når fuglene er skudt bliver man stående, og
de apporterende hunde der følger med bagi i
en afstand af ca. 60-80 meter, skal nu bringe
de skudte fugle hjem til deres fører. Alt
imens vi bare står og venter på at de bliver
apporteret. Når fuglene er apporteret bliver
der voteret mellem dommerne.
Hos de stående er der altid mindst 2
dommer, det er godt, da hver dommer kan
koncentrere sig om en hund hver.
Hos retrieverne er der 3 dommere. For
retrieverne når de bliver sluppet for at apportere deres fugl, skal de finde den inden
for kort tid ellers er de udgået, kan hunden
ikke finde fuglen går dommerne ud i området og søger selv, finder de fuglen er hunden
udgået, sådan forgår det hver gang en hund
ikke kan finde fuglen, og den der finder den
sidste fugl er dagens vinder.
Hos de stående hunde er dagens vinder ikke
den der finder flest fugle, men den der på
dagen har den bedst søg, fart og ikke mindst
stil og samtidig kan finde fugl og behandle
en korrekt, denne hund der kan alt dette kan
på dagen også opnå CACIT.
I år deltog jeg med mine 3 hunde, 2 Pointer
og en ung Engelsk Setter, min far Uffe
Tromborg med en meget ung Pointer med
han havde købt fra Frankrig, men denne
var dog lidt tonedøv den første dag, så den
fik kun 1 prøvedag og blev trænet alle dage
efter prøverne.
På prøverne i Østrig, hvor der kommer
deltager fra Tjekkiet, Schweiz, Tyskland,
Italien, Danmark og selvfølgelig Østrig,
da det er en International prøve hvor der
kan tildeles CACIT kan mag ikke udelukke
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deltager fra andre lande, og de behøver
heller ikke at være medlem af klubberne
for at deltage. Prøverne er normalt over 4
dage, hver dag en ny prøvedag, hvor CACIT
kan opnås. På prøverne i september er der 2
dage med alm. FCI prøver, hvor hundeføren
selv afgiver skud når hunden har stand, og
2 dage med Engelsk kombinations prøver,
hvor prøvelederen har arrangeret skytter til
dagene. Og der er også prøver i slutningen
af oktober, er alle 4 dage hvor hundeføren
selv afgiver skud når hunden har stand.
Min hund ”Uri de la Ferme de Belou”,
der i mange år har deltaget i Solo prøver i
flere lande i Europa, og har opnået på disse
prøver, 1 CACIT, 3 CACT, 17 Excellent, 12
Tres Bon.
I år deltog han 1 dag på alm. FCI prøve
parsøg og 2 dage i Engelsk kombination,
da han er ved at være gammel, valgte jeg at
spare ham på dag nr. 2 da hundene efter fri
minuttet er ovre skal gå for fuld kraft. Og
han opnåede på de 3 starter et 2´ T.B. og et
2´Excellent, og den sidste dag på Engelsk
kombination blev han nr. 2 på dagen.
Min anden hund ”Cash de Petit Beauregard” var med på alle 4 dage. Opnåede på
alm. FCI prøve et 3´ T.B. og i Engelsk Kombination et 2´ Excellent, han så nr.2 på første
dagen. Han deltog også i 2010 ved verdensmesterskabet i Slovakiet, og opnåede et T.B,
og blev nr.9 individuelt.
Og min Engelske Setter ”Bint Seva” opnåede et CQN og et T.B. i klassen Derby. Men
hun er nu mere med for at få noget erfaring
Skrevet af Tonny Tromborg.

Cash i stand.
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Engelsk Setter Klub i Danmark
ESKs efterårsvinderklasse

www.engelsksetterklub.dk

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: erlingclausen@live.dk
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
Hvalpeformidling:
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjenneslev.
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

Pokaler hjemkaldes
Det er blevet tid til at hjemkalde pokalerne
til efterårets prøver. De skal i nypudset
stand sendes til Steen Boilesen Vestre
Allé 44 8600 Silkeborg, hvis pokalen skal
graveres. Ellers skal de nypudsede pokaler
sendes til H.P. Clausen Videkærvej 21
6740 Bramming.
Med venlig hilsen
Pokalforvaltningen.
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Engelsk Setter Klub afholder vinderklasse
søndag d. 18. september ved Vordingborg.
Mødested: Udby Kro, Københavnsvej 288,
4750 Lundby, tlf. 55 98 10 43.
Mødetid og opråb: Kl. 9.00
Dommere: Finn Møller Jørgensen (ordf.),
Asger Stein og Poul Erik Dahl.
Prøveleder: Asger Stein, ved Gadekæret 21,
Hørup, 3550 Slangerup, mail: steinfam@
post.tele.dk
Tilmelding senest d. 10. september. Anmeldelse sendes til prøvelederen. Anmeldelsesgebyr kr. 500,-, kan indsættes på konto nr.
5479-0000258498. Husk at skrive hundens
navn ved betaling.
Der kan lejes værelser på Udby Kro ved
direkte henvendelse til Udby Kro.
Lars Nielsen

Dødsfald
Primo Juni måned døde Laurits Kyster
Nielsen et af Engelsk Setter Klubs mangeårige medlemmer.
Laurits Kyster Nielsen (Blandt venner
kaldt Basse) sov stille ind i familiens
varme omgivelser efter kortvarig sygdom.
Basse var en anerkendt hundesportsmand
hvis hjerte bankede specielt for den engelske setter.
En af Basse’s mangeårige venner fra hundeverden, Jens Balle skriver:
Ved Laurits Kyster Nielsen død er vi
mange der har mistet en kær og nær ven.
For mit vedkommende går mit første møde
med Kyster mange år tilbage i tiden. Vi
lærte hinanden at kende gennem vores
fælles interesse, markprøve og jagt med
stående hund i dette tilfælde engelsk
setter, jeg har haft fornøjelsen at dømme
Kysters hunde både på markprøve og
udstilling. Hvad enten det var på det ene
eller det andet forum han viste sine hunde
frem så viste han hvilket nobelt menneske

FJD Udstilling i Vissenbjerg

han var, rolig og afbalanceret optrådte
han, han kom aldrig med negativ kritik
uanset resultater. Det der begyndte som
et bekendtskab, udviklede sig til et varmt
og kært venskab der giver gode minder at
tænke tilbage på.
Basse var tidligere en meget anerkendt
slagtermester i både Årup og Assens, trods
dette tidskrævende arbejde var Basse ikke
bange for at give en hjælpende hånd, dette
både som bestyrelsesmedlem i Engelsk
Setter Klub, samt prøveleder og terrængiver/leder til adskillige prøver, selv
her på sine sidste år var Basse aktiv som
terrænleder til forskellige prøver og altid
med godt humør.
Basse har gennem tiderne haft en del
engelske settere, som han og familien har
nydt i mange gode stunder.
Engelsk Setter Klub, samt mange venner
har mistet en meget god ven som vil blive
savnet.
Ære være Laurits Kyster Nielsen’s minde
Engelsk Setter Klub i Danmark
Lars Nielsen

Godt vejr for både hunde og mennesker
og en god stemning fra morgenstunden.
Der var ikke for mange tilmeldte hunde på
udstilling, men vi kunne dog brøste os af at
være den næst største repræsenteret race det
var rigtig flot. Generelt var standarden god
på de fremmødte hunde og de fleste havde
et rigtig godt temperament. Efter bedømmelserne havde vi hyggelig socialt sammenværd , hvor vi spiste vores madpakker
sammen.
Marianne Weichenfeld

Dansk Gordon Setter Klub
Ringtrænerinstruktør

i Ølstykke og nu DKK Ringtrænerkurset i
foråret 2011 i Ålborg. Det giver tilsammen
Ringtrænerinstruktør. Det har i alt taget 5
dage at gennemgå uddannelsen og lidt rejsen
rundt i landet, men det gør det kun lidt hyggeligere at besøge familie og hundevenner
på vejen! Tak til dem som indlogerede mig!
Kurserne har været spændende og lærerige.
Jeg har hørt på mange erfarne hundefolk,
som alle har givet mig noget med hjem. Jeg
har ikke taget denne uddannelse kun for min
egen skyld, men også for at kunne give gode
råd videre med god samvittighed til alle jer
som behøver og spørger om hjælp. I skal
være hjertelig velkomne.
Christina Bak

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk
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

Endelig lykkedes det mig at finde det tredje
og sidste kursus i en weekend, hvor jeg
var ledig, så min Ringtrænerinstruktøruddannelse kunne komme i hus. Jeg gennemgik DKK Basiskurset i 2005 i Rønne,
DKK Adfærds og håndteringskurset i 2007

Avlsmøde i DGSK på Fyn 14. maj

Jeg var en af dem der havde meldt sig til
avlsmøde på Fyn med store forventninger.
dagen startede med morgen mad og velkomst ved formanden Første del af mødet
bød på Erik Petersen og gennem gang af
de hunde der gennem tiden havde præget
nordisk avl mest. Der blev både gennemgået stamtavler, set billeder og fortalt gode
historier (nok mest fra nyrer tid), der ud
over blev der gennemgået en del danske og
norske kenneler der især har sat præg på top

www.dgsk.dk

hunde og avl op gennem tiden og hvor af
en del stadig er aktive. vi sluttede af inden
frokost med at blive opdelt i grupper der alle
fik til opgave at finde 10 ting der gjorde at
der ikke bliver avlet flere hunde end der gør
og 10 ting der kan gøre avl og GSér mere
udbredt. vi var 4 grupper som alle kom frem
til stort set samme ting. under punktet med
hvorfor vi ikke laver flere hvalpen end vi
gør kom følgende op som det vigtigste:
•
Skrækken for at brænde inde med et
kuld eller enkelte hvalp (vi kom frem
til at især hanhunde kunne være svære
at komme af med)
•
”nye” tror det er for besværligt at have/
lave kuld
•
Der er for mange fordomme over for
racen (eller setterne i alm. hed)
Som evt. ”løsninger” til problemerne kom
vi frem til:
•
Bedre markedsføring (opdaterede og
moderne hjemmesider, komme mere ud
med hundene til arrangementer, hjælpe
hinanden med vider formidling, gode
billeder af børn og hvalpe og hundene
på ”arbejde” sælger!)
•
Hjælpe ”nye” eller folk der går rundt
og måske ikke selv ved hvor de skal
starte og egentlig har en go´ tæve der
hjemme, evt. ”låne” dem kennelmærket
ved dispositions erklæring og der ved

•

formidle hvalpene gennem mere kendte
kenneler/opdrætter (dette er også i langt
de flest tilfælde lidt mere økonomisk
godt for ”nye” eller personer uden kennelmærke da der er noget registrering
der er lidt billiger gennem DKK).
Vi skal mane gamle overtro og rygter
til jorden og vise hvad vores hunde
egentlig kan og står for!

•
Der blev efter fremlæggelsen drøftet og
diskuteret meget på kryds og tværs af grupperne og som forsamling. Efter endt debat
om overstående, var det så Carlo Nørtoft
Thomsen tur til at fortælle lidt om sine
oplevelser og sit avl gennem tiden, dette var
meget lærerigt især for en ”ny” opdrætter
som jeg selv. Jeg må indrømme der er ting
jeg skal have op til vurdering og andre ting
jeg stadig har at lære. Jeg blev noget klogere
især på hvad jeg som opdrætter kan gøre
beder/ anderledes frem over og det ærgrer
mig faktisk at der ikke var flere af klubbens medlemmer der havde tilmeldt sig for
tror nu alle ville have haft glæde af dage på
den ene eller anden måde! SÅ støt op om
VORES klub når de holder arengementer
frem over folkens! Det skal da også nævnes
at der på dage var flere punkter oppe og
vende end dem jeg har nævnt, men synes det
var de væsentligste der kan give alle stof til
eftertanke!
Cecilie Jensen
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FJD’s udstilling i Vissenbjerg
Tekst: Christina Bak. Foto John Bak

Endnu en gang blev der afholdt FJD udstilling i Vissenbjerg. Og for andet år i træk var
jeg med til at arrangere. Vejret var igen i
år perfekt hundevejr. Solen var fremme fra
morgenstunden, men forsvandt bag nogle
skyer op af formiddagen. Dejligt at hundene
ikke skulle døje i en forfærdelig varme. Og
igen i år var Royal Canin storsponsor, så
hele pladsen lignede en professionel udstilling med ens røde telte, symmetrisk sat op.
Og professionelle er jo lige præcis hvad
vi ikke er! Vi er her for at hygge, få os en
”smalltalk” og udstille vores smukke hunde!
Erik Petersen var kommet flyvende hjem
til Danmark fra Norge aftenen forinden og
overnattede hos familien Halberg. Og hvis
nogen kan bidrage med hygge og afslappet atmosfære, så er det Erik! Noget som
jeg personligt ser frem til hver gang Erik
skal dømme på en specialudstilling. Ingen
føler sig kostet rundt med og man kan altid
spørge Erik, hvis man er i tvivl om noget.
Han føler sig ikke hævet over os andre. En
følelse man måske godt kan få på en DKK
udstilling (og den står selvfølgelig på min
egen regning). Og igen i år var Liselotte
Højer ringsekretær. Så behøver man ikke at
være bekymret for noget. Alle ved at Liselotte har styr på hele. Skønt med sådan et
par i ringen samtidigt!12 hunde var i år til
meldt FJD-udstillingen og jeg vil her ønske
vinderne tillykke med det flotte resultat:

En af de store

Knud P. og Åens XL Paw.

Åens XL Paw, BIR
Opendora’s Gulla, CERT BIM
Åens Ulvaeus, Bedste Junior han
Åens Rocco, Bedste Åben klasse han
sammen og føreren melder stand.
Da fører og dommer kommer frem letter
hønsene i læ af hunden - smuk situation overlegen hund“. 1. præmie Ungdomsklasse
og bedste hund.

HVAS BEAUTY DHSTB 65964 (Dansk
Hunde Stambog)
Født 15.6. 1942
Opdr. G. Krag Jespersen, Maglebygård
Skelskør
På Dansk Jagthunde Derby 1944 startede
Ejer Inspektør Chr. Sehested Juul, Ravnholt, HVAS BEAUTY i par med TARGETS
ALBA:
Ørbæk
Far :TROLL 61016 Mor: LASKA 49935
(Opdr. af Laska var E.A. Christiansen)
Efter TROLL falder der afkom, der kan
klare sig i international konkurrence med
andre engelske racer - såsom BEAUTY - se
blot hendes kritik, da hun bliver bedste hund
på Dansk Jagtforenings Prøve på Fyn. ( Hun
vinder faktisk både Ungdomsklassen og
Åben Klasse samme år).
„Kolossalt søg i højeste pace, let, elegant,
bredsøg, høj hovedføring, skummer sit terræn af, en hund i højeste træning, som gør
et rutineret indtryk, får stand for høns bag
et gærde.
Da hun ikke kan se føreren, rapporterer
hun. Så snart hun har opnået kontakt med
føreren skyder hun atter frem til sine fugle,
som hun på kommando rejser elegant - rolig
i skud. Anden omgang går hun stort og bredt
over store græsmarker, kommer over foden
af høns i dårlig vind, klapper øjeblikkelig
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DGSKs efterårsvinderklasse
Følg med på hjemmesiden.
„Begge hunde går med gode bevægelser og
højt hoved i smuk stil. De får begge, under
gode betingelser, en række stand for fasaner
og begge viser sekundering. BEAUTY er
rolig i opflugt og skud og er i det hele taget
en meget veldresseret hund, lydig og velført.
Begge overføres til andet heat“.
Anden heat: „Her arbejder BEAUTY knapt
så stort som dagen før, kommer for nær 3

Dansk Gordon Setter Klub
høns, hun gør dæk, idet fuglene rejser. Får
igen standfor høns, som hun rejser korrekt.
Slutter slippet i et godt krydssøg i god stil.“
BEAUTY fortsætter.
5. heat: „ BEAUTY går nu mod den
senere Danmarksmester Pointer WHlTE
STAR BUBBI - kendt for et overordentlig
hurtigt søg. Men BUBBI havde her fået en
modstander der var hurtigere og løb derfor
halsende efter BEAUTY og gik helt fra koncepterne - Hundene går med kolossal fart.
BUBBI har før givet hals og da den ikke
kan holde tempoet, generer han BEAUTY
ved at følge hende og uafladeligt give hals –
herved støder BEAUTY en flok høns.
Senere opnår hun stand for høns, holder
standen trods det, at BUBBl går mellem
hende og hønsene og tager stand. BEAUTY
er rolig i opflugt og skud „- BUBBI placeres
som 3. vinder.
BEAUTY fortsætter til finale slip mod
Pointer LØVBAKKENS DROLL ved Aage
Steenbjerge og ført af Skytte L. Gustafsson:
„Hundene fortsætter som hidtil med god
fart. DROLL kommer for nær på to høns
som lige har kastet sig. DROLL gør dæk.“
( Her var Gordon Setteren tæt på en Derby
vinder - som vi i skrivende stund nytårsaftensdag 1995 stadig drømmer om…. mon
det bliver i dette århundrede overhovedet
?)
„Herefter opnår BEAUTY stand uden
resultat. DROLL får stand for fasan og
udreder foden meget smukt og sætter fuglen
fast - rejser prima“. DROLL vinder hermed
DERBYET 1944 og HVAS BEAUTY bliver
en flot nr. 2.
Derefter gik der i øvrigt 39/40 år, før
CH. VEIDEMARKENS LEICA i 1983 og

STENMARKENS D. BLACK PENNIE i 1
984 brød rytmen ved begge at blive nr. tre.
På DJF’s Mesterskabsprøve i 1945 lå
BEAUTY meget højt, men apporterede
desværre for hurtigt og nåede ikke titlen - Danmarks bedste jagthund. Til trøst
herfor, havde BEAUTY året før slået den
Eng. Setter der vandt titlen - konstaterede
formanden.
Skovridder Christiansen næstsidste hund
CH. PH0NIX TINY 29469 var mormor til
BEAUTY. Når man ser BEAUTY arbejde i
marken, er ligheden med de bedste RASKhunde slående. Måden at nagle en fugl på,
er nøjagtig som TINY’s fader DUKE RASK
25096 - alle tiders bedste danske jagthund,
iflg. formanden. Hvis det samarbejde vi har
med Norge udnyttes korrekt, skulle det være
muligt om få år, at mødemed Gordon Settere
på prøve og udstillinger, der ikke fandtes
bedre noget sted. Men betingelserne herfor
er, at vi dresserer vore hunde og lægger til
på de smukkeste af vore GODE jagthunde.
Man havde i Sverige i 1916-18 en pragtfuld samling Gordons, vel de smukkeste
vi har set! Men de forsvandt ret hurtigt
- antagelig fordi man avlede på udstillingsdyr uden hensyn til bygning og farve - VI
MÅ ALDRlG AVLE PÅ DET SMUKKE
DØDKØD, sluttede Gunner Krag Jespersen.
Ved gennemgang af vor races historie over
snart 200 år, er der en ting der slår mig
– og mange andre af klubbens ledere har
gentaget det: - Udstillingshunde og dermed
racens standard er Gordon Setterens største
problem!
Erik Petersen

DGSK’s sjællandske apporteringsprøve
Lørdag d. 25. juni 2011 afholdte DGSK
den sjællandske apporteringsprøve ved
Hagested-Gislinge’s baner ved Tuse.
Med 11 tilmeldte hunde hvor af de 8 var
Gordon Settere kunne de 5 GS’er trække
sig tilbage med ”Bestået”. Nymarkens
Hopper blev traditionen tro, fristes man
næsten til at sige, pokalvinder med fuldt
hus; 30 point. Tillykke til Lauge Larsen
og Hopper. Irsk Setter Dina v/John Bak
blev bedste ”ikke GS’er” med 29 point.
Derudover var der udtagelse til Racedyst
d. 31. juli 2011 og her blev følgende 4
hunde udtaget: Nymarkens Hopper v/
Lauge Larsen, Åens G. Blackie v/Ole
Halberg, Røsnæs Grandus (Stribe) v/
Karin Krüger og reserve Åens XL Paw
v/Knud Petersen.Dommer var Claus
Nielsen og han skal have en stor tak for
at bidrage til en hyggelig og retfærdig
prøve.
Christina Bak
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Årets udstilling i
Vissenbjerg

Klubredaktør:
Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle.
Telf. 75834009,
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com hannekrag@ofir.dk
Formand & hvalpeformidling:
Erik Rimmen, Havhusvej 5, Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98960368 – 30960368.
E-mail fam.rimmen@has.dk

Tekst og foto, Palle Krag.
Trods rumlende tordenskyer, forblev det et
fint udstillings vejr hele dagen, sol med drivende skyer, og en udstillings dommer, der
var ualmindelig god, til at forklare hundenes
store og små skavanker, for publikum, så de
kunne se, og forstå forskellen på hundene.
En god halv snes hunde havde fundet vej til
Vissenbjerg, søndag den 29. maj 2011,og
det var efter dommer Svend Otto Hansens
mening, gode eksemplarer af racen. Kun et
enkelt par hunde fik 2. præmie (Very Good).
Bedst i Racen med certifikat, blev Erica

www.irsksetterklubben.dk

DKK 11463/2009, E/F: Ulrik Kjærsgaard,
Sulsted. Bedst i modsat køn, også med
certifikat, blev Ginkgo DKK 11462/2009
E/F: Alex Røge Hermansen, Tårs. Et par
søskende fra samme kuld, der er opdrættet af Ulrik Kjærsgaard. I øvrigt samme
par unghunde der vandt UKK, på DISKs
hovedprøve i marts måned. Stort tillykke til
Ulrik og Alex.
Bedste tævehund i åben klasse blev Højfyns
Blis DKK 07988/2009, opdrættet og E/F
John Skovsager Larsen, Vissenbjerg.

Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke
Hyllinge.
Telf. 46404587 - 24647270,
E-mail: juuls@mail.dk
Hvalpeformidler:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg.
Tlf. 86538501 – 51324035,
E-mail kirstinekjaer@privat.dk

Jan fik mindepokal

Fra venstre: Ulrik med Erica, Dommer Sven Otto Hansen, Lisa med Ginkgo, FJD Vissenbjerg 2011.

Jan Justesen fik på Hovedprøven tildelt,
Mindepokal for Lindballes Dolly, Pernille
og Sputnik. Det var nu Jans nye import
fra Tyskland, Erin vom Kapellenpfad
(Eddie) DKK 00147/2011, der med sit
store talent, bragte pokalen i hus. Pokalen
tildeles den unghund, der på dagen, efter
dommerens skøn, har det største format
samt udviser det største talent. Pokalen er
ikke en fører-/dressurpokal.
DISK ønsker tillykke.
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Bedste åben klasse tæve blev Højfyn´s Blis,
DKK 07989/2009. Opdrættet E&F af John
Skovsager Larsen. Ekvipagen fik tildelt
Niels Jørgen Christensens vandrepokal, til
bedste tæve i åben klasse.
Tillykke til John og Blis.
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Krav til billeder

DISKs førerpokal i åben klasse, blev i år
tildelt Jan Lorentsen, Tuse Næs.
Pokalen tildeles den fører, i åben klasse,
der efter dommerens frie skøn, ses og høres
mindst. Pokalen blev første gang udsat i år
2000, og Jan fik den første aktie i pokalen i
2002. DISK ønsker tillykke.

Årets Irsksetter blev igen i år Lohmann´s Jaffa DK
06083/2005, (til venstre) ejet og ført af Frank Krøyer.
Det er 3´ år i træk, at Frank og Jaffa opnår denne
fornemme titel.

Vær opmærksom på, at billeder, der skal
trykkes i Jagthunden skal sendes til redaktøren uredigerede, (dvs. direkte som de
kommer fra kameraet). En god rettesnor
for billedernes størrelse er, at hvis de
fylder mindre end 1MB kan næppe bruges.
3-4MB pr. billede er en god størrelse til
mindre billeder.
Specielt billeder taget med mobiltelefoner, eller sendt fra billedbehandlings programmer, er ikke velegnede.
Alle billeder skal helst have en opløsning på 300 dpi (prikker pr. tomme.)
Når du tager billedet så tænk over motivet.
Er der sollys der kan drille?
Er fokus det rette sted? Hvis der f.eks.
er øjne på billedet så ret fokus imod dem.
Fokus skal være på den historie, du vil
fortælle med billedet.
Et eksempel: 2 hundeførere med deres
hunde skal fotograferes. Imellem dem står
dommeren lidt bagved. Pas på at autofokus ikke fanger dommeren så du får et
sikkert udmærket billede af dommeren og
2 uskarpe hundeførere med deres hunde.
Sæt dig ind i hvordan dit kamera fungerer
grundlæggende og tag flere billeder af den
samme situation. Det er umådelig svært
kun at tage et billede, der så skal være
sådan, som man havde tænkt sig.
Og så et lille hjertesuk.
Alle vil gerne fotografere deres hund i
stand og her er billederne som modtages, for 90 % vedkommende udmærkede
billeder af hunden bagfra. Hvis du tager
billedet forfra, så man kan se øjnene, vil
du få nogle meget bedre billeder, der viser
den intensitet der er i en stand for fugl.
Per H. Nissen..

Årets unghund blev Vilslevs Jackline (her over) DKK
14629/2008, ejet og ført af Tom Juhl.

Sarah C. Jensen fik tildelt kammeratskab
pokalen, som uddeles hvert år til bedste
kammerat, der fører hund i ungdoms, - eller
åben klasse, på DISKs hovedprøve.
Pokalen er udsat af Christiane Boye,
Tyskland, og er evigt vandrende. Samtlige
deltagende hundefører, vælger selv ved
afstemning, hvem der på hovedprøven skal
tildeles Kammeratskabs pokalen.
Stort tillykke til Sarah.

DISKs
efterårsvinderklasse
Følg med på hjemmesiden
www.irsksetterklubben.dk
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Referat af DISKs
generalforsamling 2011
1. Dirigent: Jørgen Jensen.
2. Referent: Birgit Jensen.
3. Til at underskrive protokol: Palle Krag og Ole
Schmidt.
4. Stemmetællere: Helge Knudsen og Gunnar
Jensen.
Uden for dagsorden:
Jørgen Jensen rejser problematikken omkring
stemmeberettigede og valgbare personer. Da der
er medlemmer, der ikke ønsker at bryde reglerne,
bliver konklusionen, at der bliver kørt efter reglerne,
således, at de der har betalt kontingent for sent ikke
er stemmeberettigede og valgbare.
5. Tom Juul aflægger beretning.
Der stilles fra medlemmer krav om, at de tre udtrådte bestyrelsesmedlemmer argumenterer for deres
udtræden. Brian Krog ønsker ikke at kommentere
sin udtræden. Erik Rimmen begrunder sin udtræden
med samarbejdsproblemer. Flemming Vilslev udtaler følgende om sin afgang som formand: Der er to
omkring et samarbejdsproblem, kan ikke leve med
at blive beskyldt for at lyve og har det svært med at
være skyld i, at bestyrelsesmedlemmer træder ud.
Beretningen er godkendt.

Kommentar til Ole Schmidts indlæg.

6. Erling Juul fremlægger det reviderede regnskab.
Regnskabet er godkendt.
Erling Juul fremlægger Jubilæumsfondens regnskab. Jørgen Jensen og Erik Marker bliver nye
medlemmer i Jubilæumsfonden.
7. Forslag fra Ole Schmidt:
1. Man skal have startet sin hund to gange på markprøve, for at den kan komme på hjemmesiden.
2. Det samme for at komme i hvalpeformidlingen.
Af 34 stemmeberettigede stemte 6 for og 14 imod.
Forslagene forkastet.
3. Der ønskes lavet et udvalg i klubregi til at godkende, at en parring kan komme på hjemmesiden.
4 stemmer for og 14 imod, hvorved forslaget er
forkastet.
Flemming Vilslevs forslag kan ikke behandles, da
der er tale om en paragrafændring.
Forslag fra Erik Marker:
1. Der ønskes et avlsudvalg bestående af 3 medlemmer uden for bestyrelsen. 15 stemte for og 0 imod.
Vedtaget at bestyrelsen udpeger et avlsudvalg.
2. Udstillingsudvalg ønskes nedsat af bestyrelsen. 0
stemte for, derfor forkastet.
3. På hjemmesiden bør der være et sted, hvor kun
medlemmer kan debattere. Webmasteren giver
tilsagn om at oprette et sådant sted.
4. Kan ikke behandles på generalforsamlingen, da
det ikke er fremsendt som et lovforslag.
8. Forslag til formand: Erik Rimmen og Tom Juul.

31 stemmesedler afleveret.
Erik Rimmen: 22 stemmer. Tom Juul: 7 stemmer.
Blanke: 2. Erik Rimmen, valgt.
9. Erling Juul og Jan Lorentsen er genvalgt.
10. Den foreslåede til bestyrelsen er ikke valgbar.
Der bliver fra medlemmer rejst kritik af bestyrelsen,
for ikke at have undersøgt valgbarheden af den
foreslåede.
11. Den foreslåede suppleant er ikke valgbar.
12. Revisor: Torben Reese.
Revisorsuppleant: Jørgen Jensen.
Frank Krøyer opfordrer den kommende bestyrelse
til at gøre tingene bedre næste år.
Erik Marker ønsker kontingentbetalingen rykket
til marts og opfordrer bestyrelsen til at kigge på
paragrafferne 5 og 6.
Erik Petersen takker for invitationen til at dømme
udstillingen og lover at oprette det ønskede debatforum.
Gunnar Jensen informerer om de nye udstillingsregler. Excellent svarer til 1. præmie. Very Good til 2.
præmie. Good til 3. præmie.
Palle Krag stiller spørgsmål angående udstillingspræmieringsgraderne, Gunnar Jensen svarer, Jan
Lorentsen supplerer og Erik Marker læser reglerne
op.
Birgit Jensen, Referent.
Underskrevet af: Ole Schmidt og Palle Krag.

Samtlige placerede hunde på DISKs
Danske Irsk Setter, blev brugschampion,
forårets
vinderklasse 2005, har aner tilbage
rettede
mange
opdrættere
opmærksomheden
Af Palle Krag.
til Rosendales Senta og Rosendales Stella.
mod netop denne hunds afkom, så den nu
.
Senta fik to kuld hvalpe. I 2´kuld var blandt
indgår i mange Danske hundes stamtavler.
I Jagthundens december nummer i 2010,
andet så kendte hunde som Rosendales Laff,
DKBCH
Canel
er
efter
Trold,
hvis
mor
er
stillede jeg spørgsmålet, om det var de
Lasse og Lis. Deres far var den fra England
Rosendales
Senta,
så
det
forstærkede
blot
importerede Irsk Settere, der var skyld i, at
importerede Suhlhamstead Urchin D`or,
Rosendal
stammens
indfl
ydelse
på
opdrætvore hunde nu er på højde med de øvrige
287212 W.
tet
herhjemme.
Engelske jagthunde racer.
I
Norge
gik
dansen
i
mange
år
omkring
Ole Schmidt slår så i sit svar i Jagthunden
april 2011, til lyd for, at vi skal passe på vort NCH - NBRCH Chif. Chifs far, er Rosen”gamle Danske blod”, og ikke bruge impor- dales Laff.
Både Canel og Chif fører altså deres aner
terede hunde blot fordi de kommer udefra.
Jeg er meget enig med Ole i, at hunde ikke tilbage til Rosendale stammen, så vi må
sige, at netop denne stamme har haft enorm
skal bruges i avl, blot fordi de er opdrætbetydning for Irsksetterne i Norden.
tet i udlandet. Der skal, som Ole skriver,
Da Edvard Holm først i firserne, fik lejligvære noget verdensklasse over dem, for at
hvalpene blive bare lidt bedre end gennem- hed til, at få Dobb. Ch. Chif til Danmark,
snittet, af vore hunde herhjemme. Vi kunne ville det have bragt det ”gamle” stærke
Rosendale blod med, men Chif fik desværre
måske skelne lidt mere imellem importintet afkom i Danmark.
hunde der føre ”gammelt Dansk blod” og
Edvard Holm og Jørgen Jensen med de i artiklen
dem der ikke gør. Fordi en hund er opdrættet
omtalte hunde.
i udlandet er det jo ikke sikkert, at den føre
NCH, NBRCH Chif og DKBRCH Canel.
fremmede blod linjer til landet.
1´vinder 18122/2001 Douedal´s Kyra stamtavle, Indavlskofficent 2,88.
På DISKs Hovedprøve ved Tjæreborg
Far siden:
Mor siden:
2005, blev Douedal´s Kyra 1´vinder. I den
Åsgjerdet´s Fabian - Kragereden Nitouche
anledning satte jeg mig til at undersøge
Poik
Småbergas Geysir
Kyras afstamning lidt nærmere. Jeg havde
Avlsjøens Katja
Steinsfossens Furie - Rødmyran Kvint
Steinsfossens Aramis
Steinsfossens Vilma
Solvollens Desima - Lisands Nano
købt Småbergas Geysir (Kyras bedstemor)
Chif
Chif
Steinsfossens Tuss Steinsfossens Rissa
i Norge, fordi den førte det gamle Danske
Rosendales Laff
Rosendales Laff
Chif
Chif
blod. Det var jo også en importeret hund,
Rosendales Laff
Rosendales Laff
der på trods af sin nære tilknytning til gamle
2´vinder Ibber, (Klippeøens Riff - Tessa). Ibber
Canel.
Danske hunde, ville tælle med i statistikken har på far siden DKBCH Canel, (”gamle” Canel) 5´vinder Trolla, (Clark – Ditte) Clark har på far
som import. Den gang, i 2005, skrev jeg et
der har Rosendales Stella i stamtavlen, og på
siden Tyske aner, og på mor siden ”gamle”
udkast til en artikel, der viser at vi stadig
mor siden har Tessa, Rosendales Senta på
Canel som tipoldemor. Dittes farmor er også
begge sider.
”gamle” Canel.
holder sammen på det gamle Danske blod.
3´vinder DKCH, DKBCH Englyst Canel, (Klip6´vinder Norske Lyngstuas m. Polka, (DKJCH
Udkast til artikel:
peøens Riff - Ditte). Canel har på far siden
Pav – Kvikneskogens Chira), ført af Hans
I Danmark dansede opdrættere i mange år
Klippeøens Riff med Rosendales Stella, og som Gjøslien Norge. Polkas far er danske Pav, der
omkring Rosendale stammen, som for 30-40 oldemor ”gamle” Canel.
har ”gamle” Canel som bedstemor. Polkas mor
år siden, nok var den eneste, sikre jagthunde 4´vinder Kiwi, (Klippeøens Riff – Thes). Kiwi
Chira, kunne også igennem Chif have Danske
har på far siden Klippeøens Riff, og på mor
aner, men det er ikke undersøgt.
stamme i Danmark. Da Canel med Jørgen
siden DKJCK Thes der som farmor har ”gamle”
Jensen som fører i 1983, som den første
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Jan Fennel tager sit udgangspunkt i, at hunden er en ulv. Hun har studeret ulvenes
adfærd ganske nøje for at forstå hunden bedst muligt.

Lederskab er nøglerodet for Jan Fennel, hvor hun bygger på fire ritualer fra flokadfærden. Status, mad, frygt og jagt.

En dag med hundelytteren

Jan Fennel har været i Danmark og holdt foredrag og kurser. Det hele var arrangeret af
Karina Rasmussen, (www.hundesporg.dk). Jagthunden var med til foredrag på Hotel Bel Air i
Kastrup.
Tekst: Randi G. Jespersen. Foto: Karina Rasmussen.
Den 9. juni 2011 gav den kendte hundelytter
Jan Fennel et foredrag, hvor hun fortalte om
baggrunden for sit arbejde med hunde og
om sin metode ”Amicien Bonding”.
Inden foredraget, havde jeg læst hendes
bøger – Hundelytteren -, for at få lidt baggrund for, hvad det var jeg kunne forvente
mig. Jeg har også på internettet læst en del
om hende og hvad folk synes om hendes
metoder. Nu var det tid til selv at danne sig
et indtryk.
Jan Fennel er en meget karismatisk person
med stor overbevisningsevne. Foredraget
var, omend en smule usystematisk, meget
interessant men svært at referere. Hun fik
berørt mange interessante områder om såvel
omgang med uproblematiske hunde, dog
primært hunde med adfærdsproblemer.
Jan Fennel er bl.a. uddannet inden for menneskets adfærdspsykologi og har studeret
ulveadfærd i USA. Interessen for at ”lytte”
til hunde har hun bl.a. fået ved at se den
berømte ”heste-hvisker” Monty Roberts
arbejde. Jan Fennel har i mange år arbejdet
med egne hunde og andres problemhunde.
Ved bl.a. at betragte ulves adfærd og deres
interaktion i flokken, har hun dannet en teori
om og udviklet en metode til, hvorledes vi
uden anvendelse af tvang, kan lære vore
hunde det, vi vil have dem til.

I princippet er en hund en ulv. Der er
således ingen forskel på jagthunde, hyrdehunde, redningshunde o.s.v., når det gælder
deres flokadfærd. Derfor kan hendes metode
anvendes på alle hunde.
Hunden har gennemgået mange forandringer siden ulvestadiet. Mennesket har
gennem avl, forfinet hunden til specialopgaver, der kan tjene menneskets mange formål.
Imidlertid har dens sprog og instinkter ikke
ændret sig. Mange hunde, der tidligere var
arbejdshunde, er i dag blevet familiehunde.
De opfattes og behandles ofte som ethvert
andet medlem af familien. Ved at behandle
hunden som menneske og ikke som hund er
det, at problemer kan opstå. De forstår ikke
vores sprog/adfærd.
I sine studier af ulve har Jan Fennel især
betragtet flokkens adfærd i relation til Alfa
ulvene. Flokken består af et udpræget hierarki, med den stærkeste og klogeste ”Alfaulveparet” som ledere. Derefter kommer øvrige ulve efter alder og styrke. Alfaerne går
forrest og styrer jagten. Føden repræsenterer
den grundlægende overlevelse og derfor er
det også alfaerne, der spiser først, for deres
overlevelse er nødvendig for at sikre de øvriges velfærd. Ved farer er det også alfaernes
reaktion, der følges (ignorer faren/flygter/
går til angreb). Alfaerne har også deres eget
bekvæmmelighedsområde, der respekteres
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af de øvrige i flokken. Herind kommer menige ulve kun, når de bydes ind.
Hunden skal begå sig i en menneskeverden, en verden som den ikke forstår. Hunden
har behov for en alfa-hund /leder, og det er
det, vi mennesker skal være i vores verden.
Uden synlig leder vil hunden føle, at den
skal påtage sig lederskabet. Problemer opstår, når hunden ikke magter den lederrolle,
den har påtaget sig.
Amicien bonding, som Jan Fennels metode
kaldes, bygger på fire ritualer, der alle har
relation til ulvens flokadfærd:
Status, Mad, Frygt, Jagt
Når Jan Fennel arbejder med sin metode er
der fokus på alle fire ritualer. Men lederskab
er nøgleordet.
Lederskabet stadfæstes i det daglige ved at
ignorere hunden. Hunden må kun kontakte
os, når vi ønsker det – når vi anmoder den
om at komme ind i vores bekvæmmelighedsområde. Hunden skal lære at komme
når vi kalder.
Når det er fodringstid stadfæstes lederskabet ved, at hunden først får mad, når vi
har spist. Det kan gøres ved at spise en kiks
eller andet, mens hunden ser på, inden den
får sin mad.
Hunden vil reagere på farer – advarer os –
ved at gø eller fare op. Som leder skal man
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anerkende hundens advarsel og takke den.
Derefter kan vi handle – ikke hunden.
Det, der for de fleste hunde minder om en
jagt, er gåturen. For at stadfæste lederskabet,
skal turen være på vore præmisser. Det er
os, der skal gå med hunden og ikke hunden
med os. Førerskabet stadfæstes ved at vi går
ud af døren først. Hunden skal også lære at
gå i snor uden at trække. Trækker hunden,
skal man stå stille eller helt afbryde turen.
Styrken ved Jan Fennels metode er, at den
bygger på konsekvens. Hun mener, at al
læring skal foregår i en rolig atmosfære
og uden anvendelse af tvang. Jan Fennel

arbejder alene med positiv belønning i form
af mad eller ros. Hun mener, at hunden selv
skal finde ud af, hvad der er rigtig adfærd.
Ved kun at belønne positiv adfærd, vil
hunden hurtigt finde ud af, hvilken adfærd
der ønskes.
Under foredraget illustrerede Jan Fennel
sine principper primært ved at vise filmklip
med problemhunde, som hun fik til at ændre
uønskede adfærd. Eksemplerne virkede
meget overbevisende.
Det er altid interessant at se og høre, hvordan man på en anderledes og positiv måde
kan indlære ønsket adfærd hos sin hund og
løse problemadfærd. Jan Fennels metode er
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efter min overbevisning en god metode, men
nok ikke den eneste, der virker. Men vigtigst
af alt er, at hunden ikke gennem læringen/
træningen bliver en kuet hund, der kun
adlyder af frygt.
Jan Fennel har skrevet en del bøger om
sin metode, hvoraf tre er oversat til dansk:
Hundelytteren, Hundelytteren i praksis,
og Hundens bedste ven. På engelsk findes
yderligere fem bøger. Derudover har hun
udgivet nogle DVD’er, der klart demonstrerer hendes metode.
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