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14 Vi laver et jagtterræn.
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Vi har efterhånden et hav
af forskellige efterskudsprøver af varierende sværhedsgrad lige fra den almindelige DJU-prøve til fuldbrugsprøvens
mange discipliner. Ingen tvivl om, at prøverne har været og er med til at højne vore
hundes arbejde efter skuddet.
Flere af prøverne og disciplinerne er
også særdeles jagtrelevante, medens man
godt kan stille spørgsmålstegn ved andre.
Det har f. eks. altid undret mig og gør
det stadig, at man til DJU-prøven og DJs
udvidede prøve udlægger kanin og ræv.
Det er den eneste gang i en hunds liv, den
kommer ud for, at hårvildt dumper ned fra
himlen. På praktisk jagt vil der altid være
et færtspor at følge.
Man kan også godt sætte spørgsmålstegn
ved de restriktive regler for startlinje, og
skrappe restriktioner for dirigering på eks.
den udvidede apporteringsprøve. Sådan
er der jo ingen, der vil reagere på praktisk
jagt, og var det egentlig ikke det, prøverne
skulle ligne?
En hund, der inden for rimelig tid får alle
emner hjem og afleverer vildtet i uskadt
stand bag startlinjen har løst de jagtlige
opgaver med mere eller mindre hjælp fra
sin fører. Den må have bestået.
På jagt er man sådan set slet ikke optaget
af, om der bliver dirigeret, fløjtet eller
hjulpet lidt, blot vildtet kommer hjem og
på paraden, og inde i mit hoved burde det
egentlig også være sådan på diverse apporteringsprøver.
På prøver med fældning af fugl, får hundeføreren meget ofte også lov til at støtte
sin hund. Vi skal have fuglen hjem.
I forbindelse med alle efterskudsprøverne
har det vist sig at være vanskeligt at få
dommere nok. Derfor er DJU gået i gang
med at uddanne særlige apporteringsdommere. Det er også fint nok og al respekt
for det, men hvorfor bruger man ikke den
løsning, der ligger lige for.
Det var så nemt at løse problemer med
at vedtage, at alle dommere, der falder for
aldersgrænsen til at dømme markprøver
kan dømme alle efterskudsprøver til og
med det fyldte 75. år. De har erfaringen, de
har uddannelsen, de kan stort set sidde på
deres dertil indrettede flade, og de skal kun
dømme en hund af gangen (helt færdig).
Hvorfor skal man ansøge om noget, der
egentlig burde være en selvfølgelighed, og
hvorfor kan man kun få lov til at dømme
udvalge efterskudsprøver.
En sådan ordning ligger lige til højrebenet, og kunne i meget høj grad lette presset
på markprøvedommerne.
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Tekst og foto: Den unge jæger

Husmandsjagten

Sikker apport.

- eller jagt som i gamle dage
Anskaffelse af en hund, solid træning og gode resultater kan medføre mange gode jagtoplevelser.
Her er en af dem.

Engang i mellem ryster jeg kraftigt på hovedet over min gamle far. Det skyldes især, at
han som 73-årig pensionist evner at fremstå
mere stresset end os hårdtarbejdende familiefædre, der skal brødføde to umættelige
børn samt leve op til konens forventning om
at kunne leve en (forholdsvis) ukompliceret
tilværelse.
Et af stress-elementerne er engagementet i
det lokale menighedsråd i det lille lokalsamfund Tjæreby, Nordsjælland. Jeg ved ikke,
om alle kender alle, men mon ikke de seks
trofaste kirkegængere har styr på hinanden,
de lokale tvister samt hvad, der ellers lige
sker omkring gadekæret.
Nu ligger det sådan, at den ”gamle”, som
er tilflytter, gennem mange års hårdt arbejde
har tilkæmpet sig et par småinvitationer til
jagt på enkelte lokale lodder. Lodder, som
udelukkende indbyder til en god gammeldaws husmandsjagt, hvor maks. to-tre personer finder bøssen og et par patroner frem, og
lige går en tur over stubben og den nysåede
mark. Ja, den lille remise og hegnene skal
da også lige tages med.
Den lokale husmand, (vin-)bonde, menighedsråds- og byrådsmedlem er ikke den
store entusiastiske jæger, men en hyggelig
tur over egne og forpagtede marker er ikke
at foragte, og springer der en hare, og letter
der en fasan i hegnet, så er dagen reddet.
I forbindelse med menighedsrådsmøderne
kom det frem, at Husmanden havde vilde
ænder, der jævnligt hyggede sig i hans
vandhul sammen med julens kommende
slagtegæs og -ænder. Jamen, dem kunne
man da sikkert lave en lille jagtdag på.
Der blev aftalt en dag, og jeg fik buddet
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om at deltage, da min hund gerne ville gå i
vand og kunne apportere. Vi var tre mand.
Husmanden, den ”gamle” og den ”unge”.
To stående hunde. Husmanden synes lige,
at vi skulle tage mark og hegn med, inden
vi gik til Hullet. Lige da vi startede, sprang
en hare, som Husmanden skød forbi til, og
hvor patronen efterfølgende satte sig fast i
det gamle støvede gevær. Vi sluttede nede i
en lille remise, hvor fra der lettede en fasan,
der endte sine dage i Husmandens kødgryde.
Det blev også til to ænder nede i Hullet.
De næste par år, tog vi lige en tur eller to
på Husmandens og naboens mark. Det er
blevet til en enkel fasan og et par forbier til
harer og ænder. Råvildtet har vi ikke kunne
komme tæt nok på, selv om der er meget af
det.
De to årlige, små og sjove jagtdage og
selve jagtinteressen for det lille landbrug
gav åbenbart Husmanden blod på tanden.
En midsommerdag proklamerede Husmanden, at han ville øge den lokale bestand af
fasaner. Der var som sædvanlig ikke langt
fra ord til handling, og snart blev det lille
område befolket af 40 udsatte fasaner. Et
flot tiltag til afløsning af tidligere tiders
udsætninger i Freerslev Hegn, hvor man
i gamle dage havde en meget traditionel
kongejagt på netop fasaner.
Selv rystede jeg lidt på hovedet, og synes
at det var lidt naivt at tro, at de udsatte
fasaner ville blive på terrænet. Fasanen
er en fugl, som vandrer meget. Men, jeg
anerkendte initiativet og mine tanker gik
til naboerne, som forhåbentligt ville få stor
glæde af Husmandens tiltag.
Da jeg alligevel var hjemmegående i efterwww.fjd.dk

årsferien, erindrede jeg den ”gamle” om, at
vi endnu ikke havde aflagt Husmanden og
de omkringliggende marker besøg, og når
nu jeg alligevel var hjemme uden kalenderstyring, synes jeg, at lejligheden til at tage
årets første tur var til stede. Sådan blev det.
Torsdag eftermiddag passede Husmanden
bedst. Den ”gamle” kom og hentede mig.
Hund og gevær blev smidt i bilen. Den
”gamle” havde også taget en enkelt hund
med. Da vi landede på gårdspladsen, var
Husmanden ikke at se. Vi gik rundt om bygningerne og spejdede efter ham eller andre
livstegn. Mens vi ledte, kom et ægtepar
forbi og hentede æg. Til sidst gik vi op ad
en lille markvej, og da vi kom op på toppen
af en lille bakke, kunne vi se Husmanden
bakse rundt med en gravko sammen med
to børn. Det hele skete lige op ad en af de
større vilde remiser.
Vi fik med flagrende arme gjort opmærksom på vores tilstedeværelse, og efter et
stykke tid begyndte Husmanden og børnene
at komme op i mod os. Vi skyndte os dog
tilbage til bilen, da et par store Herefordkøer på marken blev mere nysgerrige, end
jeg brød mig om.
Det var ikke første gang, at jeg havde oplevet, at aftalte tidspunkter med Husmanden
var elastiske. At han så oven i købet havde
iværksat et større oprensningsarbejde med
sin gravko tæt op af en af de gode remiser,
undrede mig nu heller ikke. Farvel fasaner,
hvis I ellers er der.
- Nå, var det ikke kl. 2 sagde Husmanden. Jeg kommer lige om lidt. Udsagnet ”lige om
lidt” indebar flere telefonopkald samt aflæs-

Stand for fasan.

ning af flere store fodersække fra en lastbil,
så Husmandens ænder og gæs kunne blive
tilpas fuldfede inden julens slagtedage.
De to børn viste sig at være Husmandens
børnebørn. Den ældste, en pige på 13,
valgte at søge tilflugt foran fjernsynet, men
den yngste, en dreng på 9 år, valgte at gå
med morfar i marken sammen med de to
mærkelige gæster.
Langt om længe fandt Husmanden geværet
frem. Det var pænt og velholdt, og så kom
vi af sted. Han med barnebarnet, som havde
fået en kort instruktion, i hælene, og så den
”gamle” og den ”unge” med hver sin hund
(bretons).
Først gik vi hen til en lille afsondret mark,
som var nysået. Der lettede en enkelt skade
fra et træ, og skader er jo kendt for på rutineret vis at tage flugten i god tid. Dernæst
ned til et større sammenhængende stykke,
hvor vi startede på en lille stub, som stødte
op til et stort levende hegn, der endte i en
større vildtremise.
Straks efter ”linjen” var startet, sprang en
hare, som den ”gamle” skød forbi på. For
enden af marken, blev Husmanden dirigeret
op for enden af et levende hegn, hvorefter
drevet blev sat i gang i den modsatte ende.
Ganske kort tid efter, at hundene var sluppet, var der stand. Op kom en fasankok, der
fløj frem til Husmanden, som desværre skød
ved siden af. Ny stand og ny fasan i luften,
og denne gang var den ”gamle” hurtig på aftrækkeren, og ned faldt fasanen. Igen lettede
en fasan, og denne gang var den ”unge” på
pletten. Endnu en fasan valgte at tage flugten, og denne gang kunne der ikke skydes.

For enden af hegnet blev det nedlagte vildt
overdraget til knægten, som hurtigt fandt ud
af, at velvoksne fasaner godt kan veje til.
Husmanden og barnebarn blev omdirigeret,
så Husmanden kunne stå i en gunstig position, når remisen skulle drives. Allerede på
vej hen til det udvalgte træ, var barnebarnet
træt af at få lange arme. Fasanerne blev lagt
op i gravkoens førerhus. Så gik det ellers løs
i den meget tætte remise.
Flere fasaner kom op at flyve i løbet af
drevet. De fleste valgte den rigtige vej – der
hvor ingen jægersmand stod. Enkelte forbiere blev det også til. Da drevet næsten var
færdigt, valgte en ung kok at flyve bagud.
Igen var den ”unge” hurtig, og ned faldt
kokken, der efter en effektiv apport blev
overdraget til knægten, som skyndte sig op
til gravkoen og lagde den sammen med de
andre fasaner.
På et lille tilstødende stykke eng sås et par
fasaner. Men, ellers var det næste remise,
som havde vores interesse. Måske var
råvildtet hjemme.
Alle blev placeret så strategisk som muligt,
og hundene blev sluppet. Råvildtet var ikke
hjemme, men pludselig lettede der ænder
fra mosehullet inde midt i remisen. Flere
skud gjaldede, men kun én faldt ned ved den
”gamles” bøsse. Flere ænder og flere skud.
Et par af ænderne søgte tilbage til hullet,
og det gav den ”unge” lejlighed til at nappe
en and, som desværre ikke blev fundet,
trods ihærdige anstrengelser. Ind i mellem
ænderne blev der også set fasaner, og mon
ikke det blev til nogen forbier igen og igen.
Der var ikke flere til paraden.
www.fjd.dk

Inden vi gik til gården skulle vi lige have
det sidste hul med. Den ene hund tog et stort
slag op langs et hegn, tog kortvarig stand,
hvorefter den gik ind i hegnet for at vende
tilbage med den mistede and fra forrige såt.
Pyha, godt den kom i hus. Så måtte knægten
slæbe igen. Ellers skete der ikke mere, og
vi vendte næsen hjemad, hvor knægten
selvfølgelig måtte hente fasanerne deponeret
i gravkoen. Meget hurtigt forbarmede vi os
over ham. Tre fasaner og to fuldfede ænder
er hård kost for en lille dreng på 9 år.
Sidste såt blev improviseret omkring
Husmandens lille Hul nede ved gården.
Sørme om ikke der sad to fasaner i krattet,
der omkransede Hullet, men på grund af det
meget kuperede terræn, var det ikke muligt
at afgive skud. Så det var tid til at slutte
dagen af. Der blev på den lille gåtur over
små 30 tønder land set mere end 20 fasaner,
flere ænder og en enkelt hare. På paraden
lå tre fasaner og to ænder, og der burde nok
have ligget lidt mere vildt. Husmanden strålede som en lille sol, og det gjorde vi andre
såmænd også. Og min manglende tillid til
udsætning af fasaner i området var helt og
aldeles blevet gjort til skamme.
Husmanden var som altid i det gavmilde
hjørne, så jeg fik de to ænder med hjem, og
de blev så serveret næste dag for hele familien. Herefter er jeg til stadighed af lillemor
blevet klandret for, at jeg ikke har investeret
i en andejagt.
Alt i alt en fantastisk dag i Nordsjælland.
”den unge”
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Flere hunde fandt frem til Fyn
262 tilmeldte hunde, en fremgang på 47 i forhold til sidste år. Det var, hvad den årlige FJD-udstilling i Vissenbjerg præsterede. Som noget nyt var der i år BIS-konkurrence.
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Gamle Danske Hønsehunde stillede med mere end 40 hunde og
paraplyer i Vissenbjerg.

En fremgang på adskillige procent var en
glædelig overraskelse, da man mødte frem
til den årlige FJD-udstilling i Vissenbjerg
søndag d. 10. juni.
Vejret var nok ikke det allerbedste, men
alle tog det med et godt humør, så man kan
roligt sige, at det var paraplyernes dag på
Fyn. Gamle Danske Hønsehunde præsterede
det største antal hunde med over 40 katalognumre – meget flot og absolut et eksempel
til efterfølgelse.
Det lidt kølige og fugtige vejr betød også,
at kaffekopperne blev flittigt brugt, ligesom
der ind imellem var lang kø ved pølsevognen. Uden mad og drikke, duer helten ikke.
Som noget nyt havde man i år valgt at
afvikle en BIS-konkurrence (Best in show).
Omkring kl. 14 var alle dommere færdige
rundt om i de forskellige ringe, og så mødtes
racevinderne til kampen om, hvem der var
udstillingens bedste hund.
Konkurrencen blev dømt af John Christensen, og ret hurtigt skilte fire hunde sig ud,
en ruhår, en gammel dansk hønsehund, en
kleiner münsterländer og en weimaraner.
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Det endte med, at sejren gik til weimaraneren House of Silver Atila med den ruhårede
hønsehund Bygumbakken´s A Hella på
andenpladsen.
Udstillingen havde også fint besøg fra
Tyskland, idet vicepresidenten i JGHV
(svarer til FJD), Wolf Schmidt-Körby med

interesse fulgte bedømmelserne af de mange
hunde og fik sig en god snak med mange
hundeejere.
JGHV er en noget større organisation end
FJD, idet den omfatter alle typer af jagtbrugshunde.

BIS-konkurrencen: BIS: Weimaraner, House
of Silver Atila, Anne Marie Larsen.
Nr. 2: Ruhår, Bygumbakkens A Hella,
Hardy Iversen.

Nr. 3: Gammel dansk hønsehund, Charletans
Etna, Niels Mikkelsen.
Nr. 4: Kleiner münsterländer, Uldjydens
Luna, Ejgil Gaardbo.

Foto: Anette Laursen

www.fjd.dk

I mørke er alle
hunde grå

Vicepresidenten for JGHV, Wolf Schmidt-Körby var en interesseret gæst på udstillingen.

Jane Mortensen tjecker ryggen i ringen med engelske settere.

Den professionelle hundelygte

Der var til tider lang kø ved pølsevognen.

www.orbiloc.com
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Forventningens glæder
Man venter i august. Men ventetiden kan passende bruges til
at træne hunden og gøre reviret klar til efterår og vinter.

Det er nu man møder de store fasankyllinger rundt om
i terrænet.

Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard
Men august er ikke kun til drømme og
forventninger. Det er en rigtig arbejdsmåned. Det er nu, man skal have alle sine
foderpladser gjort klar. Der skal renses og
fjernes vegetation, så fuglene kan komme
til. En automat skal have et nyt ben, og en
foderskærm skal have en ny tagplade. Det
er nu, det skal gøres, hvor man har let ved
at komme omkring i terrænet med materialer, og så snart der er ny hvede at få,
skal der fyldes op alle steder. Måske æder
fuglene ikke så meget i starten, men er der
foder rundt om på de forskellige pladser på
reviret, lærer fuglevildtet dem at kende og
kan søge til den, når føden bliver mere knap
i løbet af efteråret.
Man skal måske også etablere nye foderpladser, for det er en god idé at have mange
steder, hvor fuglevildtet kan fouragere. Det
bedste og mest foderbesparende er autoDer ser ud til at være mange skovduer i
mater, det gælder også agerhøns, som man
år. Jeg kan ikke mindes, at jeg har set så
nemt kan lære at søge til bestemte steder,
mange duer i august som i år, det er i hvert
hvor der er adgang til et godt kosttilskud.
fald meget længe siden, og det er ikke kun
forbeholdt særlige lokaliteter. De er overalt. Men husk, der skal som minimum være én
foderplads på hver floks territorium. Kun i
Særligt i øjenfaldende bliver de på nyhøperioder med meget strengt vintervejr kan
stede marker, hvor de fylder kroen med
flokkene søge ind på hinandens territorier.
spildkorn. Men desværre er duejagt ikke
Og så skal hunden naturligvis trænes. Fuld
længere ensbetydende med drivende skyer
fart over frisk gul stub. Det er igen herligt at
og skjorteærmer.
I august kan man heller ikke undgå at blive være hund efter den lange sommerpause.
En hare springer, og hunden skal lige til
mindet om, at det er den sidste sommermåat følge efter, men fløjten stopper den, og
ned. Man skal blot gå en tur over markerne
forfølgelsen fortsætter med øjnene og i
og i engene, så støder man med garanti på
flokke af viber, hjejler og stære. De er i fuld tankerne.
Der er stand. Hunden rykker lidt. - Avance!
gang med at samles og æde sig fede, inden
Hunden ryger frem og op kommer 14 stærke
trækket mod mildere himmelstrøg. Når vi
næste gang vender bladet på vægkalenderen, høns. Hunden sætter sig, og hønsene stryger
over bakken. Der er en måned til hønsejager det blevet efterår. Vi kan ikke komme
ten, og forventningerne er i top. Man må
uden om det.
håbe det ikke bliver ved forventningerne.
August er til forventning og aktivitet. Forventningerne er naturlige, for nu er det lige
før, det hele går løs. Når disse linjer læses
er der kun 15 dage til startskuddet på årets
jagtsæson, og det kan nok få en hver jæger
til at går rundt med søde drømme.
I takt med, at markerne tømmes for korn
og frøgræs, og sensommeren står i fuldt
flor langs bækken med gederams, rejnfan,
røllike og perikon, viser fasan- og agerhønekullene sig, og man glæder sig. Har
man en sø eller dam på terrænet, vil man
ofte opleve, at der ligger ænder i vandhullet, og så har man andetrækket i tankerne.
Jo, der er nok at glæde sig til, men det vil
være en rigtig god idé at bruge ventetiden
til noget fornuftigt, nemlig at gøre reviret
efterårsklar.

8

www.fjd.dk

Når naturen kalder...
VILDMARKSBUKS
Fritids- og hverdagsbuks i en 5 lommers jeansmodel. Lavet i luftig og slidstærkt TC-LiteTM,
65% polyester, 35% bomuld.
Farve: Mørk Olivengrøn, Mellemgrøn,
Sort og Lys Kaki.
FEM FARVER
Størrelser: 42-70

499,-

FEM FARVER

699,-

FRILUFTSVEST NYE TIVEDEN
Praktisk vest med mange funktionelle lommer.
Vesten er lavet i vores egen luftige og slidstærke
TC-LiteTM, som giver en behagelig komfort.
Vesten er imprægneret for at få vandafvisende
egenskaber. Luftigt foret med Air-VentilationMeshTM. 65% polyester, 35% bomuld.
Farve: Grøn, Sand, Mørkegrøn, Sort og
Mørk Olien.
Størrelser: S-4XL

SLIDSTÆRKE

399,-

SLIDSTÆRKE

599,-

FRILUFTSSHORTS WILDMARK
Funktionelle, slidstærke, luftige og praktiske
friluftsshorts. Mange funktionelle lommer.
Shortsen er lavet i vores egen luftige og
slidstærke TC-LiteTM, som giver en behagelig
komfort. 65% polyester, 35% bomuld.
Farve: Sand, Grøn og Sort.
Størrelser: 42-64

T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK

FRILUFTSBUKS SAHARA ZIP-OFF
Slidstærke, luftige og meget anvendelige bukser til foråret og
sommeren. Aftagelige ben gør buksen til en funktionel shorts.
Buksen er lavet i vores egen luftige og slidstærke TC-LiteTM,
som giver en behagelig komfort. Buksen er imprægneret for
at få vandafvisende egenskaber. 65% polyester,
35% bomuld. Farve: Sand, Grøn og Sort.
Størrelser: 42-64
www.fjd.dk
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Den 15. september er det 75 år siden, man
stiftede Dansk Jagthunde Udvalg. I anledning
af jubilæet bringer vi her en historisk redegørelse for det forgangne trekvarte århundredes
arbejde med den stående jagthund i marken.

Tekst: Hans Pahle og Aage Stenhøj Jørgensen
Foto: Flemming Østergaard m. fl.

med Dansk Jagthunde Udvalg

Det er Dansk Jagthunde Udvalg, der afholder det
årlige Danmarksmesterskab.

Historien om organisationen af de stående
jagthunde begynder med stiftelsen af Dansk
Jagtforening (DJF) i 1884. Alle bestående
hønsehundeklubber, regler og overenskomster udgår fra denne forening og dennes
barn, Dansk Kennel Klub (DKK), stiftet
1. marts 1897 med en jagthundemand som
den første formand, godsejer Christiansen
til Rask. Samme år stiftedes den første specialklub, Herthaklubben med navn efter den
dengang så berømte pointer Hertha.
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Specialklubber stiftes
År 1890 stiftedes Skandinavisk Gordonsetterklub, der blev opløst allerede i 1892. I
1903 stiftedes Dansk Pointer Klub (DPK),
egentlig i opposition mod Herthaklubben.
Dansk Pointeklub var åben for settere og
dermed opstod Dansk Pointer og Setter
Klub, som er den ældste af de nuværende
specialklubber.
Korthaarklubben (KHK) blev stiftet i 1908.
Dansk Irsksetter-Klub (DISK) blev stiftet
i 1916.
www.fjd.dk

Gennem nogle år herskede der splid mellem Dansk Pointer og Setter Klub på den
ene side og DKK på den anden. Striden
endte med, at DPK og Engelsk Setter Klub i
Danmark (ESK) stiftede sine egne specialklubber i 1918 i samarbejde med DKK.
Dansk Gordon Setter Klub (DGSK) stiftedes
i 1923, samme år som Landsjagtforeningen
af 1923 (LJF) så dagens lys.
Dansk Ruhår Klub (DRK) blev stiftet i
1928 under navnet Dansk Griffon Klub med
navneforandring i 1933.

Den første officielle dommerliste blev udsendt i 1939.
Foto: Kim Henriksen.

I sidste halvdel af 50-erne blev vand- og slæbprøverne
indført. De opnåede points talte med i vinderklassen.

Øvrige specialklubber blev stiftet:
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
1947
Dansk Breton Klub 1963
Dansk Weimaraner Klub 1967
Dansk Münsterländer Klub 1968
Klubben for den langhårede hønsehund
1979
Dansk Vizsla Klub 1983
Dansk Drentsche Patrijshond Klub 1998

stiftedes i 1932 og er en selvejende institution. Derbyet dømmes efter regler, der
harmonerer med Fælles Markprøve Regler
(FMR).

Samarbejde mellem organisationer
etableres
Efter mange og vanskelige – til tider endog
emotionelt prægede forhandlinger – opnåedes i 1934 overenskomst mellem DKK og
LJF, og i 1935 – efter nogen betænkelighed
fra DJFs side – en tilsvarende overenskomst
også med denne forening. Overenskomsten
baseredes på lov af 28. april 1931 om oprettelse af Jagtfonden og den omstændighed,
at DKK og LJF havde markprøver på sine
programmer, mens DJF kom til senere. De
havde nemlig tidligere afgivet deres rettigheder til DKK.
Overenskomsten mundede ud i, at man
den 15. september 1937 nedsatte Dansk
Jagthunde Udvalg (DJU), et udvalg, som
også i dag er højeste myndighed vedrørende
markprøver (Dansk Jagthunde Derby undtaget), dommere og dommeruddannelse.
Gennem alle årene havde der været et
spændt forhold mellem DKK og specialklubberne, men en del af striden blev bilagt
20. november 1941 med overenskomst
om oprettelse af Fællesorganisationen for
specialklubber for stående Jagthunde i
Danmark (FJD). Stifterne var DKK, DPK,
ESK, DISK, DGSK og DRK. Korthaarklubben var ikke med, men tilsluttede sig i 1944.
Herefter blev der opstillet vedtægter, og
man optog forhandlinger med DKK, DJF og
LJF – og den 18. december 1941 vedtoges
en overenskomst mellem DKK og FJD. FJD
har siden 1942 udgivet bladet ”Jagthunden”.
Dansk Jagthunde Derby for engelske racer

I 1975 indførte man apporteringsprøverne. Foto: Alex
Nissen.

for at blive dommeraspirant. I 1943 opdelte
man dommerlisten for første gang i engelske
og kontinentale dommere, men både engelske og kontinentale hunde blev dømt efter
samme regelsæt.
Øverste myndigheder
Fra 1941 til 1952 dømtes ruhår og korthår
Overordnet organ for alle kennelklubber
hver for sig på DKK’s brugsprøver. Brugser: Féderation Cynologique Internationale
prøvebegrebet opstod i 1896, hvor forman(FCI) med hovedkontor i Belgien. FCI
den for Stambogsudvalget, H. Christiansen
giver tilladelse til afholdelse af internatiotil Rask (manden, der indførte gordonsetnale prøver, hvor der kan tildeles Certificat
teren til Danmark) skriver: ”Den væsentd’Aptitude au Championat Internationel de
ligste Forskjel på Avls- og Brugsprøve vil
Travaille (Internationalt markprøvecertifibestå deri, at ved hin lægges Hovedvægten
kat) (CACIT), og arbejder i øvrigt med kypaa Fremhævelsen af Hundens Egenskaber
nologiske spørgsmål af principiel karakter.
m.H.t. Avl og Arvelighed, medens DressuSom nævnt er DJU vor højeste myndighed, ren er underordnet; ved Brugsprøven lægges
og det vil være naturligt at se lidt nærmere
Hovedvægten paa Dressur og Føring”.
på denne institution.
DJU blev etableret af DKK, DJF og LJF
Efterskudsarbejde indføres for kontinenden 15. september 1937 på Jagtrådets kontor tale racer
under ledelse af Jagtrådsformanden, idet
I 1955 nedsatte DJU et Vand- og Slæbudformålet med mødet var at søge at opnå en
valg, som fremover skulle afholde 5 vandordning og enighed om jagthundesagen.
og slæbprøver fordelt over hele landet.
Specielt drøftedes DJF’s deltagelse i de fælI 1959 indførtes pointsbedømmelse for
les markprøver DKK og LJF allerede havde kontinentale racer, markpoint 0 – 20, med
etableret.
tillæg af vand- og slæbpoints max. 10 – 10
Under diskussionen kom det frem, at de
for at tilgodese den alsidige hund. Disse
to jagtforeninger tilsammen repræsenterede point bortfaldt, da slæb- og apporteringsprø20.000 medlemmer, og at ”Specialklubberne ven afløste vand- og slæbprøven i 1990.
med sine kun 700 medlemmer er der ingen
grund til at tage hensyn til, da de har forpas- FJD stiftes og optages i samarbejdet
set tiden. Specialklubberne er nul og nix i
3. december 1941 meddelte man DKK, at
dag”. Citatet siger noget om hvilke vanske- DPK, ESK, DISK, DGSK og DRK havde
ligheder, man sloges med den gang.
oprette FJD.
Efter et meget stort forarbejde af Ingvard
Dommeruddannelsens start
Torp, FJD’s daværende formand, vedtoges i
4. januar 1938 nedsattes det først dommer1968 på DJUs formandsmøde, at FJD skulle
udvalg (DUV).
optages i DJU. FJD afstod fra ”eget” tilskud
I marts 1939 kom der en række forslag til
fra Jagtfonden og ”nøjedes” med det, man
dommeruddannelse, og i november samme
hidtil havde fået via DKK. Det blev vedtaår vedtog DJU, at de nye dommere – det
get, at 3 repræsentanter fra hver forening
første år – skulle fungere ved siden af en
herefter udgjorde DJU, i alt 12 bestyrelsesprøvet dommer. Aspiranten skulle udpeges
medlemmer. Vedtægterne blev omarbejdet.
af DKK. Første officielle dommerliste kom
Den 22. januar 1968 vedtog hele DJU
den 29. november 1939.
optagelsen af FJD i DJU:
9. juli 1942 vedtoges forudsætningerne
www.fjd.dk
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Apporteringsprøver indføres
I 1969 underskrives radikalt ændrede Fælles
Markprøve Regler, og DPK meddeles tilladelse til – på basis af indhentede erfaringer gjort af Storkøbenhavns Jagtforenings
apporteringsprøver fra 1968 – at påbegynde
indsamling af materiale til bedømmelse af
værdien af apporteringsprøver for engelske
hunde.
FJD går senere ind i dette arbejde, og derefter nedsætter DJU et apporteringsudvalg.
I 1969 afholdt Dansk Breton Klub sin
første apporteringsprøve, som Knud Düring
havde udarbejdet reglerne til. Senere optog
LJF denne prøve som deres apporteringsprøve. Samtidig havde DJF indført en anden
lidt sværere apporteringsprøve inspireret
af en tysk apporteringsprøve. Endvidere
arbejdedes der i DJFs regi på at indføre en
schweissprøve.
I 1975 besluttede DJU at LJFs apporteringsprøve skulle være den anerkendte
apporteringsprøve. DJFs prøve blev ”arkiveret”, men til gengæld blev DJFs schweissprøve indført som en anerkendt prøve.
DJFs apporteringsprøve forsvandt dog
ikke helt, idet Dansk Breton Klub og
Dansk Münsterländer Klub beholdt den i
deres klubregi. Senere i 1990 genopstod
denne prøve med enkelte mindre ændringer benævnt slæb- og apporteringsprøven
for kontinentale racer, der afløste vand- og
slæbprøverne.
Apporteringsprøven var oprindeligt tænkt
at skulle bevise, at også den engelske hund
kunne apportere fra vand og land – og også
hårvildt (kanin). Bestået apporteringsprøve blev senere en betingelse for, at den
engelske hund kunne starte på brugsprøver
og efterårsvinderprøver. Selve prøven blev
også brugt til en konkurrence, der også
omfatter mange andre jagthunderacer end de
engelske.
Ny struktur for dommeruddannelsen
I 1984 blev der vedtaget et kommissorium
for DUV. Uddannelse af aspiranter havde
været drøftet mange gange tidligere. Nu
blev der vedtaget at forberede et kursus
for dommeraspiranter, og det økonomiske
grundlag herfor blev sikret.
På privat initiativ havde de sjællandske
markprøvedommere afholdt et weekendkursus, hvor man både havde arbejdet
med teoretiske emner samt bedømmelse af
hunde i marken. I kurset havde to af DUVs
medlemmer deltaget. Dette initiativ inspirerede DUV til at udarbejde et oplæg til et
aspirantkursus, der skulle være starten på en
aspirants uddannelse.
I 1985, den 27. og 28. april blev det første
aspirantkursus afholdt. I 1987 blev der
vedtaget ændringer i FMR, og der blev
udarbejdet en dommervejledning til denne
og til DJUs apporteringsprøveregler.
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Nye prøver indføres
I 1989 blev det tilladt, at specialklubberne
kunne holde efterårsvinderprøver, men
prøven kvalificerede i første omgang ikke til
Danmarksmesterskabet.
I 1990 trådte der regler for udsætning af
agerhøns til markprøver i kraft.
Af nye prøver kan nævnes Fuldbrugsprøven. Denne prøve, som mange kontinentale
hundeførere i dag anser for vores fornemste
og mest alsidige prøve, omtaltes første gang
i Jagthunden engang i 70-erne, efter at man
i jagthundekredse havde diskuteret en sådan
prøve gennem 5-6 år. Dansk Ruhår Klub var
den gang initiativtager til en træning, hvor
man ønskede hundene afprøvet efter et tysk
mønster. I 1981 fremkom i Jagthunden de
første prøveregler, efter et stort forarbejde
udført af Frode S. Pedersen. Reglerne er senere omarbejdet. Den første fuldbrugsprøve
blev afholdt i september 1981 ved Slagelse.
Fuldbrugsprøverne styres af Fuldbrugsprøveudvalget og hører under DJU.

Skovforening ind i billedet. I 1985 overtog
Vildtforvaltningen sekretariatet for registrering og de hermed forbundne udgifter
og administrationsbudgettet. Udgifter til
prøverne påhvilede DJF og LJF. Udvalget
for prøverne udpegedes af specialklubberne
og FJD, som har deres eget dommerudvalg.
I 1990 stiftedes Dansk Schweisshundeførerforening.
Schweissregistret sorterer i dag under
Miljøministeriets Vildtforvaltning i Naturstyrelsen.

Ny struktur for DJU
I slutningen af 1980érne diskuterede man
i FJD´s bestyrelse og i specialklubbernes
bestyrelser, hvorledes man kunne effektivisere arbejdet i DJU og dets udvalg. Man
var for det første meget utilfreds med den
afvisning, som DJU-systemet indtog over
for nye ideer, ligesom man ønskede mere
uddelegering af ansvar til DJU’s udvalg.
Samtidig var der startet en målrettet indsats
for at lægge de tre jagtforeninger sammen
i ét stort jægerforbund. Da denne sammenslutning blev en realitet, skulle DJU’s
bestyrelsessammensætning under alle
omstændigheder revideres, hvorfor der blev
åbnet op for en debat om, hvorledes DJU’s
nye struktur skulle være.
Der blev nedsat forskellige udvalg, og man
nåede ret hurtigt frem til den organisationsstruktur, som forsat er gældende for DJU.
I 1992 blev der vedtaget nye vedtægter for
DJU. Bestyrelsen bestod nu af syv medlemmer. Tre fra Danmarks Jægerforbund (DF),
to fra DKK og to fra FJD.
Alle udvalgsmedlemmer blev nu valgt af
DJU’s bestyrelse efter indstilling og forslag
fra de tre organisationer og specialklubberne. DUVs fire medlemmer var indtil da
valgt af hver af de fire organisationer, der
dannede DJU indtil 1992.
En del af det arbejde, som tidligere blev
Den første fuldbrugsprøve blev afholdt i 1981 ved
udført centralt af sekretariatet, blev nu udSlagelse. Ræven er en af prøvens vanskeligste
delegeret til forskellige udvalg.
discipliner.
DJU’s udvalg er: Dommerudvalget (DUV),
Schweissarbejdet
Markprøveudvalget (MUV), Slæb- og
Schweissprøverne påbegyndtes i 1972, og
apporteringsudvalget (SAU), Fuldbrugsde første prøveregler stod i Jagthunden i juni prøveudvalget (FUV) og Økonomiudvalget
1975. DJF foreslog den 24. januar, at DJU
(ØUV). Der henvises til DJU’s vedtægter
godkender DJF’s schweissprøver, men DJU samt kommissorierne for de enkelte udvalg.
fandt, at disse prøver er af så stor værdi,
Fra 1992 til 2010 havde man også et
at alle fire organisationer bør være samlet
udsætningsudvalg, som senere blev omdøbt
om opgaven. I 1975 nedsattes et Schweisstil Vildtplejeudvalget. Dette udvalg blev
prøveudvalg med et medlem fra hver
nedlagt, da DJ i 2010 overtog udvalgets
organisation. Udvalget konstituerede sig
opgaver.
selv. DJU stod for økonomien. Den drivende Det kan konstateres, at strukturomlægninkraft i dette arbejde var nu afdøde Torben
gen tilførte DJU’s arbejde en tiltrængt dynaBarkholt, som også stod bag oprettelsen af
mik, ligesom de stigende krav til en effektiv
Schweisshunderegistret.
planlægning og afvikling af arrangementer
I 1976 godkendtes de første schweissdom- på et højt fagligt niveau har en god chance
mere. Fra 1977 blev schweissprøverne
for at kunne blive realiseret.
afholdt i jagtforeningernes regi. DJF og
LJF betalte for prøverne. De administrative
omkostninger påhvilede DJU.
Læs mere om DJU, bestyrelse og udvalg
I 1984 kom også Skovstyrelsen og Dansk
på www.danskjagthundeudvalg.dk
www.fjd.dk
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Markvildtudvalget fik trailer

Med de mange aktiviteter, som FJDs Markvildtudvalg involverer sig i, er der opstået et
stort behov for at have en trailer, så udstillingsmateriel mm. let kan flyttes fra den ene
landsdel til den anden. Som det fremgår af
referatet fra FJDs bestyrelsesmøde er der
p.t. ikke penge i kassen til en sådan, men
pludselig dumpede der en ”appelsin ned i
turbanen”.
Østjysk Hundecenter v. Johanna Jongstra
tilbød vederlagsfrit at stille en trailer til
udvalgets rådighed, og en sådan blev hentet

i Silkeborg i begyndelsen af sommeren for
at blive pakket til turen rundt i landet.
Den officielle overrækkelse af traileren
fandt sted i forbindelse med Landsskuet
i Herning, hvor en meget glad formand,
Flemming Østergaard, sammen med Svend
Erik Jensen og Erling Clausen fra Markvildtudvalget takkede Johanna Jongstra for
den dejlige gave.
Når traileren ikke er på farten er den
opstaldet i en dejlig stor og tør hal i det
midtjyske. Foto: Erik Petersen.

Fotokonkurrence

Bedste forside 2013
1. præmie: En hønsejagtdag med egen hund.
2. præmie: 6 flasker god
rødvin.

Pas på den løbske tæve!
Det er en god idé, at passe på sin tæve,
når den er i løbetid, for det er ikke altid,
forsikringen vil dække, når der sker en
uønsket parring med f. eks. en omstrejfende hanhund. Den erfaring gjorde Jørgen
Johansen fra Hobro. Hans ruhårstæve blev
på gårdspladsen lyksaligjort, som Grissehandler Larsen udtrykte det, af naboens
omstrejfende hanhund, men Jørgen Johansen kom selv til at betale dyrlægeregningen for afbrudt drægtighed. Hanhundens
ansvarsforsikring ville ikke dække.
Hos Forsikringsoplysningen siger Riccardo Krogh Pescatori: - Udgangspunktet
er, at tævens ejer skal tage ekstra forholdsregler for at undgå, at tæven kommer i
omstændigheder, medens den er i løbetid.
Det kan fx være i form af ekstra og/eller
forstærket indhegning, at man ikke blot
lukker hunden ud i haven som sædvanligt,
men kun under opsyn og i snor, m.m.
Har man taget disse forholdsregler
og „skaden“ alligevel sker, så må man
bede hanhundens ejer anmelde det til sit
forsikringsselskab, som så vil vurdere om
hanhundens ejer har gjort tilstrækkeligt for
at forhindre den uønskede parring. Som
udgangspunkt må en hund jo ikke blot
strejfe omkring og skal faktisk være i snor.
Altså kun lufte under opsyn eller i forsvarlig indhegning.

Ny gruppe 7-dommer

Dansk Kennel Klubs Eksteriørdommerudvalg har tildelt Erik Petersen, Viborg,
autorisation som udstillingsdommer for
samtlige racer i gruppe 7 (stående jagthunde).
Vi ønsker Erik tillykke og god vind i den
fremtidige dommergerning.
red.

Skribenter søges!

Vi mangler fra tid til anden et godt billede
til forsiden af Jagthunden.
Har du et sådant, eller kan du tage et, så
send det til Jagthundens redaktion og vær
med i konkurrencen om bedste forsidefoto.
Der er følgende krav til de billeder, som
sendes ind.
•
Det skal fortælle en „historie“, eller
der skal være action i billedet.
•
Billedet skal være taget i højformat.
•
Billedet skal være skarpt.
•
Billedet skal være i en høj opløsningsgrad.
•
Billedet må ikke være anvendt/anven-

des i andre medier herunder hjemmesider.
Indsend dit billede/dine billeder inden
01.12.2012.
Vinderne vil blive offentliggjort i Jagthunden nr. 6 dec. 2013.
Vi forbeholder os ret til evt. at anvende
indsendte fotos, som ikke kommer på forsiden, i anden sammenhæng, naturligvis med
angivelse af fotografens navn.
Radaktionen.

www.fjd.dk

Hvem kan skrive en god jagthistorie eller om en god oplevels emed hunden?
Redaktionen søger personer, som har
lyst til at bidrage til bladets spalter med
spændende og interessante beretniger,
gerne ledsaget af gode fotos.
Vi mangler også skriverkarle i Nordjylland, Sydjylland og på Sjælland, som
kan lave en reportage for os en gang
imellem.
Har du lyst til at være med til at udvikle
Jagthunden og være en del af et entusiastisk team, så send en mail til: jagthunden@fjd.dk og fortæl, hvem du er, og
hvad du kan bidrage med.
Vi håber at høre fra dig.
Redaktionen.
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Vi laver et jagtterræn 1

Den smukke Eskjær Hovedgård i aftensolen.

For mange forbliver det en drøm, men for en gruppe
jægere i det midjyske er det blevet til virkelighed. De
har fået lov til at boltre sig på et gods i Salling. Her
skal der gøres en målrettet indsats for at skabe en god
agerhønejagt.
Tekst og foto: Rune Riishøj

Eskjær Hovedgaard
– starten på en ny vinkel
STAND! Münsterländeren har sømmet én
af hanerne i Langesgaard Dalen. Hans E.
Jensen skriger: - Jeg er klar, jeg er klar. - JA,
hunden kanonrejser hanen, der skrigende
gokker igennem dalen, udover dette er der
ro. Hunden og jeg kigger mod Hans, der
siger: - Hvad fanden laver I? Jeg har jo ikke
fået patroner i 20’eren endnu. Jeg kigger
op på den blege skælvende skibonit. - Jeg
troede sgu da, du sagde, du var klar. - Nej,
siger Hans, - Jeg sagde vent, vent, vent. Sådan gik den første testjagt med stående hund
på smukke og idylliske Eskjær Hovedgaard,
hvor Hans, Hugo og undertegnede havde
en forrygende dag med stående hund efter
decemberhaner
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Ovenstående testjagt var startskuddet til
Fuglehundeklubben. På foranledning af
ejerne af Eskjær Hovedgaard, Vibeke og
Birger Schütte, har vi startet et spændende
faunaprojekt på de åbne arealer. Et projekt
der skal bidrage til mangfoldighed og biodiversitet på de dyrkede arelaer.
Eskjær Hovedgaard ejes af Vibeke og Birger Schütte, der begge er ivrige jægere og
naturmennesker. Sammen driver de godset,
der i alt består af 500 ha. mark, 30 ha. eng,
130 ha. skov og 13 ha. andet. I alt 673 ha.
Inklusiv pasnings- og forpagtningsaftaler
omfatter markbruget ca. 800 ha. Til godset
hører en meget smuk løvskov på ca. 130 ha.
Markerne
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tag med faunastriber og mindre fodermarker
er allerede etableret år tilbage. Der sættes
årligt en del fasaner ud til årets klapjagter,
og udover fasanerne, der skogrer i skov
og mark, er der en sund bestand af råvildt,
dåvildt og sikavildt.
Målsætningen for agerhønseprojektet er
først og fremmest i et langvarigt samarbejde
med Eskjær at hjælpe en naturlig agerhønsebestand på vingerne på en biotop, hvor der
også drives et effektivt tidssvarende landbrug. Det er parternes håb, at tiltaget i det
hele taget vil være til gavn for en naturlig
bestand af markvildt.

Startskuddet til en agerhønebestand på Eskjær. Der udsættes i år otte familieflokke på terrænet.

Projektet er et demonstrationsprojekt
under FJD, hvor vi i efteråret, når de
nye markplaner skal etableres, vil bruge
rådgivning fra FJDs markvildtudvalg til
etablering og placering af randzonestriber,
faunastriber, barjordsstriber m.m. De første
skridt er gjort, og i år vil der blive udsat otte
familieflokke og til efteråret blive opsat 24
fodertønder langs striberne til helårsfodring.
Dette antal vil formentlig blive øget til det
dobbelte i løbet af kort tid.
Godsets skytte, Alex, bekæmper ræve i
udstrakt grad og nedlægger årligt omkring
40 ræve på godsets arealer. Fældefangst af
skade og krage foretages ligeledes af Alex,

Der er store muligheder for målrettet vildtpleje med de mange randzoner, der findes
på terrænet.

og årligt er der flere af disse fjerklædte
røvere, der må lade livet. Fældefangsten
foregår i dag primært omkring godset, men
vi overvejer at intensivere fældefangsten
yderligere til projektets område.
Indsatsområdet er delt op i markerne
omkring Grinderslev Kloster og markerne
omkring Langesgaard. I alt ca. 230 ha.,
hvoraf en mindre del er skrub, eng og skov.
Fuglehundeklubben består af 6 medlemmer (2 engelske og 4 kontinentale), der alle
sætter vildtpleje og jagten med den stående
hund højt. Al jagt i Fuglehundeklubben foregår som jagt med stående hund, og der vil
kun blive fældet fugl over stående hund.

www.fjd.dk

Agerhønsebestanden på Eskjær er ikke
stærk, men dog eksisterende, og bestanden
på arealerne ligger formentlig omkring 10
par høns. De næste års udvikling bliver
spændende, og vi glæder os alle til at være
en del af udviklingen sammen med godsejerparret og skytte Alex.
Løbende over de næste år vil vi igennem
en artikelserie berette om jagten, naturen og
udviklingen på Eskjær, med omdrejningspunktet i implementeringen af biotopforbedrende tiltag, samt ikke mindst jagten med
den stående hund.
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FJDs bestyrelsesmøde
den 9. maj 2012. kl. 13.00, på
Hotel Hedegården, Vejle

Følgende deltog i mødet
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Robert Thrane (RT) GDH
Johanna Jongstra (JJ) DDPK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Erik Rimmen (ER) DISK
Sørens Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erling Clausen (EC) ESK
Minna Clausen (MC) Kasserer
Flemming Østergaard (FØ) Redaktør af Jagthunden
Bent Olsen (BO) Sekretær.
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS Gæst.
Fraværende med afbud.
Anton Dahl GSK næstformand
Henrik Raae Andersen DMK formand.
BO bød velkommen til mødet, der var lidt utraditionelt, idet både formand og næstformand var fraværende på grund af udenlandsrejse og arbejde. Derfor
var Bo blevet bedt om at lede mødet. Han foreslog
TM som ordstyrer på mødet.
MC ønskede pkt. 2 rykket ned efter pkt.5.
Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs
bestyrelsesmøde den18 maj. 2011.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Søren
Stenhøj Jørgensen underskrev med forbehold for
teksten i formandens velkomst og teksten i pkt. 12
Yderligere bemærkninger fra formanden.
2. Regnskab for kontorkassen samt budget for
”Jagthunden” 2012. (Se bilag )
Fastlæggelse af bidrag til Jagthunden og kontorkassen.
Nuværende bidrag er 70 kr. Til Jagthunden og 20
kr. til kontorkassen.
MC fremlagde det reviderede regnskab for 2011.
Medlemmerne havde haft mulighed for at studere
regnskabet, idet det var udsendt som bilag til dagsordenen. Enkelte havde spørgsmål. Efter fyldestgørende svar fra MC, blev regnskabet for kontorkassen
og Jagthunden enstemmigt godkendt med kompliment til kassereren.
Efter en god drøftelse besluttede man at bibeholde bidraget på 70 kr. til Jagthunden og 20 kr. til
kontorkassen. Samtidig vedtog man at kassereren
kunne overflytte 100.000 kr. fra regnskabskontoen til
kontorkassen, for at imødegå det evt. underskud, der
måtte opstå i regnskabsåret 2012 ved at fastholde det
nuværende bidrag. Sluttelig skal her gøres opmærksom på, at der ydes et tilskud på 5 kr. pr. medlem til
Markvildtudvalget. (se pkt. 4)
2a. Udpegning af redaktør, kasserer, sekretær og
revisorer.
Alle fortsætter på deres poster.
3. Rapport fra Markvildudvalget – Fl. Østergaard
FØ gav en fyldestgørende beretning over det forløbende års arbejde. I udvalgets referatet a´19./4 2012,
der er udsendt som bilag, kan man læse om alle de
arrangementer, hvor markvildtudvalget har deltaget.
Udvalget vil gøre en ekstra indsats på Fyn, her
trænger agerhønen til et gevaldigt løft. Der vil blive
arrangeret stormøde til vinter med landmænd, jægere
og hundefolk.
FFJ opfordrede til at tage kontakt til engelske
jagthundeorganisationer, her har man fundet kasser i
EU, hvor man har fået tilskud til biotopforbedringer.
SSJ efterlyste et formeldt samarbejde med Jægerforbundet. FØ: Det er gået op for DJ, at det er markvil-
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dudvalget, der skal trække læsset og vi har et godt
samarbejde. FØ sidder med i Femern Bælt udvalget.
EC: man kan sige markvildudvalget er den praktiske
del og DJ en del af det politiske.
4. Ansøgning om økonomiske midler til markvildudvalget fra Klubberne.
EC kom med et oplæg på udvalgets vegne. Alle var
enige om, der skulle afsættes økonomiske resurser
til udvalget. Spørgsmålet var blot hvordan og hvor
meget. Efter en god drøftelse enedes man om et fast
beløb på 5,00 kr. pr. medlem. Bidraget trækkes i FJD
kontingentet ud fra klubbernes bladmedlemmer. MC
konstruerer en regnskabsoversigt.
5. Oprettelse af en ”Agerhønefond”, Fl. Østergaard.(se bilag)
FØ gjorde rede for ideen. Man stiler efter et beløb
på 5000- til 10000 kr. Ideen fik en god modtagelse.
HMC mente, at der kunne oprettes et agerhøne barometer i Jagthunden. Cl: der skal foreligge et klart
regelsæt for uddeling af prisen. SSJ: lad os arbejde
videre med ideen og regelsættet. Uddelingen skal jo
først ske i maj 2013. Der var en god drøftelse, der
mundede ud i at fortsætte arbejdet. Reglerne laves
hen over efteråret så de kan vedtages på gr. møderne
i november 2012. FØ udformer et oplæg til regler.
6. Events og udstillinger. Hvem tager sig af at
organisere FJDs deltagelse i messer og events? Skal
vi lave noget prof. Fælles materiale evt. parkeret i
en trailer?
FØ kom med et kort oplæg, hvor han oplyste, at
formandskabet ønsker at styrke indsatsen på området. Indtil nu, har FØ trukket læsset. Han ønsker nu
en mere målrettet indsats, hvor også andre indgår i
arbejdet. Der udspandt sig en lang og grundig drøftelse, hvor mange ideer kom på banen. Det mundede
ud i et forslag fra TM, der gik ud på en temaeftermiddag, for bestyrelsen samt andre involverede på
et tidspunkt hen over sommeren. Temaet kunne være
Markedsføring af de stående jagthunde. Man enedes
også om, at det ville være nødvendigt at invitere
kompetente eksterne folk. På den korte bane lovede
FØ at organisere arbejdet, ligeledes gav han tilsagn
om at lave et oplæg til en sådan temadag.
Med hensyn til opbevaring af FJDs materiale til
markedsføring, havde FØ, opbevaringssted, men
ønskede en trailer, hvor tingene kunne have sin faste
plads.
PT ønskede bestyrelsen dog ikke at bevillige en
trailer.
7. Evaluering af Jagt og Outdoor 2012 udstillingen i Odense.
FØ kunne oplyse, at det havde været en god
oplevelse, og at samarbejdet med DJ havde virket
upåklageligt. Det eneste minus var, at vi var placeret
lidt i en sidegade. Trods det, havde vi meget travlt i
perioder både lørdag og søndag. Så alt i alt en god
udstilling. For DDPK var der sket en beklagelig fejl,
så de ikke havde fået tildelt en stand på udstillingen.
Den 25/5 er der evaluering på Valdemar Slot. Her vil
Harris Jensen deltage for Markvildudvalget.
8. Procedure i forbindelse med valg til diverse
udvalg i DJU.
Punktet om procedure i forbindelse med besættelse
af udvalgsposter i DJU regi blev drøftet på mødet i
den kontinentale gruppe den 27. april 2012. Her blev
formanden bedt om at medbringe sagen til møde i
DJU’s bestyrelse.
9. Status og opfølgning af følgende:
a. Udstillingsreglement, opfølgning af DKKs
fortolkning.
For at skabe klarhed over FJDs arrangement vedr.
udstillingsreglementet kræver det at formandskabet
er tilstede. Derfor udskydes punktet til et senere
møde.
www.fjd.dk

b. Forsikringsforhold for FJDs og klubbernes
hjælpere
FJD er nu forsikret som tidligere. Flere bad om,
forsikringspolicen bliv tilsendt klubberne i kopi. MC
oplyste at præmien er betalt.
c. Opfølgning af tidligere kritik af for få engelske
prøver i DJ regi.
EC oplyste, at han havde gennemgået DJ efterårsprogram. Her fremgik det, at der var prøver for
engelske hunde spredt over hele landet.
10. Markprøver
a. Afvikling af FJDs forårsprøver 2012.
Forårsprøverne blev prøveklud for DKKs nye websystem. Der blev afholdt kurser for alle prøveledere.
Det var med megen spænding vi afventede prøveledernes møde med realiteterne, men i det stor og
hele, så bestod systemet sin prøve. Der er endnu ting
der skal rettes og ting der skal føjes til, før det kører
perfekt. Dog skal man have i erindring, at det kræver
årlige opfølgningskurser både forår og efterår.
b. FJDs Efterårsprøver2012
Jeg har sendt datoskemaer ud til alle de prøveledere,
der har en prøve for FJD om efteråret.
c. FJDs vinderklasser 2012.
Terrænerne er på plads. Kon. 3 hold i Hjallerup med
Leif Bak som prøveleder. Eng. 3 hold på Gl. Toftegaard, med Ingerlise Rasmussen som prøveleder
d. FJDs vinderklasser efter DM. 2012.
Der arbejdes på at finde terræner til de to engelske
prøver, dommerne er på plads. De kontinentale har
på deres gr. møde vedtaget at ansøge DJU om en
prøve.
e. FJDs vinderklasser 2013
Er behandlet på gruppernes møder.
f. Skovprøver. Prøven har nu kørt i 3 år og vi skal
evaluere og beslutte, om prøveformen skal fortsætte
i sin nuværende form.
Vi bringer det op i DJU, med ønske om at prøven
fortsætter efter det regelsæt, der forligger, og at
både organisationerne og klubberne kan arrangere
skovprøver som en forårsprøve.
g. Hvordan honorerer man terrængiverne på klubbernes hovedprøver? Er det ved gaver eller økonomisk, og i så fald hvor meget?
Der var åbenbart forskellig praksis, fra klub til klub,
og hvor i landet prøverne blev afholdt. Man mente,
at det var umuligt at lave fælles regler.
11. Eventuelt
MC kom med en kritik af de stående udvalgs
arbejde. Når man har påtaget sig et udvalgsarbejde,
kræver det en indsats, således at udvalget får den
ønskede effekt, ellers skal man ikke påtage sig
arbejdet. Det gælder for øvrigt også, når man som
enkeltperson har påtaget sig en opgave.
Man enedes op at tage problematikken op på et
møde, hvor vi igen er fuldtalligt.
12. Næste møde.
15. maj 2013. kl. 13.00 Hotel Hedegården Vejle.
Mødet sluttede kl. 17.15

Referat for de engelskes gruppemøde. Onsdag den 25. april 2012. på Fjelsted
Skovkro. Umiddelbart efter Derbymødet.
Følgende deltog i mødet.
Anton Dahl (AD) DGSK formand
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erik Rimmen (ER) DISK
1. Godkendelse og underskrift af referat fra gruppens møde onsdag den 16. nov. 2011
Godkendt
2. Indstilling af dommere til Vinderklasser 2013.
FJDs int. Vinderklasse vest for Storebælt. 3 hold og

FJDs 5. int. Vinderprøve øst for Storebælt 2 hold.
Der blev indstillet dommere til alle prøver, de
indstillede dommere inviteres af sekretæren inden
1. juli.
3. Indstilling af dommere til vinderklasserne efter
DM 2012.
De indstillede dommere inviteres af sekretæren
inden 1. juli.
4. Indstilling af dommeraspiranter samt indstilling af dommerelever.
Vi drøftede dommerudvalgets brev vedrørende den
fremtidige procedure.
Man drøftede hvorledes man forholder sig til indstillinger af elever.
5. Hubertusprøver 2012
FF er glad for formen, det ser ud til at medlemmerne
er kommet ud af busken. Regeludvalget er ikke
færdig med de nye regler, EC gav en kort redegørelse om arbejdet. Vi holder fast ved den nuværende
form. Diskuterede tid og sted. Indledende prøve en
hverdag Mandag den 24 sep. Sted. Tager kontakt til
Brian Krog, Jylland og Peter Due Sjælland Afslutning ved Bramming 15. okt.
Husk ansøgning af fældningstilladelse.
6. Gruppeindstillinger til DJU.: Dommere til DM
2013.
AD gennemgik de nye betingelser og regler for at
kunne dømme DM. Liste udleveret.
Herefter indstillede man tre dommere til at dømme
DM 2013:
7. Eventuelt
Gruppen gennemgik fællesdagsordnen for mødet
den 9. maj 2012. Dagsordnen er ikke endelig, der
kan komme nye punkter frem til søndag den 6. maj.
8. Næste møde. 14. november kl. 16.00 2012.

FJDs kontinentale gruppemøde
fredag den 27. april 2010 kl. 12.00, i Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby, tlf. 64 46 16 96.
Følgende deltog i mødet.
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Torben Mørup (TM) DRK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Robert Thrane (RT) GDH
Bent Olsen (BO) sekretær
Afbud. Knud Føhns (KF) DVK
Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra
mødet den 29. november 2011. Godkendt.

2. Fastlæggelse af dagsorden. Ingen ændringer
3. Indstillinger til DJU:
• Dommere til DM 2012. Harris Jensen har takket
nej til DJUs invitation. Her træder Leif Anker Jensen
ind, da han var valgt som alternativ dommer.
• Dommere til DM 2013
HRA oplæste det udsendte oplæg til udvælgelse.
Man drøftede pålægget og enedes om at systemet er
fremtiden. Herefter indstillede man tre dommere.
• Kandidater til DJUs udvalg – Hvordan gør vi i
fremtiden? etc.…
HRA redegjorde for forløbet med valg af medlem til
fuldbrugsudvalget.
CL kommenterede ligeledes forløbet. TM havde
ligeledes kommentarer.
TM kandidater til DJU- udvalg skal slås op.
HMC er uenig i TMs forslag, det må være os, der
udvælger. CL ret til begge. Kandidater skal skrive
en ansøgning, der behandles af FJD. Ved uenighed
stemmes efter alm. stemmeregler se overenskomst,
pkt. 4. Tages op på fællesmødet. 9. maj.
4. Indstilling af dommere til FJDs vinderklasser
2013.
Man indstillede dommere til følgende prøver.
• FJDs 5. vinderprøve den 5. okt. øst for Storebælt
(3 hold)
• FJDs Int. vest for Storebælt. (4 hold)
5. Evt. vinderklasse efter DM. 2 dommersystemet
og op til 16 hunde?
To muligheder venter til efter evaluering eller hoppe
på nu.
Enighed om, at gruppen anbefaler en enkelt prøve i
efterår 2012. Ansøgning sendes til DJU.
6. Fremtidige procedurer ved valg af dommere til
vinderklasser og DM. ( Kunne det ske ved at klubbernes repræsentanter indstiller deres dommerønsker
før mødet til sekretæren, således valget sker ud fra
disse ønsker på selve mødet?)
Der arbejdes på at fremme det tilsendte forslag fra
dommerudvalget.
7. Nyt omkring/fra udvalg
• Anlægsprøveudvalget: VJP og HZP evaluering af
hidtidige forløb samt beslutning om det videre beløb.
Referat fra CL. Det planlagte seminar blev desværre
aflyst på grund af sygdom, men vil blive afholdt den
10. juni kl. 15.30. Herefter må vi beslutte det videre
forløb.
Man drøftede hvilke udbytte vores hunde kan have
ved indførelse af anlægsprøverne direkte. Der var
ikke enighed om, at prøverne kunne overføres
direkte til danske forhold. Et tilbud om at komme på
den tyske avlsdatabase lyder lovende.
• Kontaktudvalget (DKK): Orientering ved HRA
Vi må indstille nye udstillingskandidat, der må være
villige til at uddanne sig på mindst 5 racer. Skal vi

have et udstillingsudvalg. Hvor medlemmerne er
håndplukket af FJD. En mulig formand kunne være
Erik Petersen.
• Markvildtudvalget
En opfordring fra HRA. Stor respekt for Fl. Arbejde
lagt på økonomien. Materialer ud til jagttegnselever.
Drøftede konstruktionen af FJDs og klubbernes
stande.
• Økonomiudvalget
Venter.
Fælles instruktionskursus 6. april 2013. Vi afventer
udvalgets videre arbejde.
8. Gennemgang og orientering om hvorledes
klubberne tolker DKKs mail a 3. april vedr. avlsanbefalinger. (se bilag)
Vi drøftede DKKs oplæg. Mange positive tanker,
men man skal være opmærksom på faldgrupperne i
forslaget til opfyldelses af klubbernes krav.
9. Gruppe 7 hundenes repræsentanter i DKK –
skal vi have nye folk kørt i stilling til næste valg?
Kutymen er, at FJD har to medlemmer i DKK en fra
den kontinentale del og en fra den engelske.
Alt efter hvem der er på valg indstiller den berørte
gruppe. Aktuelle personer kunne skrive en ansøgning, som kunne indgå i beslutningen.
10. Gennemgang og kort drøftelser af dagsorden
til Fællesmødet den 9. maj, så vi i videst mulig
omfang har en samlet indstilling til vigtige punkter.
Regnskab før møde. Ansøgning om midler til
Markvildudvalget, bytte pkt. 3 og 4 forslag til fond.
Vi drøftede Jagthundens indhold. Ligeledes drøftede
vi i forbindelse med pkt. 6 et fælles markedesføringsudvalg med minimum 2 medlemmer en fra hver
gruppe. For den kontinentale gr. blev TM foreslået.
11. Manglende registrering af prøveresultater i
DKK fra prøver afholdt af Danmarks Jægerforbund.
(Se bilag) HRA har kontaktet Kirstein, han mener
at fejlen ligger hos prøvelederen eller sekretæren i
Jægerforbundet. Skriv til Laila Mortensen DJ.
12. Evt. indstillinger af dommeraspiranter og
elever (se bilag ).
Gruppen t ager DUVs skrivelse til efterretning.
13. Orientering fra Engelsk Gruppe.
BO orienterede kort.
14. Eventuelt.
TM: Mere åbenhed i forbindelse med rangeringen af
hundene efter formiddagens afprøvning i vinderklasserne. Her tænkes på kategoriseringen. Således, at
man ved i hvilke kategori man ligger i.
Der udspandt sig en livlig debat, der mundede ud i
en henvendelse til dommerudvalget.
Der var ønske om for fremtiden, at få tilsendt
regnskaberne for kontorkassen og Jagthunden inden
mødet.
15. Næste møde. 21. november 2012.

Træningsudstyr til jagthunden
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FJDs Efterårsprøver 2012
Engelske racer.

FJDs Nordjyske prøve søndag den 9. september - max. 2 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 65,
9440 Aabybro. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej
94, 9330 Dronningborg, tlf.: 40932898, Email: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Flemming Fuglede Jørgensen,
Haakon Skov.
Konto nr.: 9044-0000966487.
FJDs Østjyske prøve lørdag den 8. september
– max. 2 hold.
Mødested: Barrit Kultur og Idrætscenter, Kirkebro 4, 7150 Barrit. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj, Rosenvoldvej 25,
7140 Stouby, tlf.: 75691268/40261172, Email: js@rosenvold.dk
Dommere: Endnu ikke på plads
Konto nr.: 2700-0756207458
FJDs Sydjyske prøve søndag den 9. september – max. 4 hold
Mødested: H.S.I. Hallen, Kærgårdsvej 9, Hunderup, 6740 Bramming. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming, tlf.: 30525268, E-mail:
minna@pejsegården.dk
Dommere: Endnu ikke på plads
Konto nr.: 9736-282960.
FJDs Sydfynske prøve fredag 31. august –
max. 2 hold.
Mødested: Ollerup Forsamlingshus, Svendborgvej 110 , 5762 Vester Skerninge. Mødetid:
08.30
Prøveleder: Lene Kryger & Valdemar Larsen,
Kogtvedparken 86, 5700 Svendborg, tlf.:
62208562/40258262 E- danskefm@gmail.com
Dommere: Knud Johansen og Allan Nissen.
Konto nr.: 3224-3224157541
Koldingprøven lørdag den 1. september 2012.
max – 1 hold blandet ungd. og Å.kl.
Mødested: Jagtstuen på Skovgård, Skovgaard
Allé 20, 6040 Egtved. Fra Ammitsbølvej drejes ned ad grusvejen ved den store sten (over
for Aagaard Maskinstation), følg vejen til slut.
Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34,
6091 Bjert. tlf. nr.: 22748040. E-mail
karlantondahl@gmail.com
Dommere: Erik Petersen
Bankkonto: 2470- 6871 314 991.

Kontinentale racer.
FJDs Vestjyske markprøve ved Struer lørdag den 8. september – max 1 hold.
Mødested: Brasholmvej 6, 7600 Struer. Mødetid kl. 08.30
Prøveleder: Kent Astrup, Sneppevej 14 Bremdal, 7600 Struer tlf.: 22846164, mail kea@
bang-olufsen.dk
Dommere: Gorm Henriksen.
Konto nr.?
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Andet: der kan købes kaffe og rundstykker fra
kl.08.00. Pris 25 kr.
FJDs Himmerlands prøven. lørdag den 8.
september – max 2 hold
Mødested: Bustedvej 24, 9541 Suldrup. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Thorbjørn J. Skovrup, Bustedvej
24, 9541 Suldrup, tlf. 30423048. mail: tjs@
mit-liv.dk
Dommere: Niels Korsbæk m. fl.
Konto nr.: 9354- 0000122426
FJDs prøve ved Toftlund lørdag den 8. september – max. 24 hunde, 2 hold.
Mødested: Ved Mikkel Lawaetz, Stenderupgårdvej 6, 6520 Toftlund. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Mikkel Lawaetz, Stenderupgårdvej 6, 6520 Toftlund tlf.: 20448376, E-mail:
mikkel.lawaetz@gmail.com
Dommere: endnu ikke på plads
Konto nr.: 9692-3733499397
Andet: Der er kun morgenkaffe på forudbestilling, send en sms eller en mail.
FJDs Fynske prøve, søndag den 9. september- max. 1 hold.
Mødested: Stenstrup-Lunde-Kirkeby Jagtforenings Klubhus, Ndr. Ringvej 55, 5771
Stenstrup.
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen, Åvangen 25, Kirkeby, 5771 Stenstrup, tlf.:
62261053/22232362 E-mail: tinamehl@
kirkebymail.dk
Dommer: Poul Erik Rasmussen
Konto nr.: 5378-0000306491
Eggerslevmagle prøven onsdag den 5. september 2012 max 2 hold.
Mødested: Eggerslevmagle Forsamlingshus,
Sorølandevej 241, Eggerslevmagle, 4230
Skælskør.
Mødetid: 08.30
Prøveleder: Tonny Nielsen, Ørmarksvej 77,
4100 Ringsted. Tlf.: 61869583 Mail: tnivvs@
emal.dk
Dommere: Rene Jørgensen og Jeff Jackobsen
Konto: 2905-2551608304

Engelske og kontinentale racer.
FJDs Vestsjællandske prøve, søndag den 9.
september – max 2 hold engelske og 2 hold
kontinentale.
Mødested: Dragsholm Jagtforening, Østrevej
18, 4532 Gislinge. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Christina og John Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munkebjergby. Tlf.:
40335010/21496551
Mail: Kennel@aeblevangen.com
Dommere: Eng. Bjarne Siig og Brian Hinge
Krog. Kon. Anders Wanstrup, m.fl.
Konto nr.:6610-0010025370
FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 8.
september - max. 3 hold engelske og 2 hold
kontinentale.
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus
www.fjd.dk

”Kaisholm”, Bråbyvej 77, 4690 Haslev. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen,
Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød, tlf.:
48262468/20257430, E-mail: stenhoej@mail.
dk Evt. Tilmelding. Lissi Rasmussen, Rørdalen
5, 4690 Haslev tlf. 2330 5953
Dommere: Eng. Brian Hinge Krog, Bjarne
Siig, Kon. Anders Wanstrup og Leif Jensen
Konto nr.:0575- 440736 1253
FJDs Bornholmske prøve søndag den 9.
september – et bl. engelsk og kontinentalt hold
max 14 hunde.
Mødested: Danhostel Rosengården, Bodernevej 28, 3720 Aakirkeby. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700
Rønne, tlf.: 4035 3558 E-mail: Hvideenge@
mail.dk
Dommer: Anette Lauersen
Konto.: 9541-7695636479

Kvalitetsprøve efter DM.
FJDs efterårsprøve ved Aulum tirsdag den
30. oktober - max 2 hold engelske hunde
Mødested: Troelstrupvej 9, 7490 Aulum. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jan Nielsen, Troelstrupvej 9, 7490
Aulum. Evt. tilmelding til Flemming Østergård, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Mail:
mail@storaaens.dk senest mandag den 24.
oktober. Konto.: 9585 0615622974
Dommere: Jan Andreassen og Erik Petersen.
Fælles for Alle prøver.
Tilmelding: Tilmelding skal ske senest mandag
den 27. august 2012, på DKKs hundeweb. (for
prøver efter DM se de enkelte datoer).
Har man ikke internetmulighed, kan tilmelding
ske på gammeldags maner på anmeldelsesblanket til prøvelederen – med samme tidsfrister. Her kan anførte kontonumre anvendes.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK- stambogsførte stående jagthunde er startberettigede.
Det er en betingelse, at ejeren er medlem af
den nationale specialklub hvis race, der føres.
Det samme gælder for udenlandske hundes
ejere.
Henrik Raae Andersen formand
Bent Olsen, sekretær

FJDs Internationale
vinderprøver m/ CACIT 2012.
Engelske racer: Gl. toftegård lørdag den
6. oktober 2012.
Mødetid: kl. 08.00. Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 65, 9440 Aabybro.
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronningborg, tlf.:
40932898, E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Flemming Østergaard (Ordf.),
Jens Hansen og Poul Erik Dahl.
Maksimalt 30 hunde.
Kontinentale racer: Ved Hjallerup, lørdag den 6. oktober 2012.
Mødetid: kl. 08.00. Mødested: Hjallerup
Jagtcenter, Kjærsgaard Engvej 15, 9320
Hjallerup
Prøveleder: Leif Bach, Østermarken 157,
9320 Hjallerup, tlf.: 40288397, mail: LLbach@mail.tele.dk
Dommere: Uffe Jakobsen (Ordf.), Heine
Tirsbæk Jørgensen og Kim Nielsen.
Maksimalt 30 hunde.
Andet: Der sælges morgenkaffe og rundstykker. Til middag kan bestilles dagens
middag ved prøvelederen pr. mail. ligeledes
sælges kaffe, øl ,vand og pølser.
FJDs 6. int. Vinderklasse for kontinentale racer på Lolland/Falster søndag den
7. oktober 2012.
Mødetid: 08.00. Mødested: Forsamlings-

gården i Toreby, Torebyvej 46, 48 91
Toreby.
Prøveleder: Leif Jensen, Hjelmsømaglevej
22, 4100 Ringsted. Tlf.: 2338 9618.
Dommere: Kaj Olsen (ordf.) og Allan Grundahl. Maksimalt 20 hunde.
Fælles instruktion
Tilmeldingsfristen er mandag den 17. september 2012. på Hundeweb.
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.

FJDs vinderklasser efter DM
Engelske racer.
FJDs int. Vinderklasse m/CACIT Midtjylland lørdag den 20. oktober 2012.
Mødested: Højbjerg Møllevej 35, 8400
Rødkjærsbro .
Prøveleder: Erik Petersen, Hedevænget 11,
8800 Viborg, tlf.:20729190 mail: ep1@
pc.dk

Dommere: Flemming Sørensen (Ordf.) og
Erik Rimmen
Maximalt 16 hunde et hold.
FJDs int. vinderklasse m/CACIT på Lolland lørdag den 20. oktober 2012.
Mødested: Oplyses senere.
Prøveleder: Ole Schmidt, Skovstrædet 17,
4880 Nysted
Dommere: Søren Stenhøj Jørgensen (Ordf),
og Peter Rafaelsen.
Maximalt 16 hunde et hold.
Kontinentale racer
FJDs int. Vinderklasse M/ CACIT Sydsjælland lørdag den 20. oktober 2012.
Mødetid: kl. 08.00. Mødested: Pedergaards
Gods Pedergaard Allé 3, 4772 Langebæk
Prøveleder: Kaj Olsen, Masneøvej 50, 4760
Vordingborg. Tlf.: 55382815.
Dommere: Henrik Raae Andersen (Ordf.)
og Kim Nielsen
Maksimalt 16 hunde et hold.
Fælles for de tre prøver:
Mødetid kl. 08.00.
Tilmeldelse sker på hundeweb senest lørdag
den 13. oktober 2012.
Ved overtegning gælder først til mølle princippet Til førstevinderen kan der uddeles
CACIT.
Bent Olsen, Sdr. Hygum
sekretær

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde 2012 ved Gram
Danmarksmesterskabet for stående jagtFrokost ca. kl. 12,30. Sted oplyses senere.
hunde afholdes søndag den 14. oktober 2012 Der kan ikke købes frokost.
i Syd- og Sønderjylland.
Kontinentale racer
Engelske racer
Mødetid og –sted: Kl. 8,30 ved Hotel
Mødetid og -sted: Kl. 8,30 ved Gram Slot,
Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230
Slotsvej 51, 6510 Gram
Rødekro
Hundeførerne skal ved ankomst parkere
Hundeførerne skal ved ankomst parkere
holdvis. Det er strengt forbudt at parkere på holdvis
grønne arealer.
Overnatning på Hotel Kløver Es e-mail:
Overnatning på Gram Slot e-mail: gramsinfo@kloever-es.dk. Enkeltværelse 495
lot@gramslot.dk Enkeltværelse 550 kr. og
kr. og dobbeltværelse 695 kr. Begge inkl.
dobbeltværelse 800 kr. Begge inkl. morgen- morgenmad.
mad
Morgenmad kan købes for 39 kr.
Morgenmad kan bestilles senest 2 dage før
Dommere: Niels Korsbæk Nielsen (ordføpå e-mail: gramslot@gramslot.dk
rende), Leif Jensen og Anette Laursen.
Dommere: Mogens Vestergaard Hansen
Prøveleder: Poul Bislev tlf. 4063 6773
(ordførende), Asger Stein og Kristian
Koordinator for kontinentale racer: Hans
Frøkjær.
Martin Christensen tlf. 2571 9148
Prøveleder: Lars Nielsen tlf. 2164 5188
Frokost ca. kl. 12,30 på hotellet. MiddagsKoordinator for engelske racer: Erling Clau- billetter kan købes om morgenen for 95 kr.
sen tlf. 2334 0635

www.fjd.dk

Alle racer
Fælles afslutning og præmieoverrækkelse
foregår i slotsparken på Gram Slot kl. ca.
17,30. Der parkeres samme sted som om
morgenen på avlsgårdens gårdsplads.
Lodtrækning, hvortil alle er velkomne,
finder sted tirsdag den 9. oktober kl. 11
på DJUs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610
Rødovre
Jubilæum. Dansk Jagthunde Udvalg blev
stiftet den 15. september 1937 og fylder
således 75 år. Dette vil blive markeret i
forbindelse med afholdelse af Danmarksmesterskabet 2012.
Sponsor for DM
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Invitation til alle DKK’s efterårsmarkprøver 2012
Brugsklasse ved Tange/Bjerringbro
Onsdag den 19. september 2012. Mødested:
Højbjerg Møllevej 35, Højbjerg, 8840 Rødkærsbro.
Mødetid: 08.00. Prøveleder: Erik Petersen
(20729190)
Dommer: Brian Hinge Krog
(Der kan købes kaffe og rundstykker om morgenen. Medbring selv madpakke til frokost.
Der grilles frankfurtere til afslutningen.)
Brugsklasse ved Sindal
Torsdag den 20. september 2012. Mødested:
Sindal Flyveplads, 9870 Sindal
Mødetid: Kl. 08.30. Prøveleder: Jes Krag
(98930714)
Dommer: Brian Hinge Krog

Se nærmere på: www.dkk.dk (vælg: aktiviteter/markprøver)
DKK’s 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.
DKK’s internationale efterårsvinderklasse:
for ejer/fører med stående jagthunde der er
medlem af DKK og med DKK anerkendt
stambog.
Tilmelding: www.hundeweb.dk. Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser er fredag
den 31. august 2012. Tilmeldingsfrist for
vinderklasserne er mandag den 17. september
2012.

Engelske racer
Brugsklasse på Lolland
Tirsdag den 18. september 2012. Mødested:
Skovstræde 17, 4880 Nysted
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Ole Schmidt
(21284156)
Dommere: Se: www.dkk.dk

Brugsklasse ved Vildbjerg
Fredag den 21. september 2012. Mødested:
”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Knud Overgaard (30453181)
Dommere: Erik Petersen, Ulrik Stadelhofer,
Jan Nielsen
Brugsklasse ved Bramming
Mandag den 24. september 2012. Mødested:
Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Erling Clausen (23340635)
Dommere: Poul Valdemar Nielsen, H.P.
Clausen

Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold)
Fredag den 12. oktober 2012. 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.)
International vinderklasse ved Vildbjerg
Søndag den 7. oktober 2012. Mødested:
”Jagthytten”, Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Knud Overgaard (30453181)
Dommere: Erik Rimmen (Ordf.), Bjarne Siig,
Alex Røge Hermansen
International vinderklasse i Sydvestsjælland (”5. prøve”)
Søndag den 7. oktober 2012. Mødested: Meddeles hundeførerne efter tilmelding – Borreby,
Cathrineholm og Gyldenholm
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Aage Stenhøj
Jørgensen
Dommere: Claus Nielsen (Ordf.), Jørgen Gordon Andersen, Jørgen Jensen

Kontinentale racer

Brugsklasse på Fyn
Fredag den 28. september 2012. Mødested:
Sdr. Højrupvejen 99, 5750 Ringe
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Anders Varming (40792617)
Dommere: Knud Johansen, Lars Nielsen

Brugsklasse ved Grenå
Mandag den 17. september 2012. Mødested:
Grenå Jagtforening, Skakkesholm, Grenå
Lystbådehavn, 8500 Grenå
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Mogens Nielsen (86321889)
Dommere: Kristen Daugård Kjeldsen, Ole N.
Andersen

Brugsklasse i Sønderjylland
Onsdag den 10. oktober 2012. Mødested:
Povlskrovej 27, Uge, 6360 Tinglev
Mødetid: Kl. 08.30. Prøveleder: Allan Nissen
(74642356/20149620
Dommer: Poul Valdemar Nielsen

Brugsklasse på Vestfyn/Langeland
Mandag den 17. september 2012. Mødested:
Renevej 6, 5932 Humble
Mødetid: 08.30. Prøveleder: Søren Holst
(26169415)
Dommer: Se: www.dkk.dk
Fortsættes s. 22
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Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse
Boots kr. 800,-
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Cloogs kr. 510,-

Tilskud og pleje
- naturlige og giŌfrie

MYSTIQUE ® · DUMMYSHOPPEN
Kronborgvej 3 · 8381 Tilst · 8745 0902 · info@dummyshoppen.dk

www.dummyshoppen.dk · www.mystique-dummy.dk · www.mystique-dummy.se

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Brugsklasse ved Slagelse
Mandag den 17. september 2012
Mødested: Valbygårdvej, 4200 Slagelse. Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Tom Keinicke (23647938). Dommer: www.dkk.dk
Brugsklasse ved Isenvad
Torsdag den 20. september 2012. Mødested:
Parkeringspladsen v. Isenvad Forsamlingshus,
Bygaden 4, 7430 Ikast
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Jørn LundThomsen (20473382)
Dommere: Knud Maabjerg, Ole Hildebrandt
Brugsklasse ved Ringsted
Torsdag den 20. september 2012. Mødested:
Lille Gilsager, Gildsagervej 26, 4100 Ringsted
Mødetid: 08.00. Prøveleder: Søren Nielsen 60
49 11 66
Dommer: Henrik Raa Andersen
Brugsklasse ved Højmark
Fredag den 21. september 2012. Mødested:
Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, Højmark 6940 Lem St.
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Uffe Jacobsen
(61285032)
Dommer: Niels Erik Kromann
Brugsklasse ved Roager
Fredag den 21. september 2012. Mødested:
Højagervej 14, Roager, 6760 Ribe
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Johan Sandersen 22 85 41 09
Dommere: Thomas Moltesen Hansen, Michael
Sanner Christensen
Brugsklasse ved Hellevad
Mandag den 24. september 2012. Mødested:
Klovtoftevej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)
Dommere: Erling Pedersen, Johny Funda
Johannsen
Brugsklasse ved Simmersted
Tirsdag den 25. september 2012. Mødested:
Simmerstedvej 7, 6500 Vojens
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Jørgen Duus
(74506263/21624612)
Dommer: Knud E. Adamsen
Brugsklasse ved Bevtoft
Onsdag den 26. september 2012. Mødested:
Savværksvej 7, 6541 Bevtoft
Mødetid: 08.30. Prøveleder: Just Mikkelsen
(74507485)
Dommer: Allan Bredsgaard
Brugsklasse på Sydsjælland
Onsdag den 26. september 2012. Mødested:
”Midt” Rosenfeldt Alle, 4760 Vordingborg
Mødetid: Kl. 09.00. Prøveleder: Bo Christensen 60 19 03 75
Dommer: René Jørgensen
Brugsklasse ved Skive
Fredag den 28. september 2012. Mødested:
”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 Skive
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Anders Laiga-
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ard (97526864/20923307)
Dommere: Jørgen Larsen, Uffe Jacobsen
Brugsklasse ved Brønderslev
Fredag den 28. september 2012. Mødested:
Jagthytten, Tagmarksvej, 9700 Brønderslev
Mødetid: Kl. 09.00. Prøveleder: Carsten Steffensen
Dommer: Jacob Poulsen
Brugsklasse på Sydsjælland
Fredag den 28. september 2012
Mødested: ”Midt” Rosenfeldt Alle, 4760
Vordingborg
Mødetid: Kl. 09.00. Prøveleder: Bo Christensen (60 19 03 75)
Dommer: René Jørgensen
Brugsklasse ved Eggeslevmagle
Onsdag den 3. oktober 2012. Mødested:
Parkeringspladsen v. Eggeslevmagle Forsamlingshus, Sorø Landevej 241, Eggeslevmagle,
4230 Skælskør
Mødetid: Kl. 09.00. Prøveleder: Carl Kristian
Thomsen, 29270820
Dommer: Jeff Jacobsen
Brugsklasse ved Ringsted
Onsdag den 10. oktober 2012. Mødested: Lille
Gilsager, Gilsagervej 26, 4100 Ringsted
Mødetid: 08.00. Prøveleder: Søren Nielsen (60
49 11 66)
Dommer: Knud V. Jensen
Brugsklasse Hobro
Onsdag den 10. oktober 2012. Mødested:
Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Mødetid: Kl. 8.30. Prøveleder: Carsten Jacobsen (40877429)
Dommer: Knud Roslin
Brugsklasse ved Broager
Torsdag den 11. oktober 2012. Mødested: Cathrinesminde, Iller Strandvej 7, 6310 Broager
Mødetid: Kl. 09.00. Prøveleder: Erik Esmann
(74442083/21257430)
Dommer: Se: www.dkk.dk
Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold)
Fredag den 12. oktober 2012. Mødested: Lerhytten, Kokvadgårdsvej 8, Læsø
Mødetid: Kl. 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.)
Brugsklasse ved Års
Fredag den 12. oktober 2012. Mødested: Blærevej 53, 9600 Års
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Jørn LundThomsen (98673330/20473382)
Dommer: Jørn Christiansen, Ole Hildebrandt
FCI prøve ved Hobro
Torsdag den 27. september 2012. Mødested:
Vielshøjen 3, 9500 Hobro
www.fjd.dk

Mødetid: 08.30. Prøveleder: Carsten Jacobsen
Dommere: Valdemar Larsen, Poul Valdemar
Nielsen
International vinderklasse på Sydsjælland
(”5. prøve”)
Lørdag den 6. oktober 2012. Mødested: Stadion, Gammel Søvej 21, 4760 Vordingborg
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Bo Christensen (60 19 03 75)
Dommere: Henrik Raa Andersen (Ordf.),
Claus Søgaard Nielsen, Kaj Olsen
International vinderklasse ved Nørager
Søndag den 7. oktober 2012. Mødested: Nørager Kro Jernbanegade 6, 9610 Nørager
Mødetid: Kl. 08.00. Prøveleder: Jørn LundThomsen (20473382)
Dommere: Bo B. Jensen (Ordf.), Knud V. Jensen, Poul Bjarne Jensen, Jørgen Larsen
SUPPLERENDE OPLYSNINGE
Til første vinderen kan uddeles CACIT.
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 én af organisationernes vinderprøver.
DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat benyttes. Tilmeldingsgebyr er kr. 500,00 som kan
betales med check. Tilmeldingsblanket sendes
til: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Att.: Annette Pil Jensen.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

5-Klub International
Vinderprøve
30. september
2012

Dansk Vizla Klub, Langhårsklubben,
Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche
Patrijshond Klub og Klubben for Gammel
Dansk Hønsehund inviterer til international vinderprøve på Sjælland.
Mødested: Katrineholm, Slagelsevej 16,
4250 Fuglebjerg søndag den 30. september
2012 kl. 8.00.
Dommer: Rene Jørgensen (ordførende) og
Claus Søgaard
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, Jellingevej 11, 4261 Dalmose. Tel. 29 27 08 20
mail: ckristianthomsen@gmail.com
Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
senest den 16. september 2012. Prøvegebyr 500,Eftertilmelding, hvis adgangsgivende
præmiering opnås, kan ske ved at kontakte
prøveleder.
Morgenmad 30,- og/eller middagsmad 70,
skal bestilles ved prøveleder senest 27.
september 2012.

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

www.fjd.dk

86 64 73 39
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Udtagelsesprøve til Hubertusmesterskabet
Udtagelsesprøve Vest til Hubertusmesterskabet for engelsksetter, gordonsetter,
irsksetter og pointer afholdes onsdag d. 26.
september 2012. Mødested: oplyses senere
på hjemmersiderne. Start kl. 9.00 Pris kr.
550,- inkl. morgenmad og frokost. Tilmeldingsgebyret betales på dage. Tilmelding
til prøveleder Per Pedersen, Lykkesvej 34,
7700 Thisted. Tlf. 97 92 68 57. mail: persusanne@mail.dk.
Senest tilmelding d. 20. september. Max 3
hunde pr. race
Hubertus udtagelsesprøve Øst Sjællandsprøven.
En spændende og hyggelig dag, hvor jæger
og hund afprøves sammen i rigtig jagt.
Udtagelsesprøven Øst for ESK, DGSK,
DISK og DPK afholdes søndag d. 30. september 2012 på dejlige terræner, fortrinsvis
i roerne omkring Sakskøbing.
Mødested er Sakskøbing Torv kl. 8.00. Afgang til hytte m. en kop kaffe og formalia
ca. kl. 8.10. Frokost undervejs i marken og
præmieoverrækkelse kl. 14.00.
Prøven er åben for tilmelding for Engelske
settere, Gordon settere, Irske settere og
Pointere.
De tilmeldte hunde skal have bestået
DJU´s anerkendte apporteringsprøve.
Føreren/skytten skal medbringe gyldigt
jagttegn, samt 4 patroner.
Der kan maksimalt deltage 16 hunde – 4
fra hver race. Såfremt der tilmeldes flere
hunde, foretages lodtrækning racemæssigt,

medmindre den enkelte specialklubs bestyrelse har udstukket en særlig prioriteringsrækkefølge. Såfremt en race ikke opfylder
sin kvote, vil pladsen overgå til en anden
ved lodtrækning.
Prøven bedømmes som en Hubertus-FCIprøve. Der udnævnes en 1. og 2. vinder på
prøven. De point der gives til den enkelte
ekvipage tæller til racens udtages til det
uformelle DM i Hubertus for stående engelske hunde, hvor de to højest bedømte i
racen udtages.
Prøveleder er: Peter Due, Salpetermosevej
5, 3400 Hillerød. Mobil: 26801146 Mail:
pduens@gmail.com
Dommer: Poul Vestervang
Prøveregler kan rekvireres ved kontakt
til prøvelederen, eller se Breton klubbens
hjemmeside – Breton klubben – formalia –
Hubertus regler. Det skal dog understreges,
at ekvipagerne i modsætning til forgangne
år afprøves i parsøg.
Det koster kr. 500,00 at deltage
Tilmelding skal ske til Peter Due senest
den 17. september. Bank: Nordea 1345
6446511112
Madpakke og drikkevarer skal man selv
medbringe.
Med venlig hilsen
På klubberne vegne
Peter Due
Prøveleder

Slæb og Apporteringsprøver i august
Prøven ved Skanderborg lørdag den 18,
august.
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus
i teglgraven , Frakørsel 51 Skanderborg
nord efter Stilling.
Prøveleder: Hjalmar B Nielsen. Skanderborgvej 90, Hvirring, 8762 Flemming tlf.
23713368
Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr. 1551
kto. nr. 4501064424
E-mail
Den sjællandske prøve lørdag den
25.august.
Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1C, Døjringe 4180 Sorø.
Prøveleder: Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, 4340 Tølløse. Tlf. 5918 6665
E-mail
Alle prøver begynder kl. 9.00.
Tilmeldingsfristen til prøven er senest
mandagen før prøven.
Da tilmeldingsfristen er sat senest muligt,
modtages efter tilmeldinger ikke.

Ræveslæbsprøve i
5 – klub regi
For Dansk Weimaraner Klub, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehunde og Dansk
Drentsche Patrijshond Klub
Søndag den 26. august 2012 Kl. 9.00 i
”Stenskoven” under Herlufsholm Gods
Anmeldelsesfrist: Senest d. 22.08.2012
Mødested: P-pladsen ved Gulerodhuset,
Ringstedgade 528. 4700 Næstved.
Tilmelding: Til Prøveleder Carl Kristian
Thomsen.
Mail: ckristianthomsen@gmail.com Tlf.
29 27 08 20
Prøvegebyr: 150,00 kr. indsættes på Reg.
5356 konto 0510745
På vegne af 5 - klub regi
Carl Kristian Thomsen

Dansk Jagthunde Derby 2013
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2011
til Derby i år 2013, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2013 er kr. 200.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagt
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hunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby.
Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal
ske på hverdage mellem kl. 18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt
telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret
21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 47381036.

www.fjd.dk

FJDs sjællandske
apporteringsprøve
Onsdag den 22. august 2012 på Sjælland
Mødetid og -sted: Kl. 18,00 på HagestedGislinge Jagtforenings bane i Tuse bag
Jægerstedet. Tilmelding senest den 20.
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.

Har du været inde på FJDs hjemmeside i dag?
Vi opdaterer hele tiden med nyheder og har lavet et nyt vildtplejesite.
Her kan du også finde alle efterårets prøver.

KRAGBORG RÅFODER
DANSK BARF - når det er bedst!

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

kragtborg.raafoder@gmail.com
v/Allan Rønsholt, Lottrupvej 7, 7130 Julsminde - +4526747327

Foto: Vicky Bjerring

Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
z

ADFÆRDSBEHANDLING
Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

z

KURSER & UDDANNELSE
Hund i Harmoni z Kursus m. Jan Fennell

z

FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina
Med venlig hilsen

.DULQD5DVPXVVHQ

info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter

HUNDESPROG.DK
www.fjd.dk
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debat

alt blive godt igen. - Jeg er ikke ked af, at
du rejser. Jeg har i alt levet her under fem
præster, og de er blevet ringere og ringere
efterhånden. Det er det, jeger ked af! Her
skulle egentlig være en ny linje, men mon
ikke mine læsere er klar over, hvor jeg vil
hen? Rigtigt – jeg har nu levet under mange
generationer af markprøvedommere og har
også selv haft fornøjelsen at opleve jobbet.
Mine erfaringer er mange, og jeg regner
ikke med at gøre ret mange flere, ikke selvoplevede i hvert fald.
Det, der først falder mig for øje, er
følgende, og mit indlæg er ment som en
protest mod de trends i bedømmelserne af
vinderklasse-hundene. For det første har
jeg oplevet, at nogle unge dommere ikke
tilstrækkeligt lægger vægt på, at terrænet
afsøges, selv om der slippes i god vind. Det
sidste er man meget påpasselig med, hvilket
er godt. Men det indebærer også, at en hund,
der søger fra kant til kant og ikke efterlader
uafsøgt terræn, umuligt kan komme i dårlig
vind af vildtet og af samme årsag skal undskyldes af dommeren.
I ”gamle” dage kunne man opleve, at dommeren bad en hundefører om at hente sin
hund ind. Den havde sjusket med terrænet
og havde opnået stand langt ude. I dag ser
man ofte, at såvel hundefører som dommer
løber i strakt karriere ud til standen, for dog
at få noget ud af situationen. Grunden kan
være manglen på fugl i dag, og dette kan
måske også være årsagen til det sløsede
søgsmønster. Der er jo ingen fært på marken, og erfaringen har sagt hunden, at her
Tanker vedr. vinderklassebeskal det store søg sættes i gang! Men uanset
dømmelser + lidt mere.
manglende fugle i dag eller ej, er en løbende
Gamle Ane var sammen med menigheden til dommer simpelthen nongrata i mine øjne. I
afskedsfest for præsten, som havde søgt og
dag går vi på jagt eller står på jagt. Vi løber
fået en anden stilling. Præsten finder i løbet ikke!! Husk, at markprøver skal have jagt
af festlighederne Ane siddende i et hjørne
som formål.
med tårerne løbende ned ad kinderne.
En anden ting, jeg har hæftet mig ved, er
Fuld af empati siger han til Ane: - Nu skal en dommers startbesked til hundeførerne,
du ikke være så ked af, at jeg rejser. I får
som gives ved morgenparolen: - Når der er
snart en ny præst i stedet for mig. Så skal
meldt stand, skal den anden hund kobles for
ikke at ødelægge noget i situationen. Denne
ordre er en direkte overtrædelse af fælles
markprøveregler. Begge hunde er jo i hele
slippet til eksamen, og en koblet hund er ude
af bedømmelse. Det kunne jo tænkes, at den
kunne overtræde spillets regler og oven i
købet trække den anden hund med. Det ville
selvfølgelig være ærgerligt, men dommeren
må dømme, hvad han ser, og ikke hvad han
konstruerer fejlagtigt!
Stedet hvor din
Nogle dommere siger: - Jeg har set, at den
hund og kat holder ferie...
hund sekunderer, og derfor må den kobles.
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel
Men det er jo først når fuglen rejses, at det
spændende kommer. Kan den sekunderende
Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
hund holde til det eller hvad? En koblet
- motion og genoptræning...
hund, på ordre fra dommeren eller foretaget
af føreren, er efter min mening færdig i konKontakt Johanna Jongstra
kurrencen den dag! Har jeg ikke ret?
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg
Nå dette indlæg er fremkommet, er det
Tlf. 6062 2435
fordi, jeg ser en fejlagtig udvikling i den
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk
sport, vi alle kan lide og måske skyldes

Fældning af fugl

SIGNAL 8682 5500

Jeg vil gerne kommentere på et debatindlæg
af Thomas Hansen i februar nr . afvikling
af brugs- og vinderklasse efterår, han er
inde på noget meget væsentlig - kastning
af fugl ved forbiskud. Det duer bare ikke,
der er mange andre end mig, der syntes det
samme. Midt forslag vil være at hundeføreren selv skyder over sin hund.
Når hundeføreren har meldt stand, giver
dommeren besked til føreren om at afvikle
situationen, når det er sket, laver man en
helhedsvurdering,
Her mener jeg man skal bruge et poentsystem , eks. 20, hvis alt er i orden, fradrag
hvis hunden går i skuddet eller dårlig apport
o.s v. Hvis der skydes forbi, skal man have
en ny stand, og alle hunde på holdet køre
igennem til dagen er slut, og så tæller man
sammen. Det tror jeg mange hundeførere vil
blive glade for.
Det viser sig ofte, at de hunde, som er med
om eftermiddagen, kan lave lige så diskvalifiserende fejl.
For at apporteringen skal blive bedre,
skal man have point med slæbs og app/eller udvidet app., som kan omregnes efter
en 10 skala, som skal bestås hvert andet år.
Det mener jeg vil gavne den stående hund i
forhold til retrieverne.
Med venlig hilsen
Hans Jørgensen
Skovvænget 28, 4440 Mørkøv
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denne udvikling mangel på fugle, måske,
men dette retter sig vel igen, så vi igen har
fugle nok, vilde fugle, som er produceret på
stedet og også befinder sig på eftermidagens
terræner!
Jeg er også efterhånden uenig i bedømmelsen af en stand uden påvisning af vildt. Her
er der tale om en fast stand, hvor der vises
rejsning på kommando. Alle antenner er
oppe, og det hele munder ud i nul og niks!
Én gang kan måske tolereres, men to gange
må være nok for den dag! En sådan hund
er uærlig, og i avl kan vi ikke tolerere en
uærlig hund. Markprøvepræmiering skulle
da gerne være en rettesnor for avlerne.
En lille ting mere: Når der er flere dommere om eftermiddagen, må disse ikke gå
i samlet flok. Begge fløje på marken skal
besættes med en dommer. Er der flere tilbage, må disse gå langt bag den ordførende
dommer. Jeg mener at denne bestemmelse er
fastsat men bare ikke efterleves!
Med venlig hilsen N P.

Agerhønefondens
indsamlingstermometer
Støt FJDs Agerhønefond og sæt
et beløb ind på
konto: 9738 - 0002960591

10.000 kr.

5.000 kr.

0 kr.

Medio juli så indsamlingen således ud.
På efterårets FJD-prøver, vil du møde
fondens indsamlingsbøtter. Hvis vi alle
lægger 10 kr. i bøtten på hver prøve, så
bliver det til mange penge i løbet af et år.
Du kan følge indsamlingen på FJDs
hjemmeside - vildtpleje - agerhønefond.

Bukkejagt med
Bear jagtsaet Camouflage
Perfekt for jaegeren og hundefo/reren. Vind- og vandtaet jagtsaet. Helt lydlo/st, flo/jlsblo/dt og meget let. Mange praktiske lommer. Tapede so/mme.
Ekstra ventilation under aermet og aftagelig vandtaet haette.
Farve: Siganlorange Hardwood Blaze/APG® og gro/n Realtree APG®
Vandso/jletryk: 10.000mm A˚ndbarhed: 6.000 g/m2/24h

Bear jagtsaet
Vejl. pris Jakke Str. S-7XL
kr. 1349,Buks Str. C42-C70 kr. 899,Taske
kr. 499,-

Saetpris kr.

1999,2499,-

Sportsbag camouflage

Bear jagtsaet til bo/rn

Slidstaerk og rummelig.
Vandafvisende. 100% nylon.

Samme udfo/relse som
til voksne.
Str. 128 - 176

Kr.

499,-

Saetpris kr.

1299,-

PINEWOOD OUTDOOR COLLECTION T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK

www.fjd.dk
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Dansk Ruhår Klub
Avlsråd
Formandens klumme

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. 2758 4710 - 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.
I skrivende stund ingen møder planlagt.

Opdrættermøde

Bestyrelsen har planer om at afholde et opdrættermøde , da vi ved og hører fra flere
medlemmer at der diskuteres ude i landet
vil vi meget gerne modtage oplæg/gode
ideer så i er med til at præge emnerne for
dagen og den fremtidige kurs for vores avl
Du kan skrive dit forslag til Torben Mørup formand@ruhaar.dk.

For en del år siden kunne man i tv hver
fredag opleve jungle dyret Hugo banke på
den indvendige side af fjernsyns skærmen
og med forvrænget stemme sige de sidenhen
så berømte ord: ”hvor skal vi hen du?”.
Med jævne mellemrum dukker der i vores
klub en snak op om hvordan skal det gå
med avlen og enten det er i debatforum eller
andre steder er det typiske problem der optager folk om brugen af tyske hunde og især
antallet af tyske hunde, om de svenske og
danske linjer i avlen. Og det er nok især om
brugen af tyske hunde. Der ligger implicit i
snakken at ved at bruge rene tyske hunde så
udvikler vi racen i en uheldig retning, både
hvad angår hårdhed og i særdeleshed temperament. Og tit er der også en forventning om
at nu må bestyrelsen tage affære!
Der er flere aspekter i den sag. For det
første opdrætternes ret til suverænt at
bestemme over valget af avlsdyr og for det

www.ruhaar.dk

andet klubbens eller måske mere bestyrelsens muligheder for at påvirke det valg
I den forbindelse er det vigtigt at understrege at vi faktisk har at gøre med en tysk
race og det på ingen måder er en naturlov at
alle hundens skavanker kommer med tyske
hunde.
Som opdrætter står man ofte i en række
dilemmaer, når man skal vælge hanhund.
Ønsket om at få en hund der skal kunne
klare sig godt på prøverne, det er kvalitetsstemplet, men samtidig også ønsket om at
kunne sælge hvalpene til almindelige jægere, der blot skal have en god og omgængelig jagthund. Det er med andre ord både
det personlige hensyn til egne interesser og
hensynet til racens ve og vel. Og hvad vejer
tungest?
Som klub har vi også flere interesser at varetage. På den ene side sporten og hele prøvesystemet og på den anden siden behovet
for den alsidige jagt – og familiehund. De to
interesser er på en måde som forbundne kar
og hinandens afhængighed.
At opdrætte hunde kræver høj grad af
moral og etik og så handler det i lige så høj
grad om holdninger. Det ved vi alle er noget
af det sværeste at påvirke. Det er her vi som
klub har en opgave og en svær en af slagsen
skulle jeg hilse at sige. Den nemme løsning
er at lave så mange regler og forordningen,
der begrænser opdrætterne, med det klare
mål at styre udviklingen i en særlig retning.
Det tror jeg ikke engang vi i bestyrelsen
kunne blive enige om og vi har heller ingen
intentioner om at gøre det. En anden og
mere farbar vej er at forsøge at påvirke opdrætterne ved oplysning og uddannelse. Det
er den vej vi vælger. Heller ikke den er let.
Vi kan godt tvinge hesten til truget, men det
er straks sværere at få den til at drikke.
Vi vil i bestyrelsen tage en række initiativer, der skal forsøge at få opdrætterne til at
drøfte hvor vi skal hen med opdrættet af den
ruhårede hønsehund. Det er ikke nogen nem
opgave. Men vi vil gøre hvad vi kan for at
forene alles interesser

Foto: Kim Henriksen.
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Dansk Ruhår Klub

Dansk Ruhår Klub´s internationale efterårsvinderklasser
afholdes lørdag d. 29. september og
søndag d. 30. september 2012.

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
Anden træning
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
på 51919439
Fuldbrugstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
på 51919439
Ringtræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på
51919439

Thisted området:

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

Vinderklasse I og II afvikles lørdag, vinderklasse III søndag.
Mødested: Sakskøbing vandrehjem, Saxes
Alle 10, Sakskøbing. Velkomst og afgang
til terræn kl. 8.00.
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:
Se mere på www.ruhaar.dk
Hvis vandrehjemmet bliver fuldbelagt, kan
yderligere overnatningsmuligheder etableres gennem prøveleder Peder Jacobsen.
Tilmelding husk - husk
På hunde Web eller i mangel af internet
adgang til Eline Noiesen, Horsevang 17,
2740 Skovlunde, tlf.: 2025 1810 eller
web@ruhaar.dk.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 23.
september 2012.
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

Ræveslæbstræning / apportering / fuldbrugsprøvetræning:
Tirsdag den 31.07.12 kl.19.00 i Stenbjerg. Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den 29.07.12
Tirsdag den 07.08.12 kl.19.00 på Mors. Mulighed
for apportering og fuldbrugsprøvetræning. Tilmelding til Ib, 61301465 senest den 05.08.12
Mandag den 13.08.12 kl. 17.00 i Sevel. Mulighed
for apportering og fuldbrugsprøvetræning, tilmelding til Poul, 81284918 senest den 11.08.12
Tirsdag den 14.08.12 kl.19.00 i Stenbjerg. Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den 12.08.12
Mandag den 20.08.12 kl. 17.00 i Sevel . Mulighed
for apportering og fuldbrugsprøvetræning, tilmelding til Poul 81284918 senest den 18.08.12
Tirsdag den 21.08.12 kl.19.00 på Mors. Mulighed
for apportering og fuldbrugsprøvetræning. Tilmelding til Ib, 61301465 senest den 19.08.12
Tirsdag den 28.08.12 kl.19.00 i Stenbjerg. Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den 26.08.12
Ræveslæbsprøve
Prøve fredag den 31.08.12 kl. 17.00 i Stenbjerg
Klitplantage. Tilmelding til Kaj Verner Nielsen,
Irupvej 5, 7752 Snedsted, senest den 27.08.12. Tlf
27646127.
Marktræning:
Søndag den 02.09.12 kl. 09.30 i Vigsø, Tilmelding
til Jørgen, 51278245 senest den 31.08.12.
Mandag den 03.09.12 Kl. 17.00 i Sevel. Mulighed
for fuldbrugsprøvetræning. Tilmelding til Poul,
81284918 senest den 01.09.12
Onsdag den 12.09.12 kl. 18.00. Sted oplyses ved
tilmelding til Kaj Verner, 27646127 senest den
10.09.12
Søndag den 16.09.12 kl. 09.30 i Vigsø (der fældes
fugl). Tilmelding til Jørgen, 51278245 senest den
13.09.12
Onsdag den 19.09.12 kl. 18.00. Sted oplyses ved
tilmelding til Kaj Verner, 27646127

Ræveslæb Prøve d. 29-08-2012. Tilmelding til
Egon W Svenstrup tlf.: 9867 3330
Marktræning Løgstør d.25-08-2012. Tilmelding
til Egon W Svenstrup tlf.: 9867 3330
Marktræning Hadsund d.26-08-2012 Mødested
Dyrskue pladsen Hadsund Tilmelding til Niels Erik
Nielsen tlf.: 2022 9088
Lokal markprøve d.09-09-2012 Unghunde/Åbenklasse/ vinderklasse
Mødested Vielshøjen 3 Hobro Tilmeldingen skal
ske på Tilmeldingsblanketter og sendes til: Carsten
Jacobsen Vielshøjen 3 9500 Hobro mail hobro@
ruhår.dk Tilmeldingsblanketter skal modtages
senest onsdag d.03-09-2012. Gebyr kr. 150.00 for
alle klasser.

Randers området:

Flemming Ransborg, Sanglærkevej 18, Assentoft
8960 Randers SØ. Telefon: 8648 7204 - 2294 4210
E-mail: randers@ruhaar.dk
Ræveslæbs træning v. Tirstrup 29/7, 5/8, 12/8
Tilmelding til Tommy Hougaard 22447188 Anerkendt prøve vil blive enten 18 eller 19 august.
Marktræning i roer 17/8 + 24/8 + 31/8 kl 14
Tilmelding til Mogens Nielsen 30593587
Lokal Fuldbrugsprøve 25-26 august
Der har været lidt problemer omkring terræn til
denne prøve, men vi er nu glade for at kunne sige,
at vi nu har fundet en løsning på dette. Prøven vil
blive afholdt i Grenå og omegn. Pris er 700 kr.
Der er plads til 12 hunde, og det bliver tilmelding
efter først til mølle-princip. Tilmelding til Tommy
Hougaard / mobil 2244 7188

Herning området:

Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk
Fuldbrugstræning:
Hver mandag fra d. 18. Juni og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl. 18.30. Er
arrangeret i samarbejde med korthårsklubben. Pris:
200,- kr. pr. hund, som betales første træningsdag,
derudover kommer afregning til vildt.
Tilmeldning til: Ole Sørensen, tlf. 40565626 senest
10. Juni 2012. Max. 12. deltagere.

Hobro området:

Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3, 9500 Hobro. tlf.:
2327 0370
e-mail: hobro@ruhaar.dk
Ræveslæb træning På følgende datoer ved Hadsund (31-07) – (07-08) – (14-08) – (21-08) - 2012.
Tilmelding til Jan Bartholomæussen tlf.: 2083 7881
På følgende datoer ved Løgstør (01-08) – (08-08) –
(15-08) – (22-08) – 2012.
Tilmelding til Egon W Svenstrup tlf.: 9867 3330

www.fjd.dk

Nyt Nyt Nyt
Lukket for tilmelding da vi er oppe på 20 hunde.
Som noget nyt i omr. Herning, prøver vi nu at lave
marktræning for vores nye Ruhårs ejere, og unge
hundeførere der gerne vil prøve kræfter på marken
med deres ruhår. Andre ruhårs ejere med interesse
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Dansk Ruhår Klub
for markprøverne til efteråret er selvfølgelig også
velkommen.
Der er plads til max. 12 hunde, hvoraf de nye og
unge får fortrinsret til de 6 af pladserne.
Der bliver mulighed for at træne marksøg, stand,
opfløj af fugl for hund og sekundering.
Vi træner 3 onsdage i træk omkring Rimmerhus,
med start onsdag d. 8. august kl. 18.00 i uge. 32, og
de efterfølgende onsdage i uge 33 og 34.
Nærmere mødested oplyses v. tilmelding til Annette Rasmussen på tlf. 2781 2528.
Prisen er 180,- kr. for alle 3 gange, som bruges til
indkøb af fugle som udsættes på terrænerne senest
12. August, og revirpleje. (Der er også ydet et
tilskud fra klubben til revirpleje på arealerne).
Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 26/8
omkring Vildbjerg.
Mødetid kl. 8.00 på Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris 170,- kr. incl. morgenkaffe.
Tilmelding til Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920
Videbæk. Tlf: 22462555. Tilmelding senest d. 23/8
på anmeldelses blanket.
Områdemøde:
Årlig område møde 2012 for område Herning,
bliver d. 7/11 kl. 19.30 i Egeris Hytten, ejstrupvej,
Egeris. Program for aftenen kommer senere på året
på hjemmesiden.

Skanderborg området:

Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes nedstående træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlemsskab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år.
Tilmelding til arrangementerne skal ske til; Peter
Jensen Mosevænget 8 7160 Tørring7580 1814 –
2527 3375 formand@hojderyggens.dk
August:
Fuldbrugsafslutning, fredag den 17. kl. 17.00. Pris
Kr. 350,00
Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 31. kl. 19.00. Pris
Kr. 150,00 Første gang mødes vi ved Tørring Brugs

Egtved området:

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

Esbjerg området:

Kontaktperson:
Pt ingen valgt, men kontakt en fra træner gruppen
hvis du har spørgsmål. Se www.ruhaar.dk

Pt: Ingen kontaktmand men se nedenfor…
Nyt udvalg der måske vil lave nogle aktiviteter
meldte sig Johannes Nielsen, Chris Johansen,
Johnny Johansen, Thomas Thomasen, Herman
Zauner
De planlagte aktiviteter for 2012 vil blive gennemført..
Marktræning for unghunde ved skærbæk d. 14-812 og 21-8-12. Tilmelding til Thomas tlf 2184 6260
Markprøvetræning lørdag d. 25.8. kl. 0900 i Simmersted hos Jørgen - tilmeldling på 2162 4612
Ved alle fællesarrangementer vil der være tændt op
i grillen og der kan derfor købes pølser samt øl og
vand. Der vil muligvis komme flere arrangement, så
hold øje med aktivitessiden.

Fyn området:

Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk
Markprøvetræning. Udvalgte dage i august
Pris : Medlem af DRK – Område Fyn: 50 kr. pr. aften. Ikke medlem af DRK – Område Fyn: 100 kr. pr.
aften. Mødested og tid oplyses v. tilmelding. Hvis
en aften er overtegnet, har Ruhår fortrinsret til disse
træningsaftener. Tilmelding tilJørgen Madsen 65 97
22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Familiedag. Søndag d. 19.08.12 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. 11.08.12.
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Fredensborg området:

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

Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter

træning i løbet af juli måned.
Fuldbrugsprøven er den største prøve vi har i
Danmark. Prøven er meget alsidig med mange
apporteringsopgaver, incl. 300m ræveslæb gennem
skov, 400m schweissspor, markarbejde med stand
for fasan eller agerhøns der bliver nedlagt og naturligvis skal apporteres korrekt.
Prøven er for de absolut bedste og mest alsidige
hunde, og det gælder også for de hunde der skal
træne her.
Pris 200 kr. Tid og sted efter aftale. Tilmelding :
Kurt Drasbek, telefon 49170208
eller Drasbek@post10.tele.dk

Roskilde området:

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

Bubbelprøven
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. 22.09.12 kl. 09.00. Pris: Medlem
af DRK – Område Fyn : 50 kr. Ikke medlem af
DRK – Område Fyn: 100 kr. Mødested: Søbygård
Johan Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens terrænleder er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen Madsen
– senest d. 15.09.12. 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller
Fyn@Ruhaar.dk
Marktræning for unghunde med fældning af
fugl. Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max.
10 hunde. Søndag d. 23.09.12 kl. 09.00. Pris : Medlem af DRK – Område Fyn: 50 kr. Ikke medlem af
DRK – Område Fyn: 100 kr. Mødested : Søbygård
Johan Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens terrænleder er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen Madsen
– senest d. 15.09.12. 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller
Fyn@Ruhaar.dk

Husk tilmelding til marktæning
15/8 kl 1830 træning i roer
22/8 kl 1830 træning i roer
Max 10 hunde pris pr gang 100 kr Tilmelding til
HC Clausen 26703356 Mødested HCs Autoservice 6710 Esbjerg V
Lokal markprøve d. 25/8 kl 9
Mødested HCs Autoservice Max 12 hunde. pris 200
kr. tilmelding til HC Clausen 26703356.
Aktivitets udvalg:
Hans C Clausen 2670 3356 Hans Gregersen 2280
0081

Aabenraa området:
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Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til
næste år. Område 10’s mest vindende Ruhår kåres
fra DM 2011 til DM 2012. Onsdag d. 24.10.12
kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18,
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Tilmelding til
Jørgen Madsen 5 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@
Ruhaar.dk

www.fjd.dk

Hvalpemotivation i Roskilde-området
Vi har hvalpemotivation i august måned. Vi har især
fokus på at lære den unge ruhår at acceptere føreren
som leder og på at stimulere dens jagtinstinkter.
Træningen er for de yngste hundes vedkommende
baseret på lyst og positiv indlæring. Det er vores
mål, at den unge ruhår får en begyndende forståelse
af betydningen af forskellige kommandoer, og at
den bliver introduceret til forskellige vildtarter, til
sporarbejde og til vand.
Efter træningen mødes vi ved grillen, og her kan du
få svar på dine spørgsmål om hvalpe, træning, etc.
Er du ny ruhårsejer, er det selvfølgelig her, du lærer
andre ruhårsfolk at kende.
Træningen er for hunde i alderen 2 – 8 måneder.
Det er muligt, at vi deler hundene op i hold efter
alder. Din hund SKAL være vaccineret, og du skal
vise vaccinationsattest den første aften. Hvis du
er i tvivl om, hvorvidt din hund er klar til at være
sammen med mange andre hunde, skal du spørge
din dyrlæge.

Dansk Ruhår Klub
Medlemmer af Dansk Ruhår Klub har fortrinsret,
men andre kan deltage, hvis der er plads..
Tid: Onsdage i perioden den 1. - 29. august kl.
18.30 Sted: Mødested: Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene Pris: 200. Dertil kommer et mindre beløb
pr. gang for det, du fortærer ved grillen.
Tilmelding til Finn Storm Jensen tlf.: 4362 9014
- 2072 5341, KUN TELEFONISK HENVENDELSE HUSK vaccinationsattest og lommerne
fuld af godbidder.
September:
Marktræning, nærmere info herom senere.
Oktober - November
Lydighedstræning for unge og ældre hunde, nærmere info herom senere

Slagelse området:

Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør
Landevej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Jørn Torp Liselundvej 8, 4200 Slagelse.
Telefon 5850 1133
e-mail: slagelse@ruhaar.dk
Apporteringstræning tilbydes i Kongskilde ved
Sorø. Træningen foregår hver torsdag fra kl. 18.30
i maj, juni, juli og august

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35,
Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Telefon: 5482 6843 /
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
Markprøvetræning
Mark-træning 2012 Vi starter mark-træning uge
34, hold øje med dag + tidspunkt. Der bliver træning på agerhøns og fasaner. Første gang kun for
unghunde. Der bliver træningsdage både på Sydsjælland og på Lolland. Følg med på hjemmesiden.
Efterårsmarkprøve “Høstprøven” afholdes Lørdag
d. 25.08.2012 kl. 8.00
Mødested: Klubhuset, Ved Kohaven, 4800 Nykøbing F. Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller
kim-nielsen@vikima-seed.dk

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Racedyst på Jydegård lørdag den 25. august
2012.
Prøveleder Maike Fiil Tlf. 20 21 26 78
DJ efterårsmarkprøve lørdag den 8. september.
Prøvested: Boderne/Aakirkeby.
Mødested: Rosengaarden kl. 9.00 Prøveleder:
Denny Pedersen, Svalhøjvej 11, 3790 Hasle.
Tlf. 24204374, Mail: vanghytten@mail.dk Tilmeldingsfrist: 26. august. Dommer: Ikke fastlagt.
Max 24 hunde.
FJD efterårsmarkprøve søndag den 9. september.
Prøvested: Boderne/Aakirkeby.
Mødested: Rosengaarden kl. 9.00 Prøveleder: Erik
Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne.
Tlf. 40353558, Mail: hvideenge@mail.dk Bankkonto: 9541-7695636479
Tilmeldingsfrist: 27. august .Dommer: Ikke fastlagt.Max 24 hunde.

En beretning fra det lokale hundearbejde
Rigtig mange steder arbejder der frivillige
for jagthunde sagen, her har vi fået en beretning fra en lokal ” Ildsjæl” som er en fortælling der dækker rigtig mange steder i landet,
nye hunde startes, gamle vedligeholdes og
så skabes der gode kontakter og venner på
træningspladserne
Lokal apporteringsprøve i Nørager jagtog hundesports forening
Onsdag den 30. maj blev der afholdt lokal
apporteringsprøve i Nørager jagt- og hundesports forening. Der var tilmeldt 24 hunde
med overvægt på ruhåret, men alle hunde
er velkommen i foreningen. Formand Aage
Olesen bød velkommen og præsenterede
grupperne, som bestod af unghunde, åben
klasse og veteraner. Derefter blev hunde og
ejere sendt ud i deres grupper og prøverne
kunne gå i gang. I kort afstand fra klubhuset ligger en rigtig god sø og her startede
åben klasse med at apportere 2 ænder. Når
hunden kommer med and nr. 2 smides der
en 3. and lige for næsen af den, men ingen
af hundene hoppede på den, så dommeren
var ret tilfreds.
I disciplinen kanin gik det over stok og
sten for alle hunde på græsmarken, som dog
alle lavede den samme cirkel hen over marken pga. vindforholdene. Selv for ruhåren
Zacho var der spurt over feltet selv om han

Bestyrelsen informerer
Informationer fra bestyrelsesmøde torsdag d. 14.
juni 2012 kl. 18.00 -22.00 på Fjelsted Skovkro
Deltagere: Torben Mørup (TM), Søren Hecht Petersen (SHP), Lars Hansen (LH), Annette Laursen
(AL), Eline Noiesen (EN)(ref.)
Træffetid
Palle Christensen deltog og kom med forslag til,
hvordan vi kan få flere deltagere på Bredstenudstillingen. Det blev besluttet, at klubben yder et tilskud
på deltagergebyret på kr. 100 pr. hund.
Fra FJD mødet
FJD har oprettet en Agerhønefond. Hver klub
indskyder kr. 5 pr. medlem.
Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. Efter kontakt til banken er vi, pga. vort krav om høj sikkerhed, blevet
rådet til ikke at placere overskudslikviditet i værdipapirer i øjeblikket.
Det medlem, der ved en fejl fik overført kr. 9000 for
meget til sin konto, har nu returneret en del af
pengene, men ikke hele det beløb, som DRK har
krav på. Sagen er derfor sendt til Dansk Kennel
Klubs disciplinærnævn.
Evaluering og opsamling generalforsamlingen 2012
Generalforsamlingen forløb godt, men stedet var
ikke hensigtsmæssigt. Næste år afholdes generalforsamlingen lørdag den 20. april 2013 i Korsør
Der blev fulgt op på forslag fremsat på generalforsamlingen:
Da markedet ikke er sikkert i øjeblikket, ønsker
bestyrelsen ikke at investere i aktier.
Det vil være for administrativt besværligt at opkræve kontingent og årbog separat.
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havde en flækket trædepude.
Hinterbanen var måske nok den største
udfordring for dagens deltagere, som måtte
slås med legesyge hunde, hunde der ikke
ville dækkes ned eller hunde, der bare blev
siddende og kiggede på deres ejer, der
viftede med arme og ben for at få dem til
at komme hjem. Det var ruhåren Zacho og
Tage, der gik en suverænt bedst hinterbane.
Så var der blevet tid til at apportere 2 duer.
Der blev generelt søgt bredt af alle hunde og
Lars med Chilie klarede banen på ekspres
tid! Enkelte hunde måtte dog have udpeget
stedet af deres ejer for at finde duen i det
meget høje græs, men der blev udvist stor
jagtlyst til dommerens store tilfredshed.
Veteranerne skulle derefter have den sidste
prøve for at bestå den udvidet apporteringsprøve, hvor de skulle apportere både ræv
og kanin. Her var det John og hans sorte labrador Sir, der som de eneste scorede maks.
point, men alle bestod til den gode side.
Dagen og 12 ugers apporterings træning
sluttede med kritik af de enkelte hunde fra
kassere Per Christensen og præmier blev
overrakt af Aage, der takkede for god ro
og orden og som gerne havde set, at alle
deltagere var blevet til afslutningen med
præmieoverrækkelse, pølser og hygge. Der
blev også uddelt vingaver til dommerene
med tak for hjælpen.
Jette Veggerby
Ansøgning om vedtægtsændring og ansøgning om
klubchampion spor er sendt til Dansk Kennel
Klub. Vi afventer svar.
Bestyrelsen har drøftet muligheden for at afholde
generalforsamlingen i forbindelse med ét af
klubbens andre arrangementer og mener ikke, at det
på nuværende tidspunkt er praktisk muligt.
Bestyrelsen arbejder på en pokalpolitik.
Bestyrelsen søger tilladelse i DKK til at hente stamtavlen på Hundeweb, så den kan vedhæftes
hvalpeannoncerne.
Planlægning af udstillingen i Bredsten
Udstillingen i Bredsten blev gennemgået. Der arrangeres i lighed med sidste år grillarrangement, og
der bliver som tidligere fremvisning af championer. Vi undersøger muligheden for at arrangere
lidt ”tidsfordriv” for udstillerne og for børnene.
Bestyrelsen håber at mange af klubbens medlemmer vil deltage.
VJP – HZP seminar i Ejby
TM, AL og LH orienterede om arrangementet;
bestyrelsens holdning er ikke ændret i forhold til
prøverne, som de ser ud lige nu.
Markprøvedommere
Bestyrelsen vil opfordre en række medlemmer til at
deltage i det annoncerede orienteringsmøde om
dommeruddannelsen den 9. august.
Schweissdommer-uddannelsen
Der er flere nye ruhårsdommere på vej.
Arrangementer 2013
Hovedprøven 2013 – den 6. – 7. april 2013
Generalforsamling lørdag den 20. april 2013 i
Korsør
Næste bestyrelsesmøde: Fredag den 3. august i
Bredsten. Tidspunkt aftales senere.
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Korthaarklubben
Efterårsvinderklasse

www.korthaarklubben.dk

Foto: Kim Henriksen.

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, Dengsøvej 11, V. Velling, 8860
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk
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

Korthaarklubben afholder lørdag den 29
september sin Internationale efterårsvinderklasse på Lolland Falster.
Cacit: Der er mulighed for opnåelse af cacit
og 1 vinderen opnår adgang til DM.
Mødested: Systofte jagtforenings klubhus,
Ved kohanven 5, 4800 Nykøbing Falster
(Bag 1901 boldbaner). Mødetidspunkt: Kl.
8,00.
Fortæring: Mulighed for morgenmad fra
Kl. 7,30. Madpakker kan købes.
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 regler for
adgang til vinderklasse).
Prøveleder: Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 6360 Tinglev. Telefonnr: 74
644 721 / 25 719 148.
Tilmelding: Via hundeweb på www.hundeweb.dk Der sendes ikke bekræftelse på
tilmeldingen. Hvis du ikke har adgang til
internet, kan du sende anmeldelsesblanketten til: Prøveleder Hans Martin Christensen,

Muskatvænget 17,6360 Tinglev, tlf. 74
64 47 21/25 719 148 og gebyr på 500,00
kr. kan indbetales på Jyske Bank Reg.nr.
7751, kontonr: 0001053819. Husk at angive
hundens navn og stambogsnummer, samt
ejers navn.
Prøvegebyr: 500 kr.
Sidste frist for tilmelding: Den 21 september
Dommere endnu ikke på plads:
Sponsor: Uniq Hundefoder.
Fredag aften arrangement: Det er klubbens
tanke i lighed med sidste år at arrangere
hyggeaften med lidt grillmad. Til overnatning på Nykøbing Falster Vandrehjem er
der booket 11 værelser, hvor der kan være
3-5 personer på hvert værelse. WWW.
danhostel.dk/nyekobingfalster. Derudover er
der overnatningsmuligheder på Falster City
Camping Østre alle 112, 4800 Nykøbing
Falster. WWW.fc-camp.dk. Håber på lig så
god opbakning, som sidste år.
Mvh.
Hans Martin Christensen Prøveleder

Vissenbjerg udstillingen
Udstillingen blev afholdt den10 juni 2012 på de grønne arealer ved
Vissenbjerghallen i lighed med tidligere år. Arealerne var i år lidt
indskrænkede pga. byggeri ved hallen. Ligeledes havde hver klub
kun fået stillet en ring til rådighed. Det betød at der var lidt ventetid
idet der jo selvsagt kun kunne være en dommer i aktion ad gangen.
Vejret kunne vi også godt have ønsket os bedre, men det var vi jo
ikke herrer over. Der var tilmeldt 27 korthår, en glædelig fremgang
på 10 fra sidste år. Det var 16 hanner og 11 tæver.
Venlig hilsen Ellen Jørgensen

BIR: Bislevs Dina ejer Poul Bislev. BIM: Nordboen Ebbe ejer Vivian Kliver
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Jubilarer

Til Give prøven 2012 blev følgende jubilarer med henholdsvis 25 og 50 års medlemskab
af klubben: Helle Marie Jensen, Jens Arne Hald, Marianne Ladegaard Andersen, Henry
Jensen, Einar Andersen og Vagn Jensen fejret.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Markprøvetræning:
Der er marktræning i ugerne: 34+35+36+37+38+39.
Kontakt Kim Nielsen tlf. 21756843 eller
Rene´Jørgensen tlf. 40159779
Efterårsmarkprøve:
”Høstprøven” afholdes lørdag den 25/8 2012
kl.08.00. Mødested:Klubhuset, ved Kohaven, 4800
Nykøbing F. Pris 200,00 kr. Max 24 hunde på 3
hold. Tilmelding til: Kim Nielsen, tlf: 21756843
eller kim-nielsen@vikima-sedd.dk
Familiedag
Søndag den 3. juni afholdte Aktivgruppen Storstrømmen familiedag på Fuglsang Herregård på
Lolland. Vejret var fint. Mange hunde med deres
mennesker var mødt op. På et tidspunkt omkring
70. De fleste skulle især deltage i de to anerkendte
prøver, som blev afholdt nemlig apportering og
ræveslæbs prøve og skue. Ud over dette, var der lidt
”hunde sjov” så som apportering på tid og agility.
Arrangementet blev skam også omtalt i Guldborgsund avisen med flotte billeder fra de forskellige
prøver. Lars og Gitte stod for grill maden, bedre
grill mestre findes ikke. Stor tak til alle, deltagere og
hjælpere for en rigtig god dag.
Kasserer Anette Holm fra Aktivgruppen Storstrømmen.

frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg
primo august 2012). Mødested: Pumpestation nord,
Stauning. Tid
Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 12. oktober 2012 i Hjelm Plantage.
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8.
oktober 2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr.
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. Min.
5 deltagere.

Aktivgruppen Syd &
Sønderjylland
Familiedag.
Ræveslæbs Diplomprøve den 17. juni ved Ribe.
Søborggård´s Walther DK01832/2010, 4 point +
Pokal. Thomas Styrbæk Andersen, V. Nebel, 6040
Egtved.
Quin von der Madlage DK23333/2009, 4 point. Kaj
Hedegaard, 6630 Rødding.
Nordboen Etna DK02804/2009, 4 point. Jørn Rasmussen, 6560 Sommersted.
Tessan´s Falcon DK20518/2007, 0 point. Peder F.
Jørgensen, 6230 Rødekro.
Lystlunds Yvette DK21840/2009, 0 point. Kim
Martensen, 6240 Løgumkloster.
Her var tilmeldt 10 hunde, 5 korthaar og 5 ruhaar,
3 af hver race bestod.

Korthaar med deres mennesker, som deltog til familiedagen.

Jeff Jacobsen og Tino til Ræveslæbs prøve til familiedagen.

Aktivgruppen Midt- og
Vestjylland
Aktivitetskalender. Program 2012.
Vand og slæbtræning:
Onsdag den 13. juni 2012 (vil køre hver onsdag

Apporteringsprøve den 17. juni.
Her var tilmeldt 11 hunde, 8 korthaar og 3 af anden
race, 4 korthaar bestod samt 2 af anden race.
Quin von der Madlage DK23333/2009, 30 point +
pokal. Kaj Hedegaard, 6630 Rødding.
Fax DK21502/2010, 29 point. Søren Roloff, 6630
Rødding.
Rugbjerg´s Rikke DK15452/2010, 26 point. Andreas Haugaard, 6230 Rødekro.
Lystlunds Yvette DK21840/2009, 25 point. Kim
www.fjd.dk

Guldhund

N. J Jørgensen fik tildelt Guldhunden til
Give-prøven.

Martensen, 6240 Løgumkloster.
Rugbjerg`s Riko II DK15445/2010, ej bestået.
Mogens Tastesen, 6541 Bevtoft.
Hals Bondens Tilde DK00455/2009, ej bestået.
Aage Christensen, 6270 Tønder.
Teena DK14081/2010, ej bestået. Jesper Iversen,
6200 Aabenraa.
Bislevs Donna DK17203/2007, afbud. Hans Martin
Christensen, 6360 Tinglev.
Lynapportering blev vundet af:
Nordboen Etna DK02804/2009, med tiden 1.45.37.
Jørn Rasmussen, 6560 Sommersted.
En rigtig god blæsende Familiedag med mange
besøgende.
Tak for den gode tilslutning og jeres gode humør.
Allis.

Kommende hundeførere.

Aktivgruppen Vendsyssel

Vi afholder generalforsamlingen og ellers er der
traditionelle aktiviteter på programmet. Her har vi
alle mulighed for, at komme ud med vores hunde og
deltage i hyggelig social samvær.
Slæb og apporteringstræning d. 24. juli, 31. juli
og 7. august kl. 19.00
Vi starter på Vrå Mørtelværk, Sønder Vråvej,
Vrå. Disse tre træningsaftener er oplagte til at få
dresseret hunden inden jagtsæsonen begynder. I
år afholder vi lodtrækning af præmier fra klubben
blandt de fremmødte.
Generalforsamling – 4. september kl. 19.30, Jyske
Bank i Tårs.
Dagsorden:
1:Valg af dirigent
2:Formandens beretning
3:Gennemgang af regnskab
4: Fastsættelse af kontingent
5: Valg af bestyrelse, på valg er: Henrik og Ole
6: Valg af revisor
7: Nedsættelse af udvalg
8: Aktiviteter for den kommende sæson
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9: Eventuelt – Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Vi vil gerne opfordre dig til at møde op, så vi kan få
flere input til vores bestyrelsesarbejde.
Marktræning – 3. september, 11. september og 18.
september.
Alle kan deltage i marktræning. Pris pr. træning kr.
100,00. Der er bindende tilmelding til Jens Erik Dissing på 3171 9091, senest 7 dage før hver træning.
Ved tilmelding oplyses sted og tidspunkt.

Aktivgruppen Aalborg

Anerkendt ræveslæb og apporteringprøve. Se
jagthunden og hjemmesiden.
Vand-, slæb- og apporteringstræning
Onsdag d. 1., 8. og 15. aug kl. 18.00 Mødested:
Langholt søer. Alle er velkomne – såvel uøvede som
øvede. Forhåndstilmelding ikke nødvendig. Såfremt
marktræning efterår afholdes – annonceres dette i
JAGTHUNDEN og på hjemmesiden. Ovennævnte
arrangementer offentliggøres tillige på vor hjemmeside: www.aktivgruppenaalborg.dk Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til bestyrelsen.
E-mail:aalborg@korthaarklubben.dk. Formand:
Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38/
Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95, Niels
Korsbæk Nielsen, tlf. 98 21 20 63
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 6138 65
27, Niels Sørensen, tlf. 98 35 23 39/50 91 39 50
Har du spørgsmål, kommentarer eller resultater til
aktivgruppens hjemmeside, er du velkommen til at
kontakte webmaster: Jakob Bislev, tlf. 51 90 28 81
eller e-mail: jakob@jakobbislev.dk.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.

Telefon nr: 98961856/31719091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86271889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.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 Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.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
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506

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 Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23389618, e-mail: leif@tjmf.dk
eller 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

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 28. april 2012
Dagsorden for ordinær generalforsamling
den 28. april 2012 kl. 11.00.
1. Velkomst ved formand Hans Martin
Christensen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det
reviderede årsregnskab 2011.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
for 2012, fastsættelse af kontingent 2012.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg
er:
Karl Georg Kristensen - modtager genvalg,
Anders Wanstrup - modtager genvalg,
8. Valg af suppleant, på valg er:
Allis Kiholm
- modtager genvalg.
9. Behandling af indkomne forslag:
Forslag skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

2. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Leif Anker Jensen.
Valgt uden modkandidater
Dirigenten startede med at konstatere at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet
iht. Korthaarklubbens vedtægter.
3. Valg af stemmetællere: Valgt blev Jørgen
Gregersen, Flemming Konnerup og Andreas
Haugaard.

4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning: Formanden aflagde en
god og fyldestgørende beretning. Beretning
kan rekvireres hos bestyrelsen. Er offentliggjort separat på klubbens hjemmeside.
Kommentarer til beretning: Der blev spurgt
til hvalpeformidling, mente ikke der blev
henvist til alle hvalpe. Mente heller ikke det
måtte være aktive opdrættere. Hvalpeformidlerne gjorde rede for at der altid bliver
henvist til 3-4 forskellige kuld. Meget få
opdrættere vender tilbage med svar på, om
Referat:
1. Velkomst ved formand Hans Martin
de har solgt hvalpe ud fra anvisning. Mange
Christensen:
hvalpekøbere ønsker ikke at køre for langt
for at få hund. Forskel på hvilken afstamFormand Hans Martin Christensen bød
velkommen til en rigtig stor forsamling (ca. ning de ønsker.
90 personer), særlig velkommen til klubbens Et medlem omtalte et læserbrev som ikke
æresmedlem Henning Kromann.
var blevet optaget i Jagthunden. Gennemgik
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forskellig korrespondance mellem ham og
bestyrelsen. Dette kommenterede et andet
medlem og sagde at dette krævede lidt
”efterskudsberetning”. Forklarede lidt om
skudrædhed og om de hunde der havde deltaget på omtalte prøve, og hvor nogle af de
samme dommere havde bedømt disse hunde
på efterfølgende prøver uden at kommentere
at de der var skudrædde.
Et andet medlem gav udtryk for at han var
skuffet over alt det ævl der kommer frem,
betegnede det som usaglig, var glad for den
bestyrelse vi har.
Kommentar omkring møde med aktivgrupperne sidste år, et rigtig godt møde som måske skulle afholdes hvert år. Tak for bevilget
trailer til Sjælland i forbindelse med PR.
Spørgsmål omkring spørgeskema, meget interessant, spændt på at se resultatet.
Spændt på svar omkring årbogen. Spørger direkte om beslutning. Håber meget
den fortsætter. Ellen kommenterede på
spørgeskemaet idet Birte og hun er ved at
færdiggøre dette. Direkte på spørgsmålene
omkring årbogen tyder det på, at der ikke er
stor efterspørgsel fremover, idet det nu fra
2012 er muligt at læse kritikker fra markprøver på Hundeweb. I 2012 er der solgt 160
stk., hvis dette tal falder til under 100 stk. er
det spørgsmålet om den skal fortsætte. Dette
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vil bestyrelsen drøfte i forbindelse med færdiggørelsen af skemaet og evt. bringe frem
på næste års generalforsamling.
Herefter kom beretningen til afstemning.
Der blev foreslået skriftlig afstemning.
Resultatet var 77 ja, 3 nej, 7 blanke, I alt 87.
Beretningen blev godkendt.
Herefter var der frokost.

i avlsregisteret bl.a. ved, at HD status skal
være kendt. Denne betingelse bør også være
gældende for vore top-hunde, specielt fordi
disse hunde må antages at blive brugt hyppigere i avlen. Uffe Jacobsen, Ringkøbing
Forslaget blev stillet til afstemning: 1
imod, 3 stemte hverken for eller imod, et
meget stort flertal stemte for forslaget. Dette
skal nu sendes til DKK for endelig godken5. Fremlæggelse og godkendelse af det
delse.
reviderede årsregnskab 2011:
2. Afskaffelse af udtrykket ”Den almindelige jæger”Det lyder grimt i mine ører.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Roder den ”almindelige jæger” rundt på
for 2012, fastsættelse af kontingent 2012
gulvet og er mindre kompetent eller hvad.
Punkterne 5 og 6 blev gennemgået under et. Der ligger en enorm nedgørelse i udtrykket,
Bestyrelsen fastholder kontingentet på nuog racen kan takke for at korthåren gennem
værende niveau. Der var enkelte spørgsmål tiderne er brugt på jagt og er blevet sorteret
til regnskabet, bl.a. henlæggelser, hvor et
efter evner. Lene Sørensen, Langeskov. Dimedlem ønskede at vide om det var af disse rigenten konstaterede at vi ikke kan afskaffe
midler aktivgrupperne kunne søge tilskud,
nævnte udtryk og bad Lene kommentere det.
hvilket blev bekræftet. Et andet medlem
Lene havde mere tænkt sig forslaget som
foreslog, at de midler der står på en fastren- debatoplæg og trak det som forslag.
tekonto blev investeret i sikre obligationer,
3. Jeg stiller forslag om, at udenlandske
som kunne give et større afkast. Herefter
resultater på korthår avlet i Danmark, men
blev regnskab og budget godkendt.
med udenlandske ejere kan komme på
hjemmesiden, så det er muligt at følge med
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg
i resultater af brugsegenskaber så bredt som
er: Karl Georg Kristensen modtager genmuligt. Der sker handel over grænserne og
valg, Anders Wanstrup - modtager genvalg. vi må følge med. Det har ikke været muligt
Der blev foreslået nogle personer til bestyat få et tysk fuldbrugsprøveresultat VGP
relsesvalg:
med 334 point som 2 års hund på Gomard’s
Carl Kristian Thomsen, Dalmose og Jacob
Fox (ejer Bernd Koshyk, Tyskland) med på
Andersen, Frederikshavn.
hjemmesiden, men det er helt ok at bruge
Begge personer fortalte lidt om sig selv og meget spalteplads på at søge ammetæve
hvorfor de ville stille op til bestyrelsesvalg. for et kuld ruhårshvalpe. Hvordan er jeres
Herefter var der skriftlig afstemning
strategi i klubben? Er det det berømte filter
mellem de 4 kandidater: Karl Georg fik 52
på ikke relevante blodlinier. Bestyrelsen forstemmer, Anders W fik 47 stemmer, Carl
talte at de, som man også kan se af bestyrelKristian fik 41 stemmer, Jacob fik 31 stemsesreferat, har besluttet at de resultater der
mer. Karl Georg og Anders blev ud fra disse kommer på hjemmesiden og i årbogen skal
stemmetal valgt.
være resultater fra medlemmers hunde, dvs.
udenlandske ejere der ønsker resultater opta8. Valg af suppleant, på valg er: Allis
get skal være medlemmer. Lene blev endnu
Kiholm - modtager genvalg. Forsamlingen
engang opfordret til at skrive et indlæg til
klappede og Allis blev derfor valgt uden
Jagthunden omkring dette. Lene kommentemodkandidat.
rede her også, at det var ment som debatoplæg og trak det som forslag.
9. Behandling af indkomne forslag: Der var
4. På egne vegne, samt på vegne af mine
fremsendt 4 forslag til behandling. Disse var meddommere, Bjørn Hemme og Kaj Heoffentliggjort på klubbens hjemmeside den
degaard, ved klubbens Derbyprøve 2011,
21.04. så også her var vedtægterne overforlanger jeg en klar, utvetydig og uforbeholdt.
holden undskyldning fra vor formand, for
1. I lighed med gældende regler for opnåutidig og fornærmende iblanding af vores
else af championater (DKJCH, DKBRCH)
dom, afsagt i enighed omkring skudrædhed
for ruhåret og langhåret hønsehund jf. FMR af klar karakter, uden formandens overkapitel 6, bør tilsvarende regler være gælværelse af situationen. Underskrevet Otto
dende for den korthårede hønsehund, nemlig Brunhøj Jensen, Løgumkloster, medlem af
at vore hunde skal være HD-fri (A-B). For
Korthaarklubben siden 1964 og autoriseret
at opnå eksteriørchampionat (DKCH) bør
dommer siden 1972.
betingelsen om HD-fri (A-B) ligeledes være
Otto kommenterede og havde tidligere
opfyldt. Reglen bør træde i kraft snarest og
gennemgået sagen. Trak forslaget – betragskal gælde for hunde født i 2011 og fremtes som debatoplæg.
over, så alle har mulighed for at få hunden
HD-fotograferet, så tidligt som muligt efter 10. Eventuelt: Her kan alt drøftes og debatat hunden er blevet 12 måneder gammel.
teres, men intet kan vedtages.
Begrundelse: Korthaarklubben har sat
Karl Georg orienterede om tiltaget på Givebetingelser for at vore hunde kan optages
prøven med nye hundeførere. 10 personer
www.fjd.dk

deltog – 8 ekstra ville gerne deltage men
kunne desværre ikke denne dag. Havde en
rigtig god oplevelse med de nye, 3 havde
udtalt ”at nu vidste de hvilken race de skulle
vælge”. Der vil blive skrevet et indlæg til
Jagthunden. Vi vil gentage dette initiativ.
Opfordrede til at man i aktivgrupperne til
familiedage tog dette op og introducerede til
eksempelvis apportering og ræveslæb. Vil
ligeledes blive praktiseret på Efterårsvinderklassen. Takkede sponsorerne der i årets løb
har været på banen.
Et medlem kommenterede lidt omkring
indkøb af hunde af fremmed herkomst,
mente man skulle holde lidt igen. Spurgte ligeledes ”har vi brug for hvalpeformidlere”?
Et medlem opfordrede til gratis medlemskab for hvalpekøbere. Bestyrelsen
kommenterede, at det er meget vanskelig at
styre idet man ikke kan vide om de pågældende tidligere har været medlemmer. Vi har
brug for hvalpeformidlere, sagde et andet
medlem, som også opfordrede til, at man i
aktivgrupperne opfordrer medlemmer til at
blive dommere. Godt tiltag på Giveprøven
udtalte en anden, måske skulle man betale 2
års medlemskab for nye hvalpekøbere.
Herefter afsluttede dirigenten og takkede
for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for godt og
veludført arbejde.
Ordet blev efter aftale givet til Poul Bislev
fra markprøveudvalget under DJU, som
uddelte DJU nål til Hans Jørgen Krab for sin
lange dommergerning.
Uddeling af pokaler til de der havde opnået
resultater hertil:
Mest vindende på mark: Rie von der Jydebek ejer Uffe Søndergaard.
Mest vindende på udstilling: Bakkevænget
H. Trolle ejer Allan Grundahl.
Bedste resultat på FUME: Kira ejer Kurt
Grün.
Bedste resultat på fuldbrugsprøver: Bakkevænget H. Trolle ejer Allan Grundahl.
Bedste resultat på schweiss: Mille ejer Jacob
Andersen.
Bedste resultat på DJ’s Forbundsmesterskab:
Gomard’s Rex ejer Michael Johannsen.
Tak for et stort fremmøde, tak for i dag og
kom godt hjem.
Ellen Jørgensen.
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DMK’s efterårsvinderklasse

www.dmk-online.dk

Søndag 30. September 2012 i Horsens

som vi modtager dem.

Standkvarter / Mødested: Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
Mødetid senest kl.8.00, afgang til terrænerne ca. kl. 8.30.
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

Pokaloversigt vinderklasse:
DMK’s Vandrepokal. Til 1. vinderen
Kennel Spangkildes Vandrepokal. Til 1.
vinderen.
Cognac’s Mindepokal. Til 1. vinderen.
Morgenmad til 40 kr. og middagsmad til 50 Kennel Fuglevang Til bedst placeret sjælkr. bestilles på mail eller tlf.: C.Troejborg@ landske hund
hotmail.com 20627002
Tilmelding senest mandag den 17.septemMad til morgen og middag SKAL bestilles
på forhånd senest mandag den 17. september på hundeweb.
ber. Selvfølgeligt kan også tilskuere bestille. Hunde der opnår deres 2. 1. præmie senere,
Maden betales på dagen
kan dog efteranmelde.
Kaffe og kage kan købes om eftermiddagen.
Lad os få en god dag med masser af godt
Øl og vand kan købes.
hundearbejde, og med kammeratskabet i
højsædet.
Vigtigt:
Venligst
I terrænet skal terrænledernes anvisninger
lystres til punkt og prikke. Vi er på lånte
Prøveleder Carsten Trøjborg,Gl. Egebjergterræner som vi skal aflevere i samme stand vej 31,8700 Horsens, tlf. 20627002

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
Grosser, 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

Foto: Kim Henriksen.
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Qvinde – Kleiner - weekend

Deltagerne på quindeweekenden.

”Det er lige noget for jer”, sagde en god
ven. ”Helt ærlig” tænkte vi, ”bliver det ikke
lige i overkanten med både kvinde- og hundesnak?” Men det blev bare en rigtig seriøs
weekend. Kvindesnak var der ikke meget
af. Mandesnak overhovedet ikke. Hund og
hundearbejde var totalt i centrum. Vejret var
fantastisk med strålende sol begge dage, og i
Tine Broen Nielsens gæstfrie hjem nød tolv
kleinermünsterländertøser samværet socialt
og fagligt fra lørdag formiddag den 26. maj
til søndag eftermiddag. Fri for huslige pligter lod vi os opvarte af Peter (Tines mand),
som sørgede for alle måltider og ikke mindst
en dejlig grillfest lørdag aften. Stor tak til
Peter.
Et alsidigt program af varierende sværhedsgrad var planlagt. Alle kategorier
inden for hundetræ-ning (undtagen markarbejde) var tilgodeset. Først skulle vi en
tur i skoven, hvor Jan og Tine havde udlagt
schweissspor. Efter en kort introduktion,
hvor vi kunne følge Pias hund, gik alle

hundeførere et spor. Længden var afpasset
den enkelte hunds niveau. Frokosten stod
klar, da vi varme og lidt sultne vendte hjem.
Eftermiddagsprogrammet var ikke for sarte
kvindehænder. Vi blev udfordret konkret
med de opgaver en hundefører står over for,
når vores hunde apporterer anskudte dyr.
Senere blev vi indviet i hundemassagens
mysterier. Helle (hundemassør) gav Tines
hund en grundig omgang. En massage tager
en time. Hunden nød det. Hvem ville ikke
det? Vi lærte, at en hund skal behandles med
respekt og omtanke før og efter en jagt. Den
skal, ligesom enhver anden sportsmand,
varmes op med kort motion før jagt og
”skridtes af” efter jagt. Ikke noget med at
lægge en våd og varm hund direkte ind i en
kold bil.
Apporteringstræningen var på grund af det
varme vejr udskudt til senere på aftenen.
Igen var ud-fordringerne tilpasset de enkelte
hundes niveau. Der var rigeligt med vildt,
og et tilgrænsende areal med meget tæt be-

DMK’s holdapportering i Esbjerg d. 16. juni 2012
Den 16. juni ville DMK -Esbjerg genoplive
traditionen med en holdapportering i Münsterländer regi.
Jeg var sidst på foråret begyndt at træne
sammen med nogle Münsterländer folk fra
DMK – København og da de havde planer
om at deltage i holdapporteringen i Esbjerg,
så skulle jeg naturligvis også med. Men da
vi var 9 hunde der skulle med og der var 4
på hvert hold, så var jeg kommet med på et
hold fra Esbjerg.
Det hele var planlagt med hvem der skulle
sørge for hvad og alle glædede sig til en hel
weekend med hundesnak, hygge og selvfølgelig en masse godt hundearbejde.
Fredag eftermiddag var bilen pakket og

plantning gav store udfordringer for det frie
søg. Andre hunde lærte korrekt apportering
af dummy og vildt og træning af lydighed
med harelauncher. Aftenen afsluttedes med
jordbær, kage og hyggesnak på terrassen.
Søndag morgen kørte vi til DKK’s udstilling i Aalborg. Forinden havde vi afprøvet
ringsituationen. Nicole, Lone og Jan havde
tilmeldt sig. Alle klarede sig rigtig godt.
Tillykke! Eftermiddagens udfordringer var
apportering i vand, og en nærliggende sø
blev indtaget. Træningen var en oplevelse.
Aldrig har jeg oplevet så engagerede instruktører. Billedet viser en af instruktørerne
i vandet med en nervøs hund. Det lykkedes!
Igen blev nogle hunde hjulpet til at komme
i vandet, medens Tine måtte på vandring til
modsatte søbred for at give apporteringsmulighed fra rørskoven der.
Tilbage står vi med indtrykkene fra en begivenhedsrig weekend. Det var en oplevelse at
se tolv kleinere løbe frit rundt og lege eller
drille hinanden. Tines entusiasme og aldrig
svigtende evne til at tage problemer som
udfordringer prægede hele kurset. Også
en stor tak til instruktørerne Sussie, Pia og
Tanja, fordi de så rundhåndede delte ud af
deres erfaringer og til vore medtøser, som vi
hyggede os sammen med.
Charlotte Hermansen og Ellen Greve

Med mor i vandet.

Foto: Jørgen Poulsen

efter at jeg havde hentet min kæreste fra
hendes arbejde klokken 15, gik turen mod
Esbjerg. Humøret var højt men det blev
dog udfordret en del med nogle meget sorte
skyer jo længere vest på vi kom. Vi ankom
til Esbjerg i silende regn, de andre var allerede ankommet og havde fået sat campingvognene op med til hørende fortelt. Vi fik da
også sat vores telt op uden at det blev alt for
vådt. Senere på aftenen blev der tændt op i
grillen og omkring klokken 21 tittede solen
endelig frem.

Efter morgenmaden bød Per velkommen
til de 64 Münsterländere der var tilmeldt
prøven, fordelt på 16 hold. Inden selve prøven startede blev der blæst et par numre på
jagthorn, en festlig start på prøven.
På mit hold som hed Esbjerg 2 var vi som
sagt 4 der iblandt en unghund, men da den
ene tæve var i løbetid skulle den først afprøves til sidst. Så vi andre 3 fulgtes ad rundt
på banerne. Vi skulle starte på duebanen og
der var et hold foran os, så vi havde lige muligheden for at se lidt på hvordan det gik for
dem. Nogle af dem havde lidt besvær med
Lørdag morgen startede med morgenmad
due nummer to, hvilket også var tilfældet
med den første hund på vores hold, men
klokken 8 og det var vist ikke alle der var
lige friske efter en hyggelig aften/nat fredag. den fik da begge duer hjem. Den næste var
www.fjd.dk
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Ved fem-tiden om eftermiddagen var prøven
så slut, det siger sig selv at vi ikke kunne
blande os i toppen af poppen, men vi var
trods alt glade for at vi ikke blev nummer
chok.
Aftenen bød på helstegt pattegris med
masser af lækkert tilbehør til og det blev en
rigtig hyggelig aften med en masse sjov og
spas og igen blev der selvfølgelig nørdet lidt
med hundesnak til langt ud på natten.
Søndag var der kun morgenmaden tilbage
på programmet og herefter var der kun
nedpakning og farvel og tak for en super fed
weekend, og jeg håber virkeligt at traditionen med holdapporteringen bliver ved de
næste mange år.
Lars Kragh Jacobsen
unghunden og den fik desværre ikke hentet
den anden due hjem. Så var det min tur,
den første due blev hurtigt bragt hjem, den
anden due gik dog ikke helt så let, der måtte
en del dirigering til for at få den hjem.
Herefter skulle vi så på kaninbanen og her
klarede de to første hunde det rigtigt fint og
så var det min tur. Hun fandt hurtigt kaninen
men fik den i et lidt dårligt greb og 5 meter
før hun nående hen til mig slap hun den og
der var jeg desværre ikke hurtig nok til at
sige apport, og hun tog derfor et par skridt
væk fra den hvilket gav et rundt nul, ØV ØV
ØV.
Nå men op på hesten igen og videre ned
til vandbanen, som lå et lille stykke fra de
andre baner sammen med kanin/kanin og
ræv/kanin banen. Jeg var nu lidt nervøs
for den vandbane, for jeg havde haft lidt
problemer med apporteringen på vand, men
den klarede hun helt som hun skulle og det

gjorde de andre to også.
Efter vandet var det blevet tid til frokost
pausen, hvor der var stillet en pølsevogn
op. Efter frokosten manglede vores hold
kun kanin/kanin banen med 2 skjult udlagte
kaniner i høj vegetation.
Jeg var selvfølgelig noget spændt på hvordan det ville gå efter det dårlige resultat på
den første kaninbane. Men det gik faktisk
bedre end forventet med den første kanin,
som hun ret hurtigt kom med, det var værre
med den anden. Jeg kunne ikke rigtigt få
hende ud i terrænet igen og efter et par
forsøg stoppede jeg. Unghunden på holdet
klarede desværre heller ikke opgaven men
den anden klarede det helt som den skulle
Til sidst var det som sagt den løbske tæve
der skulle prøve kræfter med banerne, men
den klarede desværre også kun kanin og
vandbanen.

Holdapportering i Esbjerg –
16. juni 2012
Hvor er det dejligt at være arrangør, når
opbakningen til arrangementet er stor og
deltagerne strømmer til fra nær og fjern,
ja selv fra udlandet. Hele 64 deltagende
hunde nåede vi op på!
Hvor er det dejligt at være arrangør, når
humøret blandt deltagerne er højt og snakken går lystigt i ventetiden, når ventetiden
bliver lige rigeligt lang.
Hvor er det dejligt at være arrangør,
når vejret beslutter sig for at springe de
varslede skybrud over og i stedet byder på
solskin.
Hvor er det dejligt at være arrangør, når
vi kan fylde et helt klubhus til aftenens
fest. Vi fik gnavet os igennem næsten en
helstegt pattegris med tilbehør.
Tusind tak til alle deltagere og hjælpere
ved holdapportering i Esbjerg 2012. Vi håber, at I havde lige så god en dag som os…
Mange hilsener fra
Aktivisterne hos DMK Esbjerg og omegn
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DMK-områderne
Område København:

Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
Hvalpe- og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den, 8. august kl.
17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom
i god tid for indskrivning. De efterfølgende syv
onsdage begynder vi kl. 18.00.
Bemærk – ingen træning den, 15. august!
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Gebyr for
medlemmer er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer
er 400 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis
Det skal bemærkes at træningsarealerne ved Gl.
Køgelandevej 576, må benyttes hele året hver
mandag

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk
Hvalpekursus
Tirsdag den 7. august 2012 kl.18.30. Kurset kører
over 6 gange med sidste gang tirsdag den 11.
september 2012
Max. Deltager antal er 12 hunde
Pris, gældende for kurset: kr. 250 pr. hund medlemmer og kr. 350 for ikke medlemmer.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub
Tilmelding foretages på www.vestergaard.at – Tilmelding til DMK træning

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

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
Tirsdag d. 7. august kl. 18.00 starter vi igen apporteringstræning. Mødested: Syd terrænet imellem
Nr. Felding og Hestbjerg.
Der trænes hver tirsdag og torsdag . Sidste træning
torsdag d. 30. august

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk
DJU apporteringsprøve d. 18. august 2012 kl. 9.00
Ejerstedvej , Saltum
Tilmelding : Jens Brandt 20931696

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
Marktræning i Ålestrup.
Unghunde marktræning: 8/8 – 15/8 kl. 18.00
Åben klasse marktræning:12/8 – 19/8 kl. 9.00
Deltag i disse spændene træninger, hvor der bliver
trænet i mark søg, stand og dirigering metoder og
mm.
Mødested – Super brugsen p-plads i Ålestrup.
Tilmelding til Bjarne Sørensen – 24245785

Område Viborg:

Efterårstræning:
Se Jagthunden nr. 3.

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:
peter.madsen17@no.viborgskoler.dk

Område Fyn:

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Hvalpe motivation.
Onsdag 15/8 kl. 18.30. Der trænes 5 gange
Pris 200 kr. Min 5 hunde.
Kontakt Birger tlf. 66161970/22191525.

Område Nordsjælland:

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk
Der vil i året 2012 være mulighed for følgende
træning i område Nordsjælland:
Juni-august
Slæb og Apporterings træning, til de der vil til
VSA prøven. Eller ønsker at hunden kan gå spor og
apportere
Juli-september
Fuldbrugsprøve træning
Marktræning efter behov og tilmelding. Kontakt
områdets aktivister

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

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk
Afslutning/Lokal markprøve lørdag d. 25/8 2012
kl. 9.00 pris 200 kr.
Vi vil opfordre dem der er interesserede i at udvikle
deres hund på marken til samtidig at tilmelde sig
træningen DMK – Esbjerg holder d. 19/8, dette er
på nogle spændende terræner i Midtjylland. Der er
bindende tilmelding, ved manglende fremmøde vil
der blive fremsendt girokort.
Tilmelding med egne og hundens oplysninger (herunder telefonnummer), foretages pr. mail til Michael
Bjerregaard: s.m.bjerregaard@gmail.com
Mødested: Peterslyst, Højkolvej 14, Salten, 8653
Them.
Hvalpetræning
Begyndertræning for hvalpe/unghunde i aldersklas-
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sen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur med positiv indlæring, godbider og motivation
- Opstart af jagthunde arbejde
- Opstart af sporarbejde
- Miljøtræning
- Socialt samvær og leg
Datoer: Fredage 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10,
19/10, 26/10, 2/11 og 9/11 Klokken: 19 – 20.30
Sted: Horsens Ridecenter, Lovby vej 54, 8700
Horsens. Pris: 350,Tilmelding til: udd. hundeinstruktør Nicole L.
Solgaard, mobil: 2990 3613 eller e-mail: nicole@
postkasse.com

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Hermed en oversigt over efterårets planlagte aktiviteter hos DMK Esbjerg og omegn. Følg med på
www.dmk-esbjerg.dk
Markprøvetræning:
Datoer (søndage): 04. aug. – 11. aug. – 18. aug. –
25. aug. – 01. sept. – 08. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på efterårets
markprøver, kan der opstå behov for at flytte nogle
af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Hunde fra alle DMK-områder er
velkomne. Nærmere information om tid og sted ved
tilmelding.
Pris pr. hund pr. gang 150 kr.
Hvalpemotivation:
Datoer (onsdage kl. 18.15-19): 21. aug. – 28. aug. –
04. sept. – 11. sept. – 18. sept. – 25. sept. – 02. okt.
(afslutning). Pris: 250 kr.
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb)
- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer/glæder som en selv)
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en flok)
Dressur (hunde ældre end 12 mdr.)
Datoer (onsdage kl. 19-19.45): 21. aug. – 28. aug. –
04. sept. – 11. sept. – 18. sept. – 25. sept. – 02. okt.
(afslutning)
Kaningård:
Fra sidst i august vil der være træning i kaningård,
max 6 hunde pr. gang. Datoer er endnu ikke fastlagt.
Datoer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside
www.dmk-esbjerg.dk
Træningen finder sted i nærheden af Vojens. Hunde
fra alle DMK-områder er velkomne. Pris pr. gang
– kr. 75,00
Agerhønsedag:
D. 16. september afholder vi jagtdag på agerhøns i
roemarker. Der vil være skytter med og blive fældet
fugl ved stand. Pris kr. 800. Kontakt os for nærmere
information. Hunde fra andre DMK-områder er
velkomne.

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
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Over 40 i Vissenbjerg
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Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
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
Aktivitetsudvalgskontakt og mediekoordinator
Marie-Louise Mærsk-Møller, Truust Gade 9,
Truust, 8882 Fårvang, 86 13 76 99/ 20 16 46 44
mlmm.gdh.1710@fibermail.dk
Udstillingsansvarlig (Klub 4), aktivitetskoordinator (messer mv.) og materialeansvarlig
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf.
29 69 62 01. gdhblad@gmail.com

Der var i alt et par og fyrre hunde tilmeldt
årets udstilling i Vissenbjerg på Fyn. Heraf
var alle på nær to mødt frem, og det var et
rigtigt flot fremmøde, som klubben virkelig kan være stolt af. Udstillerne var en
blanding af nogle af ”de gamle garvede” og
nogle, som ikke så ofte kommer på udstilling.
Dagen startede overskyet og med let regn,
selvom det faktisk var fint varmt. Så vi
lagde ud med kaffe og rundstykker rundt
om det fælles bord. Her var de fleste iført
regntøj.
Derefter gik vi over til dagens bedømmelser ved dommer Anette Bystrup.
Bedømmelserne varierede i nogle tilfælde
fra tidligere resultater for den enkelte hund
såvel til den positive som til den lidt mindre
positive side.
Så som på en hvilken som helst anden udstilling var udstillerne tilfredse i varierende

Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk
Internationale kontakter og materialeudvikling
Jesper Poulsen, Jægeralle 6, 3600 Frederikssund,
47 38 48 09/30 38 14 00. jpo@dlg.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
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grad, men Anette gik helt sikkert i dybden
med sit arbejde. Hun gav sig god tid til hver
enkelt hund, noterede sig nøje alle detaljer
og kom med en dybdegående beskrivelse af
sine indtryk, som hver udstiller kunne tage
med sig hjem på sit lyserøde stykke papir.
Efter udstillingens afslutning blev det
tid ud dele klubglas til de heldige og til at
lægge regntøjet – heldigvis og pakke sammen. En del fortsatte derefter til årets generalforsamling i Andebølle Forsamlingshus,
og andre valgte at tage direkte hjem.
Alt i alt nogle hyggelige timer i godt GDH
selskab med rigtig mange GDH-er, så der
var meget forskelligt at kigge på. Det er jo
at sidestille med fornøjelsen at sidde på en
gågade og spise is og kigge på alle de andre,
der går forbi. Sjovt engang imellem at se en
masse forskelligt fra ens egen hjemlige arne.
Marie-Louise Mærsk-Møller og MærskMøller´s Viktor

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Oplevelser ved Hovedprøven eller Hvor svært kan det egentligt være?
Da jeg skulle skrive lidt om hvordan jeg oplevede hovedprøven vaklede jeg mellem de
to overskrifter – så jeg tog dem begge med.
Med risiko for at blive opfattet som arrogant eller det der er værre tog jeg den
nederste med – fristelsen blev for stor.
Mange gange opnår man mest opmærksomhed ved at provokere bare lidt – så det
gør jeg.
Dels tog jeg den med fordi denne sætning
er kendt fra TV udtalt med bornholmsk
accent – og det passer jo fint med mig. Dels
naturligvis på grund af oplevelserne fra
Hovedprøven – og den præmiering vi havde
med hjem.
Og det var jo vel at mærke første gang
både hunden og jeg deltog i eller overværede sådan én forestilling.
Så må man jo have lov at sige: Hvor svært
kan det egentligt være?

Arkivfoto

Så det har sådan set gjort det ud for marktræning.
Så blev det forår og der var markprøvetræning i klubben – og jeg kunne kun
deltage den ene gang – som var 2 uger før
hovedprøven som jeg jo ikke havde tænkt at
deltage i for vi var jo slet ikke klar, hunden
og jeg. Ja, jeg kunne finde rigtigt mange argumenter for at vi ikke skulle på markprøve
– altså ikke endnu.
Men efter markprøvetræningen sagde
instruktøren, og alle de andre erfarne rotter
at for de tre unghunde, der var til træning
var der ingen grund til ikke at stille op til
hovedprøven – det er jo meget nemmere at
opnå præmiering i unghunde klassen end for
ældre hunde o.s.v.

Enden blev at vi tog af sted den 1. april –
hunden og jeg og min datter på 11 år, der er
Jeg har gået rigtigt meget på jagt – især
dybt involveret i ”projekt hønsehund”.
for en 15-20 år siden. Der havde jeg min
Det startede skidt – vi kom for sent – godt
første hund – som jeg fik som voksen og
vi havde fået morgenmad hjemmefra.
som var utrænet og aldrig havde været
Tilstrømningen af deltagere var god - men
på jagt. Men den blev en habil og meget
organisationen var endnu bedre. Der måtte
benyttet jagthund.
oprettes 3 hold p.g.a. de mange deltagere.
I de jæger kredse mente man i øvrigt at en Det var vistnok rekord.
hund, der kunne begå sig på markprøve ikke
Og der blev holdt en god velkomsttale og
var særligt god som ”rigtig” jagthund.
en grundig briefing, så også jeg kørte af
Så jeg havde faktisk en negativ holdning
sted med det rigtige hold. Heldigvis var der
til markprøver med i bagagen – da jeg efter erfarne arrangører med på unghundeholdet
mange, mange år fik min anden hund – vel
til at vejlede os uerfarne i hvad der nu skulle
at mærke som hvalp denne gang.
ske.
Men da målet var at få et kuld hvalpe
Og der var agerhøns – mange agerhøns.
på hende – og da jeg trods alt mente at en
Der blev til tider prellet til den store guldpræmiering på markprøve ville hjælpe på
medalje –, noget dommeren grinede både
afsætningen af hvalpene var det et krav til
hjerteligt og længe af. Det var jo unghundemig selv- ingen markprøve ingen hvalpe.
klassen det her.
Det var dog et mål jeg på ingen måde var
Efter de første slip mente min datter og jeg
sikker på kunne opnås – det virkede faktisk at vi måske alligevel ikke blev helt til grin.
uopnåeligt for mig.
For jeg mente jo nok at hunden plejede at
Og det at træne en hvalp var altså helt nyt
kunne finde fugl. Og jeg kunne da også
for mig – men hvor er det dog meget nemefterhånden fløjte hunden i dæk – hvis ikke
mere end at arbejde med en voksen hund.
afstanden var for stor.
Jeg har fået afgørende hjælp fra andre i
En ting frygtede jeg dog: harer. Jeg tænkte
klubben, det skal siges, men som udgangsbekymret at en hare i Zenta`s slip nok kunne
punkt har hun været nem af dressere.
tørre smilet af dommeren.
Og da jeg havde en markprøve som mål
Så blev det vores tur, og første slip var
har jeg også trænet i at styre hunden på store uden hare, men også uden fugl.
åbne marker, helt præcist på svæveflyverSidst på dagen, efter mange kolde timer
nes landingsbane hvor jeg lufter hund om
i forårsvinden fik vi endelig vores andet
aftenen.
slip. Det var et meget langt slip og hun gik
Det har stået på i hele opvæksten og efhurtigt og søgte langt. Vi blev igen forskånet
terhånden begyndte hun at søge længere og for harer og efter en tid fik hun tydeligvis
længere ud og til at få god fart i stængerne – fært, hun tog stand og hun dækkede da
noget jeg tilskyndede hende til hver gang vi agerhønen lettede.
var på flyvebanen.
Så var en andenpræmie i unghundeklassen
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hjemme – hvilken triumf, hvilket triumftog
vi var, datter og jeg og en træt Zenta da vi
kørte hjemad på lyserøde skyer.
Og nu kommer den store morale: hvis jeg
kan få en markprøvepræmiering med min
ringe erfaring i at træne hunde, med min
ikke særligt store arbejdsindsats (jeg træner
hund samtidigt med at jeg går aftentur med
hunden) og uden at hunden har oplevet
meget decideret markprøve træning - så kan
I alle sammen gøre det.
Jeg havde før Hovedprøven talt med en
del ligeså uerfarne i klubben – hvor vi har
bekræftet hinanden i hvor nærmest umuligt det må være at opnå en præmiering på
markprøve, hvor dygtig en hundetræner man
skal være, hvor kæmpestort arbejde det er –
ingen af delene passer – det ved jeg nu.
Med lidt held kan alt lade sig gøre.
Så af sted med jer på markprøve alle medtvivlere – af sted.
Hvor svært kan det egentligt være?
Zenta og jeg har nu udstukket et nyt mål
– det hedder præmiering i ”voksenklasse” ,
et sted hvor vi er i konkurrence med andre
racer (nu skal vi vise jer ! ) og hvor der er
mange harer – så er udfordringerne ligesom
på plads.
Hvor svært kan det egentligt være?
Jesper Poulsen
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
Aktivitetsområde Sjælland

Jubilæumsarrangement
den 25. august
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
afholder 65 års Jubilæumsudstilling og
Anerkendt Jubilæumsapporteringsprøve
den 25. august 2012, på Boltinggaard
Gods, Kokskovvej 28, 5750 Ringe
Udstillingsdelen starter kl. 10.00, og
bedømmelserne vil blive foretaget af
Dommer Th. Hassing Christensen.
Apporteringsprøven vil starte kl. 13.00,
med Dommer Poul Erik Rasmussen
Tilmeldingsfristen er til apportering den
19. august, så du kan lige nå det endnu
Dagen startes med fælles morgenbord
kl. 9.00 (klubben sørger for brød). Du
skal selv medbringe kaffe plus al anden
forplejning til dagen, da der ikke er mulighed for at købe på stedet.
Vi håber at se rigtig mange af jer til
denne dag i hundens tegn.
For yderligere information om dagen, se
på hjemmesiden www.gdh.dk eller i det
seneste nr. af klubbladet.

Resultater fra FJD-udstilling,
Vissenbjerg

BIS 3, Vissenbjerg d. 10. juni 2012.

Aktiviteter
Medlemsmøder 2012
Som besluttet på årets generalforsamling vil
der blive afholdt to medlemsmøder ét i vest
og ét i øst.
Vest: Onsdag d. 29. august kl. 19.00 på
adressen: Hasselager Centervej 35, 8260
Viby J.
Øst: Tirsdag d. 4. september kl. 19.00 på
adressen: Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
(DKK)
Udgangspunktet for møderne er oprindeligt ændringer for stambogsføring i DKK. I
denne forbindelse er formålet med møderne
er at opsamle input til justering af vedtægter
og avls kommissorium.
Desuden er formålet at få input i forhold til
det klubrelaterede arbejde.
Følgende tre emner skal ifølge beslutning
på generalforsamlingen være indholdet i
møderne:
- En diskussion og tilkendegivelser af,
hvorvidt der fortsat skal være privilegier ved
at følge avls kommissorium, og om klubben fortsat bør bidrage til at sikre, at avlen
indenfor GDH er i top.
- Bidrag til, hvordan vi kan sikre flere fødte
hvalpe og flere medlemmer – herunder vort
internationale samarbejde.
- Input i forhold til den fremtidige organisering af klubrelateret arbejde.
Vi håber, du vil komme og give dit bidrag
med dine ideer!
Med venlig hilsen bestyrelsen

CHARLETAN’S Etna DK04022/2010, E:
Niels Bertram Mikkelsen
Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR
BIS3
Loke DK02506/2010, E: Louise Thestrup
Nielsen
Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK BIM
Thora DK00951/2011, E: Jørgen Gerstrøm
Exc.BK Plac.2 CK R.CERT
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Familiedag søndag den 19. august fra kl.
9.30 til ca. 15.
Alle er velkomne, unge som gamle, trænede
som utrænede hunde og mennesker!
Kom og prøv dig selv og din hund på apportering af kanin, ræv og duer, kaninslæb eller
måske et schweiss-spor. Du og din hund kan
også få sig en tur i vandhullet eller se, om I
kan finde en fugl eller to på marken.
Sted: Nordsjælland – Agerskov, Præstehøjvej 6, Ll. Lyngby, 3320 Skævinge
Tilmelding: Tycho og Marianne på tlf. 48 28
82 80 eller tycho_hjorth@adslhome.dk
Pris: 50 kr. per deltager med hund. 25 kr. per
deltager uden hund.
Børn er gratis.
Vi samles på gårdspladsen … eller i laden,
hvis det regner … til rundstykker og kaffe/
te og hyggeligt samvær, inden vi tilbringer
nogle dejlige timer i terræn sammen med
vores hunde.
Vi sørger for en lille en til halsen, rundstykker, ost og marmelade. Du/I medbringer
selv kaffe/te og en madpakke til frokost. Der
bliver også mulighed for at købe øl og vand.
Parkering sker på gruspladsen bag ved
gården.
Marktræning søndag den 26. august kl.
09.00
Sted: Midtsjælland/Ejby. Nærmere adresse
rundsendes på mail, når dagen nærmer sig.
Tilmelding: Jesper på mobil: 20 43 35 52
eller mail: zp@dbmail.dk
Pris: 50 kr.
Husk madpakke og drikkevarer - også til din
hund.
Jagtlig vurdering
Hvis du gerne vil avle på din hund, så husk,
at din hund i henhold til klubbens avlskommissorium enten skal have en markprøvepræmiering, en markprøvekritik,
der kan gøre det ud for en jagtlig vurdering,
og en skudtest eller en jagtlig vurdering.
Derfor kan du få din hund jagtligt vurderet i forbindelse med familiedagen den 19.
august og marktræningen den 26. august.
Tilmelding:
Jesper på mobil: 20 43 35 52, eller mail:
zp@dbmail.dk
Marianne på tlf: 48 28 82 80 eller mail:
tycho_hjorth@adslhome.dk

Langhårsklubben
Eine wunderbare Reise

www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand, 5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Næstformand:
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com
Kasserer:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk

Vi var syv forventningsfulde medlemmer
som havde pakket rygsækken for fredag
d. 22. juni, at drage til Tyskland for at
overvære det årlige Bundeszuchtschau for
Langhåret hønsehund i
Bad-Hersfeld, med deltagelse af hunde fra
hele Tyskland.
Den oplevelse skulle I prøve, rejs trygt derned, ”de sår vi tilføjede dem for år tilbage”
er glemt.
Man får næsten en kongelig modtagelse. De
blev glade for at se os og var meget hjælpsomme med at give os de informationer vi
ønskede.
Der deltog i alt 90 hunde i Bundeszuchtschauet og der var op til flere emner der
kunne være meget interessante for avlen
her hjemme. Der blev knyttet mange gode
kontakter på udstillingen.
En tillægsgevinst vi fik oveni i hatten var,
at vi kunne mødes med vores Langhårs venner fra Verdensforbundet, der havde deltaget
i generalforsamlingen i generalforsamlingen

dagen i forvejen.
Det var næsten en international forsamling med deltagelse fra Tyskland, Finland,
Schweiz, Østrig og Holland. Vi tilbragte
nogle dejlige dage sammen med hyggeligt
samvær og en positiv dialog
omkring den Langhårede Hønsehund. Der
blev udvekslet ideer og erfaringer, men det
bedste var, vi kunne konstatere, der er fælles
fodslag om, vi skal avle hunde med gode
brugsegenskaber og
ikke udstillingshunde.
Men alting får ende, mæt af indtryk og
gode oplevelser, kunne vi begynde vores
hjemrejse.
Vores rygsæk var da fyldt til randen med alt
hvad vi havde oplevet.
Til sidst en lille opfordring, prøv lige at
overveje, om det ikke kunne være en ide for
dig, at deltage i netop sådan en tur næste
gang der bliver afholdt Bundeszuchtschau i
Tyskland.
” Der alte”

Sekretær:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
tlf. 47503250
bent.blik@mail.dk
Jørgen Larsen, Bakkevej 14, 4293 Dianalund
Tlf. 58286593
jla51@live.dk og mobil 50441219
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
jh-89@dlgtele.dk

Der blev budt velkommen på traditionel vis med hornblæsermusik.
.

Avlsudvalg og Hvalpeformidler:
Henning Juul 60941658,
Ju-bir@mail.dk

”Aron vom Rottal” er en meget formskøn og racetypisk
brun hanhund med et ædelt hoved. En hund der lever
op til FCI-standardens tekst omkring helhedsindtryk;
Kraftig, muskuløs og dybstillet, med flydende linier.

Man var ikke i tvivl om at man var kommet et godt
stykke syd for Kongeåen

www.fjd.dk

Der var mange tiltalende og charmerende hunde at
se i Tyskland, her er det ”Rinko von der Schmide”
(mørkskimmel) der posere for fotografen
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Langhårsklubben

Udv. apporteringsprøve i
Bevtoft - 30. juni

Vissenbjerg 2012
Vejret var som det har været før på FJD udstillingen meget omskiftelig med lidt små byger ind i mellem, men
med det rigtige tøj så går det jo alligevel.

Gitte og prøvens bedste hund A’Carla henter ræven.

15 hunde deltog i prøven som startede i
dejligt vejr og en behagelig temperatur. Terrænet var fantastisk, områder med nye træer
med god bevoksning i bunden uden tidsler
og brændenælder. Op ad dagen steg temperaturen, og vinden stod stille i trækulturen,
det lagde ekstra pres på hundene og deres
koncentration. Vandet var en udfordring
for mange og en del klarede ikke denne del
af prøven. Da der var aspirantdommer på
prøven var folk gode til at blive og gennemføre hele prøven selvom de faktisk var
dumpet, så aspiranten kunne får sin prøve
gennemført.
Otte hunde bestod prøven, heraf de tre
Langhår, der stillede op. Man kan sige uden
at overdrive ret meget, at Langhåren efterlod
et godt indtryk på denne prøve.
A´Carla DK13458/2010, bestået med 224
point - prøvens bedste hund
Gido Von Heek DK08575/2009, bestået med
214 point
Sjørslev´s Dax DK16475/2008, bestået med
186 point
Mange hilsner - Gitte Becher

De 3 deltagende langhår og deres ejere havde en
rigtig god dag i Bevtoft.
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13 langhår havde fundet vej til FJD-udstillingen i år. Ikke noget prangende antal,
men dog flere end der var ved anmeldelsesfristen for der blev heldigvis åbnet for
eftertilmeldinger og det gav en håndfuld
flere hunde at se på. Resultaterne kan ses
på hjemmesiden. Her lidt indtryk fra dagen
og dagens deltagende hunde.

Smækbjerg Caspar er registreret schweisshund
og kan også se pæn ud på en udstilling, ejer Niels
Grønbæk, Vildbjerg.

Bedste han i åben klasse Wysiwyg P Artur, ejer
Henrik V. Poulsen.

Bedst i racen BIR Marko med ejer Henrik Jepsen.

www.fjd.dk

A’Tasso åben klasse han, ejer Morten Pedersen,
Bording.

Dansk Weimaraner Klub
Nårh… I gamle dage

www.weimaraner.dk

endte det da næsten i nævekamp!

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@weimaraner.dk
Formand:
Morten Hougaard, Friggsvej 20. 9500 Hobro
Tlf. 3020 3006
Mail: formand@weimaraner.dk
Sekretær:
Simon E Hansen, Målebakkevej 7, Viby, 5370
Mesinge . Tlf. 2883 6449
Mail: sekretaer@weimaraner.dk

Sådan beroligede ”gamle” medlemmer af
Dansk Weimaraner Klub de nyere, efter en
generalforsamling der sluttede med, at klubben var uden bestyrelse.
Men en ekstraordinær afholdt i forbindelse
med FJD udstillingen i Vissenbjerg viste til
gengæld, at viljen til at værne om og bevare
vores klub er enorm.
Nye mennesker havde meldt sig på barrikaderne og påtaget sig det, til tider utaknemmelige hverv, at varetage medlemmernes
interesser. Ligesom flere af de tidligere
”brugte” indvilligede i at genoptage deres
poster.
Og opbakningen fra samtlige tilstedevæ-

rende var stor og uforbeholden.
Nu glæder vi os over ”saltvandsindsprøjtningen”, nytilført entusiasme, virkelyst og
samarbejdsvilje. Og ser frem til at kunne
prale af en klub, hvor interessefælleskabet i
Weimaraneren er eneste drivkraft.

Morten Hougaard

Simon E. Hansen

Jesper Kjelds

Carl Kristian Thomsen

Bestyrelsen har foreløbigt konstitueret sig
som følger:
Formand: Morten Hougaard
Kasserer: Jesper Kjelds
Sekretær: Simon E. Hansen
Bestyrelsesmedlem: Carl Kristian Thomsen
Bestyrelsesmedlem: Søren Guldager

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

Første BIS på FJD udstilling.

Som noget nyt har FJD indført en afsluttende BIS konkurrence blandt samtlige
racers BIR vindere. Og arrangementet var
flot og festligt.
Endnu flottere og festligere selvfølgelig,
fordi det var en Weimaraner der løb med
titlen. Nemlig den smukke og velkonstruerede House Of Silver´s Atilla: Opdrættet,
ejet og ført af Annemarie Larsen.

www.fjd.dk
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Dansk Weimaraner Klub

Hunde der du´r!
Mange jægere mener sig bedre hjulpet af en
retriver end af en stående jagthund. Argumentet er ofte, at vi i Danmark ikke har de
store vidtstrakte jagtterræner, hvor det er
nødvendigt at have en stående hund til at
påvise og holde vildt. Men det må skyldes,
at de simpelthen ikke kender til Weimaranerens alsidige talenter.
Efter det tidlige forårs markprøver fik vi
mulighed for at afprøve vore hunde i disciplinerne schweiss og apportering.
Også her udmærkede mange Weimaranere sig, selv de ganske unge hunde
kunne bevise, at jagtlyst, vildtbegær, næse,
vandpassion og samarbejdsvilje er noget en
Weimaraner er født med.

Vand, Slæb og Apportering:
Huntess Astro DK11590/2009 E/F: Hanne
Bro Hansen
Tinglev 16.06.12
Bestået.

Schweissprøve resultater:
Thornvig´s Janka DK08624/2009 E/F: Karen Sylvest Hansen
400m/3t Stendalgård plantage 12.05.12
1. præmie
Hot Shoot´s Kazan DK21003/2009 E/F:
Mette Holst Jensen

Jannie med Alba.

Sally DK07125/2011 E/F: Morten Hougaard
400m/3t Vojens 5.05.12
1. præmie, prøvens bedste weimaraner.
Nelly DK07127/2011 E/F: Kenneth Søbye
400m/3t Vojens 5.05.12
1. præmie

Hot Shoot´s Kazan: Prøvens bedste hund.

400m/3t Sonnerup skov 21.04.12
1. præmie, prøvens bedste hund.
Hunt`n`Fun Belle Sting Lautre
DK10028/2011 E/F: Flemming Frederiksen
400m/3t Herning 21.04.12
1. præmie
Huntess Aston DK11591/2009 E/F: Martin
Dannemand
400m/3t Herning 21.04.12
1. præmie
Aica Silver Hunter´s Alba DK14410/2007
E/F Jannie Nielsen
400m/3t Vojens 5.05.12
1. præmie
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Huntess Astro.

Alm. Apportering.
House Of Silver´s All Stars Kaiser
DK07503/2010 E/F: Linda Løvheim
Øster Ulslev 24.06.12
Bestået.

Apporteringsprøve resultater:
Foreløbige, idet sæsonen ved redaktionens
udløb lige er startet.
Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve:
Elton Von Der Hahnweide DK04656/2011
E/F: Simon E. Hansen
Hjulby mose 24.06.12
Bestået. 202 point.

Elton Von Der Hahnweide.

www.fjd.dk

House Of Silver´s All Stars Kaiser.

Dansk Vizsla Klub
Generalforsamling

www.danskvizslaklub.dk

10 juni 2012

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:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk

Traditionen tro blev der afholdt generalforsamlingen i forbindelse med FJD´s udstilling i Vissenbjerg. Med glæde kunne jeg
konstatere, at der i år deltog medlemmer,
som jeg ikke havde set på generalforsamlingen før. I alt deltog ca. 20 personer. Der blev
også vanen tro budt på kaffe, kage vand og
sodavend.
Som dirigent blev Kurt Nissen valgt. Han
konstaterede at generalfrsamlingen var
lovligt indkaldt, og man gik derefter videre
til at vælge stemmetællere – hvem ved – der
kunne jo være behov for det bl.a. under valg
af nye medlemmer til bestyrelsen.
Formanden konstaterede at hun nu havde
haft posten i 1 år. Der havde været medlemsaktiviteter ved udstillinger og prøver.
Hæjdepunktet havde imidlertid været EM
for Vizsla’er, hvor DVK havde haft værtsskabet. Det blev holdt i Næstved og omegn.
Et medlem bemærkede at deltagerne fra
Holland talte stadig positivt om begivenheden.

I 2012 har Dansk Vizsla Klub 30 års jubilæum. I den anledning vil der blive afholdt
en fælles familiedag 11. august 2012 på Fyn.
Regnskabet blev uden videre godkendt.
Så kom det til valg af medlemmer til bestyrelsen. Helle Drost havde valgt ikke at genopstille. De øvrige der var på valg modtog
genvalg. Claus Secher, der tidligere var suppleant blev valgt enstemmigt til bestyrelsen
og Anne Secher blev valgt som suppleant.
Dermed blev bestyrelsen fuldtallig igen.
Under evt. kom forslag til forskellige
aktiviteter til familiedagen og Pøtyi og
Matja pokalerne blev tildelt hunde, der i det
seneste år havde udmærket sig ved prøver
og udstillinger.
Ud over de obligatoriske dagsordenpunkter, var der ingen forslag til punkter der
skulle drøftes.
Generalforsamlingen blev således gennemført i god ro og orden, kunne formanden
konstatere og takkede dirigenten.

Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside:
Majbritt Holgersen:
holgersen.majbritt@gmail.com

Vissenbjerg udstilling 10. juni 2012
Vissenbjerg udstilling 10. juni 2012
Det var en af de dage hvor jeg ikke vidste
om jeg havde lyst til en tur fra Værløse til
Vissenbjerg. Vejrudsigten var ikke den bedste, og jeg skulle ikke selv udstille en hund.
På den anden side, var der jo generalforsamling, så afsted kom jeg.
Det viste sig at pænt mange vizsla ejere
havde valgt at vise deres hunde frem. Der
var 17 korthårede og 2 ruhårede. Jeg har
selv udstillet en del gange i Vissenbjerg og
det plejede at være en god oplevelse. Annette Vieler var dommer.
Det blev vanen tro en rigtig hyggelig dag.

Klubben havde stillet et stort telt op så blev
det regn, kunne de fleste være under tag.
Vejret artede sig pænt, kun hen mod slutningen kom der lidt støvregn.
Som noget nyt blev der i år kåret ”skuets
bedste hund” Derværre blev det ikke en
Vizsla, men hvis det er noget man vil holde
fast i kunne det jo blive en Vizsla næste
gang, eller?

Tillykke.

www.fjd.dk
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Er jeg ikke flot?

Det er ingen sag at være tilskuer, når man har et telt.

De bedste ruhårede.

Så er det med at holde trit med de andre.

Resultater FJD udstilling Vissenbjerg 10-06-2012
Korthåret vizsla
Junior Hanner
Qvistorfs Jo-Jo dk 09924/2011 F.11.05.2011
Excellent plac. 3
Quodian’s Rembrandt nhsb 2840143 F.16.05.2011
Excellent plac. 1 CK Bedste han og BIM
Thasjani’s Hauge DK05034/2011 F.27.03.2011
Excellent plac. 4
Thasjani´s Hektor DK05036/2011 F.27.03.2011
Excellent plac. 2
Åben klasse Hanner
Robin DK03675/2009 F.18.02.2009 Excellent
Plac.1 CK
Thasjanis Gismo DK DK01020/2010 Very good
Messi DK09409/2010 F. 11.05.2010 Excellent
Plac. 2 CK
Vadászfai Sólyom DK14707/2009 Excellent plac.4
Thasjanis Goliat DK01019/2010 Excellent plac.3
Brugsklasse hanner
Krudtens Partout DK08895/2010 Very good
Junior klasse tæver

Qvistorf J-lo DK09925/2011 F.11.05.2011 Very
Good
Thasjanis Holly DK05030/2011 Very good
Vormosegårds Kaya DK07207/2011 F.17.04.2011
Very Good
Mitchen’s Jatzie DK15003/2011 F.21.08.2011
Excellent plac.1 CK BIR POKAL også unghund
pokalen
Åben Klasse tæver
Nygaards Barbera DK 04932/2010 F.15.03.2010
excellent Plac.1 CK
Anna DK15379/2010 F.04.08.2010 Very good
Sprell 19236/2004 F.15.09.2004Excellent Plac. 2
CK
Vizsla ruhåret
Åben klasse
Humlekrogen’s Kaos Exellent Plac 1 CK
Brugsklasse
Amigo DK09619/2009 Excellent Plac 1 CK BIR
Pokal

Øvrige resultater

Xénia Of Skyrocket DK03686/2010, VG.ÅK Plac.1

DKK Roskilde 05-05-2012
Tessa, 11309/2006, VG.ÅK Plac.2
Valiantgizmo DK11211/2010, Exc.ÅK Plac.2
Xénia Of Skyrocket DK03686/2010, Exc.ÅK Plac.1

Schweissprøve:
Palmhule 5 Klub Regi, 05-05-2012, 400 m./3 timer
Emma dk03678/2009, 3. pr.
Thasjani’s Holly, DK05030/2011, 3. pr.
Vadászfai Sólyom, dk14707/2009, 1. pr.
Vintersbølle Skov, 5 Klub Regi, 05-05-2012, 400
m./3 timer

DKK Roskilde 06-05-2012
Tessa, 11309/2006, VG.ÅK Plac.2

48

www.fjd.dk

Markprøver
Sjællandske Prøve, FJD, 11-03-2012
Bailey von Der Wohldbeek DK16266/2010, 1. pr.
Ringsted, Danmarks Jægerforbund 17-03-2012
Bailey von Der Wohldbeek DK16266/2010, 1. pr.
Eggerslevmagle Prøven, FJD 28-03-2012
Bailey von Der Wohldbeek DK16266/2010, 3. pr.
Vordingborg, Danmarks Jægerforbund
Bailey von Der Wohldbeek DK16266/2010, 2. pr.
Bjæverskov, Danmarks Jægerforbund 09-042012
Bailey von Der Wohldbeek DK16266/2010, IP
Thasjani’s Gismo DK01020/2010, IP
Sillerup, Danmarks Jægerforbund 04-04-2012
Jakob DK11417/2008, 2. pr.
Thy / Mors, Danmarks Jægerforbund, 02-042012
Krudtens Partout, DK08895/2010, 1. pr.
Suldrup, Danmarks Jægerforbund, 05-04-2012
Krudtens Partout, DK08895/2010, 3. pr.

Krudtens Mecava, dk09456/2010, 1. pr.
Stenbjerg, Dansk Ruhår Klub, 13-05-2012, 400
m./3 timer
Michens’s Jatzie, dk15003/2011, 1. pr.
Michens’s Joice, dk15001/2011, 2. pr.
Klosterhede Plantage, Dansk Kennel Klub, 27-052012, 400 m./3 timer
Michens’s Joice, dk15001/2011, 1. pr.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Familieweekend

www.drenteklub.dk

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
Formand:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
Kasserer:
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600
Aars, tlf.: 21 78 14 68,
kasserer@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

Ny klubredaktør søges

Efter 5 år formidler af stof fra bestyrelse
og medlemmer, har Johanna Jongstra,
som følge af nye post i bestyrelse som
formand, valgt at trække sig som redaktør.
Ny håber vi, at der nogen derude som har
lyst til at overtage denne vigtige post. Du
kommer til at arbejde sammen med de
andre dygtige klubredaktører som under
kyndig vejledning af Flemming Østergaard
sammensætte vores klubblad ”Jagthunden”
som udkommer 6 gangen årlig. Håber
at det har vakt nogens interesse, til at
forsætte formidling af nyheder, resultater,
hyggetur og mange flere oplevelser videre
til vores medlemmer.

Traditionen tro afholdes Drenteklubbens
Familieweekend den 25./26. august 2012
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. Der er rigeligt plads til opstilling af telt, campingvogn eller lignende på
ejendommen.

ter, Morten Overgård, Sdr. Borremosevej 4,
9600 Års, mail: moove@mariagerfjord.dk, i
hænde senest 20. august 2012.

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
Program:
af 1 synligt udkastet due/and i vand. Der er
Fredag: fra kl. 18.00 Mulighed for ankomst diplom til alle beståede hunde.
hos Jesper og Trine. Der vil være en tændt
Tilmelding til apporteringsprøven foregår
op i grillen, medbring selv mad.
ved fremsendelse af DJU’s anmeldelsesLørdag: kl. 8:00 Fælles morgenmad, kl.
blanket senest 20. august 2012 (dato skal
9:00 Apporteringsprøve, kl. 13:00 Fælles
overholdes) til prøveleder Jesper Langfeldt,
frokost, eller senere hvis prøven trækker ud. Gestelevlundevej 31, 5750 Ringe, tlf. 22
Efter frokost er der træning, evt. ringtræning 18 11 71, mail: tmehlsen@mail.dk. DJU
og socialt samvær, samt kaffe og kage.
anmeldelsesblanket kan hentes på FJD’s
Mellem kaffen og aftensmad vil der blive
hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk
afhold et lille seminar om fremtidens
eller ring til prøveleder.
Drentsche Patrijshond, deres ønskeprofil
i form af en mentaltest. Mentaltesten er et
Tilmelding og betaling
frivilligt redskab, som alle selv kan vælge,
Tilmelding til familieweekend og/eller
om de ønsker at gøre brug af. Kl. ca. 18:30
apporteringsprøven skal sendes til Jesper
fælles aftensmad
Langfeldt, Gestelevlundevej 31, 5750
Søndag: kl. 9:00 Fælles morgenmad. Der er Ringe, mail: tmehlsen@mail.dk tlf. 22 18 11
ikke planlagt noget efter morgenmaden, for- 71, så den er ham i hænde senest 20. august
slag er velkomne. Weekenden afsluttes med 2011. Prisen for familiedagen vil være 175
fælles frokost og oprydning. Der vil kunne
kr. pr. voksen og børn fra 15 år og op, børn
købes øl og sodavand, samt ”Drentevin”, et herunder er gratis.
evt. overskud går til klubben.
Prisen for at deltage i den anerkendte apporteringsprøve er 225,- kr. Tilmelding kan
Den officielle titel Klubvinder vil blive ud- ske på mail til tmehlsen@mail.dk eller ved
delt på familiedagen. Hvis du mener, at din
at fremsende nedenstående talon. Betaling
drente har opnået resultater i 2011, der gør,
skal ske ved bankoverførsel til reg. nr. 5988
at den kan komme i betragtning, udfylder
konto nr. 0008004518. HUSK AT PÅFØRE
du pointberegningsskema, som du finder på TYDELIGT NAVN PÅ INDBETALER
klubbens hjemmeside. Det udfyldte skema
(besked til modtager).
skal sendes, så det er klubbens pokalforvalwww.fjd.dk
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Tur - Retur –
Barneveld, Holland

Her slappe Marie & Mio af, for at være på lige om lidt.

Turen til Holland startede torsdag aften,
hvor jeg drog af sted mod Peize, der hvor
jeg er født og har min familie boende. Fredag aften videre til Barneveld for at overnatter og næste dag lørdag den 16. juni for at
deltage i Clubmatch med mine Drenter. Jeg
havde 3 hunde med på turen, Frida, Holger
& Eros, det er altid hyggeligt at være i godt
selskab Man skal opleve Clubmatch i
Barneveld, hvor mange Drenter er samlet,
helt imod hvad vi er vant til herhjemme. Det
var jo noget af et syn – over 150 Drenter
samlet på samme sted, det var sjovt at se
forskellen i typerne. Vejret var heldigvis dejlig den dag, ikke for varmt, lige til at holde

ud. Henning Wilstrup og Marie havde også
fundet vejen til Barneveld med hundene
Tessa & Mio, det var hyggelig at møde med
dem. Jytte Nielsen, Læsø, var også tilmeld
med Sisse, men måtte blive hjemme i Danmark på grund af sygdom, lungebetændelse,
god bedring. Marie havde Mio i ringen og
blev bedste hvalp i hans klasse, god gjort
begge to. Tessa var i brugshundeklasse
og fik excellent og blev 1. vinder i hendes
klasse, tillykke med jeres gode resultater.
Frida var med i veteranklassen og fik excellent og blev 3. vinder, Holger var tilmeldt
en klasse hvor avler selv kommer med sin
hund, fik very good og blev 2. vinder. Eros
var også tilmeldt i brugshundeklasse og fik
excellent og blev 1. vinder. Alle 5 danske
hunde fik pokal med hjem, det er super godt.
Tak for en dejlig med mange gode oplevelser.
Udstillingen sluttede kl. 17.00, og alle
sagde farvel til hinanden. Herefter gik turen
mod Danmark, søndag var vi tilmeldt med
Eros på 5 klub apporteringsprøve i Tørring.
Mvh. Johanna.

Generalforsamling
søndag d. 10. juni 2012 i Vissenbjerg
Morten Overgaard blev valgt som dirigent og kunne efterfølgende konstatere
at generalforsamlingen var indkaldt med
lovligt varsel. Der blev på generalforsamlingen afholdt en afstemning, der gik på,
at alle med kontingent var stemmeberettigede ved nærværende generalforsamling.
Der blev stemt for forslaget og derved
var der 16 stemmeberettigede til stede.
Trine Mehlsen blev valgt til referent.
Valg af 2 stemmetællere blev Ole Sørensen og John Møller.
Fremlæggelse af formandens beretning, til godkendelse. Idet Klaus Jensen
havde trukket sig fra formandsposten
inden generalforsamlingen var der ingen
formandsberetning. Niels Peter Jakobsen fremlagde en kort orientering over
årets gang. Alt det og meget mere kan
man læse på vores hjemmeside, www.
drenteklub.dk
På valg var vores formand Klaus Jensen, som ikke genopstillet til formandsposten og derfor er det Johanna Jongstra
blev valgt til ny formand. Nyt bestyrelsesmedlem er Pernille Vibild.
For at kunne komme bedre i kontakt
med drentefolket i Danmark, har Johanna
oprettet en Facebook som hedder ”formand drenteklub”, kom og hils på og del
jeres oplevelser med andre drentefolk.

Henning og Tessa bliver tjekket af dommer, den er god
nok 1. vinder.

Vissenbjerg 2010
Søndag den 10. juni 2012 afholdt FJD udopbakning af deltagere samt tilskuere til
stilling for stående jagthunde i Vissenbjerg, udstillingen. Tak til alle deltagerne, for at
ca. 245 hunde var tilmeldt på den årlige FJD støtte op om arrangementerne samt tilbringe
udstilling, heraf var der 14 Drenter tilmeldt.
Drenteklubben havde i år inviteret Svend
Erik Løvenkjær til at komme og dømme
vores hunde. Der var en masse nye Drenter
i ringen, det var super dejligt at se, de nye
skud på stammen, som skal være med til at
vise racen. Trods en lille byge, var der fin

Dagens bedste hund – BIR. Mosehøjs Bufri Eros med
sponsorgaven.
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Pokalvindere, Eros, Sisse, Bella & Ferron og deres ejere.
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en hyggelig dag sammen. Dagens Bedste i
Racen blev Mosehøjs Bufri Eros

Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Resultater fra Vissenbjerg

DKK. Nationale hundeudstilling
i Ålborg den 27. maj 2012

Hvalpeklasse Han
Lillebrusens Ferron DK18548/2011, født
06/11-11. E: Sune Ammitzbøll Vibild,
Esbjerg N.
SL, 1.V, Dagens bedste hvalp og pokal.
Vindhøjs Mio DK16581/2011, født 19/0911. O/E: Henning Wilsrtup, Stoholm. SL,
2.V
Vindhøjs Micky DK16583/2011, født
19/09-11. E: Kim T. Christensen & Marianne Terp Kristensen, Nørre Nebel, L

Hvalpeklasse hanner:
Lille Brusens Ferron DK18548/2011, ejer:
Sune Ammitzbøll Vibild, Esbjerg, SL.
Åbenklasse hanner:
Sandmosens Tjalfe DK 18213/2010, ejer:
Niels Peter Jakobsen, Pandrup, EXCL.
Brugsklasse hanner:
Mosehøjs Bufri Eros DK09746/2009,
ejer: J. Jongstra & O. Sørensen, Silkeborg,
EXCL. CK, CAC, BIR.

Hvalpeklasse Tæver
Vindhøjs Milou DK16582/2011, født
19/09-11. E: Flemming Bruun Engelbreth,
Hadsund. L
Åbenklasse Hanner
Mosehøjs Amfri Chako DK08508/2010,
født 20/04-09. E: Mogens Espersen, Vejle,
VG
Sandmosens Tjalfe DK18213/2010, født
24/09-10. O/E: Niels Peter Jakobsen; Pandrup, EXCL. CK. 1.V. res. CAC.
Brugshundeklasse hanner
DKCH Mosehøjs Bufri Eros 09746/2009,
født 20/04-09. O/E: Johanna Jongstra og
Ole Sørensen, 8600 Silkeborg. EXCL. CK,
1.V, CAC, BIR, Brugshund Pokal
Junior klasse Tæver
Aktivus Bella DK15691/2011, født 08/0811. E: Jørgen Johansen, Nordborg. EXCL,
1.V, Junior pokal
Aktivus Bindi DK15689/2011, født 08/0811. E: ?. VG

Åbenklasse tæver:
andmosens Novia DK18215/2010, ejer:
Niels Peter Jakobsen, Pandrup, EXCL.
CK.

Knud Flemming Madsen og Mosehøjs Amfri Pascha
har bestået, tillykke.

5 klub apporteringsprøve Midtjylland

Den blev afhold søndag den 17. juni 2012 i
Tørring, Jagthytten. I alt var der 10 deltager,
hvorfra 2 Drente som begge bestået. Så alt i
alt var det en rigtigt god dag for os. Jeg vil
gerne sige tak til prøveleder Jørgen Gerstrøm for en veltilrettelagt prøve og til alle
deltagerne for en dejlig dag ude i terræn,
håber vi kan gøre det igen til næste år.
Mosehøjs Amfri Pascha DK08512/2010
med fører Knud Flemming Madsen, bestået.
Mosehøjs Bufri Eros DK09746/2009 med
fører Johanna Jongstra, bestået, bedste
drente

Her vises Ferron frem af Pernille Vibild i den store
ring for dagens bedste hvalp, tillykke.

Åben klasse tæver
WJW11. Sandmosen´s Novia 18215/2010,
født 24/9-10. O/E: Niels Peter Jakobsen,
Pandrup. EXCL.
Brugshundeklasse tæver
Mosehøjs Amfri Pascha Elvira
DK09746/2009, født 20/04-09. E: Knud
Flemming Madsen, 8600 Silkeborg. EXL.
DKCH Lillebrusens Tessa, 22204/2006,
født 26/11-06. E: Henning Wilstrup, Stoholm. EXCL. CK. 1.V, CAC.
Championklasse tæve
INTCH(U) Nørlund Sisse, 21978/2005,
født 7/11-05. E: Jytte Nielsen, Læsø.
EXCL. CK. 1V. CAC. BIM. Champion
Pokal
Veteranklasse Tæver
Frida 05483/2004, født 13/03-04. E: Johanna Jongstra & Ole Sørensen, Silkeborg.
EXCL.

Om en måned går det igen løs med agerhønsene. Foto: Flemming Østergaard.
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Dansk Breton Klub
Mafiafest 2012

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:
Anni Hansen, Nørrevej 14, Strandby 9970
Tlf: 5126 3626
jensanni@hansen.mail.dk
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk

Frantz kan ikke kun levere gode fasanspegepølser. Han er såmænd også rigtig god til
at stege helstegt pattegris. Det nød 45 glade
sjællændere godt af lørdag den 16. juni i
Herfølge Jagtforenings dejlige klubhus.
Årets præmiebord var prangende. Især
fyldte Derby-pokalen (Stevnsåens Zita v.
Poul Vestervang) og Rypen (Sif v. Kenneth
Thomsen) godt op, men flere nye havde glas
eller diplom med på bordet. Og, det handler
lige præcis om, at vi hundeejere denne
aften på den ene eller anden måde kan se
resultatet af lydigheds-, mark- og apporteringstræning.
Her skal nævnes Stevnsåens Hjalte v. Ib
Nielsen, som nu har bestået en apporte-

ringsprøve og kvalificeret sig til racedysten
på Sjælland. Fløjten gik til den helt nye
hundefører Marianne Olesen, der er blevet
præmieret 4 gange med sin første hund
Emma. Jesper Larsen var også et godt bud,
da han med Stenhøj O´Dina dels kom i mål
med en apporteringsprøve (bedste hund på
Sjælland 2011) og dels fik en 1. præmie
i åben klasse på hovedprøven 2012. Men
rutine og ”alderdom” måtte vige for ynde og
ungdom.
Der skal lyde et stort tillykke til alle dem
som kom i mål, og held og lykke til de (få)
andre. En hyggelig aften var det under alle
omstændigheder.
Søren Stenhøj

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

Marktræning
Nordjylland afholder marktræning d.
25.08.12, Valsgård, se nærmere på hjemmesiden

Der råhygges.

Svinet.

Midtjylland afholder 2-3 marktræning
slut august – start september, hold øje med
hjemmesiden.

Pokalbordet.
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Marianne Olesen fik Fløjten.
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Dansk Breton Klubs internationale efterårsvinderklasse 2012
Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs
Efterårsvinderklasse lørdag den 29. september 2012 på terræner omkring Vordingborg,
Køge og Stevns.
Mødesteder og tid annonceres på hjemmesiden og ved brev til deltagerne. Alternativt
kan du rette kontakt til Søren Stenhøj, 2025
7430
Tilmelding sker via Hundeweb. Alternativt
fremsendes tilmeldingsblanket til Søren
Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
bilagt startgebyr 500 kr.. Tilmeldingsfristen er den 22. september 2012. Startgebyr
kan ligeledes indsættes på kontonr. 1551
3701503031.

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

Hubertusmesterskab 2012

Reserver
13. Fønsvigs Devil v. Torben Petersen – 2.
Mesterskabsprøven afholdes fredag den
pr. BK
14. Aulumboens As v. Torben P. Petersen –
28. september 2012 hos Claus Raahauge
på Falster. Invitation fremsendes til de kvali- 2. pr. BK
15. Aulumboens Becky v. Jens Hansen – 2.
ficerede hunde.
pr. BK
Følgende hunde inviteres:
16. Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj - – 2.
01. Stevnsåens Gucci v. Poul Vestervang –
pr. BK
Hubertusmester 2011
02. Aulumboens B-Pepsi v. Jan Nielsen – 1. 17. Stenhøj N´Tui v. Thomas Severinsen –
2. pr. BK
pr. BK
03. Engbjergvejs Abelone v. Kenneth
Schultz – 1. pr. BK
04. Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak – 1. pr.
BK
05. PVN´s Dallas v. Aksel Spangsbjerg – 1.
pr. BK
06. Stevnsåens Delta v. Jens Frost – 4. v. DJ
Øst
07. PVN´s Darwin v. Poul Valdemar Nielsen
- 4. v. DJ Vest
08. Zago v. Bjarne Nørhave – 2. v. DBK
09. Dixi v. Asger Bak – 3. v. DBK
10. Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen
– 4. v. DBK
11. Printz v. Per Iversen – 5. v. DBK
12. Ellingås Smilla v. Michael Birkelykke –
6. v. DBK

Fransk ”hot-dog” i det Nordlige Sverige
Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt
omkring vores projekt i det sydlige Lapland
– nærmere Vilhelmina Kommune i Sverige,
vores glæde ved breton og jagt i fjeldet.
For ganske få år siden blev vi interesseret
i det sydlige Lapland i Sverige. Det sidste
vi har købt deroppe er en sommergrill ved
Trappstegsforsen nær Saxnäs – et fuldstændigt skørt projekt, men det er sørme sjovt at
sælge pølser, burger, is m.m. til de lokale,
turister, fiskere, vandrere og jægere. Sikke
nogle spændende snakke man kan få når
man møder så mange forskellige mennesker
på sin arbejdsplads. Vi håber at vi på sigt
kan gå lidt før på pension og nyde livet med
vores hunde, naturoplevelser, leje huse ud i
Sverige, vores grill og arrangerer fiske/jagtVores liv med breton startede for små 20 år

siden. Vi manglede en jagthund og kiggede
os lidt omkring – blandt andet i den blå avis.
Her fik vi øje på en annonce der omhandlede en breton (aldrig hørt om racen før).
De var lige kommet hjem fra Frankrig og
havde hunden med sig hjem. De havde fået
en lejlighed i København og synes egentligt
at det var synd for hunden. Den havde aldrig
været brugt til jagt men de mente at den
kunne lærer det. Så udstyret med en seddel
hvor de mest anvendte kommandoer stod på
fransk og oversat til dansk købte vi hende.
Hun blev døbt Musse selvom hun egentligt
havde et smukt fransk navn.
Det var lidt af et cirkus i starten da vi på
gebrokken fransk prøvede at ”kommunikere” med hende, men hen ad vejen tillærte
hun sig de mest anvendte danske kommanwww.fjd.dk

Nye talenter – Sjællandske
racedystudtagelse
Apporteringstræningen i Frederikssund og
i Herfølge afsluttes med en lille hyggelig
lokalprøve, som samtidig er udtagelsesprøve til racedysten sidst i juli. Dejligt at
se, at nye ansigter kvalificerede sig til at
deltage.
Følgende hunde blev udtaget: Jaques v.
Allan Rasmussen 30 point, Gribskovens
Faru v. Søren Stenhøj 29 point, Sille v Carl
Christian Caspersen 27 point, Stevnsåens
Hjalte v. Ib Nielsen 26 point og Gribskovens Bertha v. Søren Stenhøj 26 point. Alle
sammen nye hunde. Gribskovens Laban v.
Kim Askgaard 30 point måtte melde fra til
dagen.
Spændende at se hvordan det går i år, når
nu det er meldt ud, at der bruges ænder
på vandbanen. Huskede vi at træne med
sådanne nogle emner ?

NyjægerMatch 2012 –
både engelske og kontinentale
Der arbejdes ihærdigt på at arrangere to
nyjæger-jagter med stående hund i september og oktober. Jan Nielsen har meldt sig
som medarrangør af en jagt i weekenden
den 22. eller 23. september. Denne foregår
i området omkring Aulum.
Der arbejdes samtidig på at gennemføre
en jagtdag på Lolland fredag den 19. oktober. Denne arrangeres af Søren Stenhøj og
Peter Due (DPK).
Matchen afvikles med inspiration i Hubertusprøverne, men jagten er i højsædet.
Jagtdagene vil blive annonceret forskellige
steder, men har du ønske om at deltage
med hund eller kender du en nyjæger, som
har lyst til at deltage, er du velkommen til
at kontakte Jan på 6166 9723 eller Søren
på 2025 7430.

doer. Musse blev/var en god jagthund og så
var vores hunde-skæbne besejlet. Det skulle
være breton fremover. Musse var en lille
firkantet fransk dame uden stamtavle. Hun
gik til de evige jagtmarker som 12 årig.
Den næste blev Gina. Hun blev desværre
skudræd 10 måneder gammel, og kunne
ikke bruges til jagt, men som hyggehund
er hun fortrinlig. Gode råd var dyre og vi
valgte at købe en ”brugt” hund hos Henning
Smed fra Jylland. Solaima hed hunden, men
i daglig tale Freja. Freja har vi endnu og
hun har absolut været en super dejlig hund,
også på jagterne. Det sidste skud på stammen er Aulumboens Bellis – hold da op en
arbejdshest. Hun er født med ”jagttøjet” på.
Det er også nødvendigt når de skal arbejde
i fjeldet.
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Afslapning i fjeldet.

For at springe lidt i det
il jeg fortælle lidt om det sydlige Lapland,
nærmere Vilhelmina kommune i Sverige. I
2006/2007 valgte vi at investerer lidt i bolig/
jord i Sverige. Vi havnede i Vilhelmina – et
pragtfuldt sted hvor fjelde, elve, store søer
og skove er i flertal. Der findes ikke mange
danskere i området men nogle er der dog.
Langt de fleste indbyggere har taget imod os
med åbne arme. De er utrolig søde til at give
gode råd omkring fiskeri, jagt m.v. Mange
har stadigvæk den indstilling at man skyder
til fryseren og ikke ”for sjov”.
Der er ikke så mange stående hunde deroppe endnu, men et par breton og settere har
vi dog mødt. Det er nogle meget erfarne og
dygtige hundefolk, som virkelig ved meget
med hensyn til at jage med stående hund.
Spændende mennesker at tale med. Det er
stadigvæk jämtland- og spidshunde der er
mest brugt. Hvis man synes at en breton går
stort så er det intet i forhold til en jämtland
hund. På en elgjagt blev der skudt en elg
hvor der var en hund der fulgte den. Hunden
kom fra et andet konsortie 20 km væk. Den
kunne spores via en GPS. En anden jæger
havde ekstra diesel med for han vidste ikke
hvor han skulle hente sin hund hvis den
gik efter elg/bjørn. Han havde et år hentet
den 70 km væk. Så her kan man tale om at
hunden går stort.
Byen Vilhelmina er en by med mange
turister om sommeren. Der er mange der
kører igennem når de skal videre nordpå.
Der er den gamle bydel, hvor træhuse og en
gammel kirke ligger højt med udsigt ud over
søerne. I den nye bydel er der forretninger,
skole, sportshal m.v.
I gamle dage kom folk langt væk fra når de
skulle i kirke, og der ligger en spændende
historie at læse her. Der ligger en samisk
butik i byen, et helt lille museum. Absolut
et besøg værd hvis man er til flot håndværk.
Vi har blandt andet et hus i Bäsksele lidt
uden for Vilhelmina direkte ned til Vojmån.
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Det er os fortalt, at elgene i gamle dage
svømmede over elven ved byen – de var
overhovedet ikke bange for mennesker, men
da skoven begyndte at få værdi blev mange
skudt. Der er få huse i byen men alligevel
har de haft en lille skole og en lille købmand, som man jo havde dengang. Skolen
blev blandt andet brugt af de samiske børn.
Forældrene ”satte” dem af og gik i fjeldet
med renerne for derefter at hente dem lang
tid efter. Børnene boede hos beboerne i
byen.
Om foråret kommer der svaner i massevis
på elven. De siger det er et helt fantastisk
syn som jeg desværre ikke har oplevet
endnu. Men om sommeren kan man udenfor
vinduet se traner, ræv, rådyr, fugle og til
tider rener. Rådyrene bliver ikke skudt da
der ikke er så mange. Lossen er i området
og den tager mange af dem. Der er også set
bjørn i området, men det hører absolut til
sjældenhederne at man får lov til at se sådan
en bamse. I elven kan man fange stalling,
aborre, geder m.v.
Sidste år købte vi som før nævnt en sommergrill ved Trappstegsforsen som ligger
ved Saxnäs. Lidt skørt at købe en grill ca.
1.400 km fra Malmø, men det har vi gjort.
Hvis man ønsker en skøn udsigt fra sin
arbejdsplads – jaa så er man kommet til
det rette sted. Det er et vandfald som falder
i trapper og bliver kaldt for indgangen til
Bjergkongens rige. Der er nogle gamle
sagnhistorier, omhandlende blandt andet
bjergkongen, men det er en helt anden
historie. Først kommer turisterne og fiskerne
i juni og juli. Sidst i august kommer så
jægerne. Mange norske jægere kommer til
Sverige når fuglejagten starter sidst i august,
da de først må starte lidt senere i Norge. De
kom mest med settere.
Vi ville også på jagt i fjeldet med gamle
Freja på 10 år og jagtivrige Bellis. Satsfjeldet blev det til – et utroligt smukt sted 5 km
ude fra Saxnäs. Man kan parkere for foden
www.fjd.dk

af fjeldet og følge en sti op på toppen. Er
man i nogenlunde form tager man turen op
uden pause – det tager ca. en lille halv time.
Belønningen kom da også med en fantastisk
udsigt så langt øjet rakte. Så er det bare at
tage geværet over skulderen og rygsækken
på ryggen og så derud af.
At se hundene arbejde på fjeldet kan overhovedet ikke sammenlignes med markerne
i Danmark. Her får hundene virkelig lov
til at arbejde uden man skal være nervøs for markskel, vej m.v. Det år var der
rigtig mange ryper på fjeldet og den første
dag fandt hundene store flokke – vi talte
omkring ca. 70 ryper i alt. Der blev også
skudt nogle stykker. Det kan næsten ikke
beskrives når man kan se at hunden er ved
at have fært. Spændingen stiger og grebet
om geværet strammes. Det eneste der kunne
distraherer hundene var de utrolig mange
lemminger det år – især den gamle breton
gik på jagt efter de små arrige krabater. Det
ligner en blanding imellem et hamster og
et marsvin og er egentligt et meget pænt
lille dyr. Jeg tror at den gamle fik ”nakket” mindst 100 stk. Lige fat i nakken og
så ruske den en gang så var den klaret. Vi
mødte en flok italienere med deres engelsk
settere på fjeldet – de kører ca. 3.000 km for
at komme op og jage ryper. Vi mødte også
nogle friske danske ruhårsfolk der skulle
lave en billedreportage omkring jagt i fjeldet
med ruhår. De 2 næste dage tog vi samme
tur på fjeldet da vi havde haft god succes 1.
dag. Det er et nemt fjeld at gå på.
Vi nåede også at se noget af en fjeldprøve
i Klimpfjäll for breton. Man skal være forholdsvis godt gående for at kunne følge med
da der nok er et par kilometer op af fjeldet
inden man kan gå i gang. Igen denne udsigt
ud over fjelde og søer. Vi nåede ikke at se
slutningen men lige den dag var der vist
ikke så mange ryper i området, desværre
– så det havde været svært for hundene at
opnå præmieringer.
Så hvis du/I er til fjeldjagt og fiskeri kan
det varmt anbefales at tage en tur nordpå
og opleve vildmarken, fjeldene, søerne og
elvene sammen med hunden(e) og eventuelt
familien.
Susanne Funk

To meget ivrige bretoner i det svenske.

Dansk Pointer Klub
FJD-udstillingen 2012

www.pointerklub.dk

Dommer Ivar Tang
Junior klasse hanner
Matresse´s Ask DK13298/2011 Arne Jacobsen Very Good 1 vinder
Metrinelunds Kaka DK03825/2011 Svend
Buchhave Good
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

Åben klasse Hanner
Bendts E Uno DK15568/2009 Jens Chr.
Jørgensen Disquliafied
Brugs klasse Hanner
Vildmandens William DK12287/2008 Jens
Rasmussen VG
Astrups Zaza DK04121/2009 Jes Krag
EXCL 2. vinder
Ug´s Logo 00709/2003 Marie Ingemann
Larsen EXCL 1. vinder BK`HK1 CK BIR
Frierfjordens Rex DK16675/2011 Allan
Diederichsen Good
Metrinelunds Olfert DK10298/2008 Svend
Buchhave EXCL 3. vinder

Junior klasse Tæver
Matresse´s Mille DK13304/2011 Freddy
Brixen EXCL 1. vinder
Dansk Dynasty Felizia DK14921/2011
Marie Ingemann Larsen VG
Åben klasse Tæver
Ug´s Duchesse DKDK01594/2008 Marie
Ingemann Larsen EXCL 1. vinder Bedste
Tæve
Brugs klasse Tæver
Spurvfugldalens N Gry DK 08272/2010
Poul A. Ellehøj Good
Villestoftes Ena DK DK06879/2009 Gunnar
Larsen VG 3. vinder
Bendt´s D-Xola DK02905/2009 Bent Olsen
EXCL 1. vinder
Frierfjordens Randi DK03019/2011 Jens
Have EXCL 2. vinder
Bendt´s Cleo Steen Bendt VG 4. vinder

E-mail jgordon@dlgmail.dk

DPK efterårsvinderklasse

Lørdag d. 22 September afholder DPK efterårsvinderklasse i Nordjylland, standkvarter Gl. Toftegård , Toftegårdsvej Åbybro. Prøveleder
Annette Lorentzen: borupgaard@mail.tele.dk
Mødetid i jagtstuen 8,30 ordførende dommere : Jørgen Gordon Andersen, Jens Hansen, Erik Petersen.
Reserve: Jan Kock.

www.fjd.dk
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DPK-apporteringsprøve
Dansk Pointer klub afholdt den Sjællandske Apporteringsprøve d. 30/6-2012.
Peter Due med Fugledes Holli blev bedste hund.
På DGSK’s Apporteringsprøve blev John Bak med Vildtmandens William bedste ikke GS.

Peter Due med Holli.

John Bak med Vildtmandens William

Dansk Pointer Klubs Udstilling på Djursland d. 17. juni 2012

DK09260/2009 Matresse’s Nick – Preben Binder Very good

JUNIORKLASSE (9-18mdr.) - HANNER
DK 03959/2011 Werner, f. 24/2-11, g/h, F: Matresse’s Black Magic NHSB 2724247 Dansk Dynasty Enrico – Theo Kerklaan Excell 3
V CK
Junior. M: Våsjøen,s Norma-Jean. O: og E: Lars Bæk Nielsen
Excell 2 V
NHSB 2631774 Dansk Dynasty Doede – Theo Kerklaan Excell 4
V
DK 03957/2011 Luke, f. 24/2-11, g/h, F: Matresse’s Black Magic
Junior. M: Våsjøen,s Norma-Jean. O: Lars Bæk Nielsen. E: Mads
Martinussen Excell 1 V
ÅBEN KLASSE - HANNER
DK03518/2011 Everest Des Braies De L`oridelle, f. 17/10-09, g/h.
F: Titan. M: Astree De Vassiviere. O: Cluade Fabrice. E: Laust
Nørgård Excell 2 V
DK06317/2010 Fugledes Platin, f. 21/2-10, g/h. F: Stenbitens
Sugarcane Hannover. M: Ringlia’s Aura. O: Fl. Fuglede Jørgensen.
E: Henrik Christensen Excell. 3 V
DK09258/2009 Matresse`s Black Magic Junior, f. 26/4-09, g/h.
F: Fugledes Black Magic. M: Fie. O: Jan Espersen. E: Lars Bæk
Nielsen Excell. 1 V

CHAMPIONKLASSE – HANNER
DKCH03412/2006 Niholys Chang, f. 12/2-06, s/h. F: Idimum
Laky. M: Astrup’s Nadia. O: og E: Niels Holger Lykke Excell
1v Bedst i køn 1 BIR
JUNIORKLASSE (9-18mdr.) - TÆVER
DK13304/2011 Matresse`s Mille, f. 17/7-11, g/h. F: Dansk
Dynasty Chico. M: Matresse’s Ylva. O: Jan Espersen. E: Freddy
Brixen Excell 1 V
NHSB 2854145 (DK13300/2011) Matresse Liva, f. 17/7-11, g/h.
F: Dansk Dynasty Chico. M: Matresse’s Ylva. O: Jan Espersen. E:
Herman Pol Excell 2 V

ÅBEN KLASSE – TÆVER
DK18001/2007 Frances, f. 16/8-07, g/h. F: Saphir de La PerdriBRUGSHUNDEKLASSE - HANNER
DK08269/2010 Spurvefugldalens Nalle, f. 23/4-10, g/h. F: Mørups sette. M: Flemløse’s Røskva. O: Laust Nørskov. E: Keld Nielsen
Krumme. M: Spurvfugldalens Kaya. O: Carlo Nørtoft. E: Marianne Excell 1 V
Kronholm Excell. 2 V CK
BRUGSHUNDEKLASSE – TÆVER
DK19087/2010 Matresse`s Wilma, f. 14/10-10. F: Fugledes Freud.
DK13870/2010 Reintoft E 2 Blits, f. 4/7-10, sort. F: Fugledes
M: Matresse’s Lotus. O: og E: Jan Espensen Excell 1 v Bedst i
Don-Camillo. M: Niholys Rikke. O: Thorkild Reintoft. E: Ove S.
køn Cert BIM
Petersen Very good
NHSB 2583912 Dansk Dynasty Chico, f. 9/11-05, s/h. F: Risto De
L’aouro. M: Dansk Dynasty Xare. O: Jan Van Haren. E: Herman
Pol Excell 1 V Cert. 2 I køn

DK02478/2011 Bjørklunds C/R Donna, 21/4-10, s/h. F: Jutevatnets Radar. M: Hirvasvuopion Cepa. O: Einar Holmvik. E: Keld
Nielsen Very good

DK14269/2009 Fugledes Orkan, f. 3/7-09, s/h. F: Fugledes Extra.
M: Fugledes Yatsi. O: Fl. Fuglede Jørgensen. E: Thomas Kristensen Very good

NHSB 2724250 Dansk Dynasty Elsa.O: og E: Jan Van Haren
Excell 2 V
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Vissenbjerg Udstillingen

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 og webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
Hvalpeformidling:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk

I år havde Engelsk Setter Klub forsøgt sig
med et nyt tiltag. De bød deres medlemmer på morgenkaffe og brød inden udstillingen. Det var en stor succes. Der mødte
mange medlemmer op for at deltage i dette
arrangement og i den efterfølgende udstilling. Vi har været mere heldige med vejret
andre år i Vissenbjerg, men det gik an. Det
værste regn var taget af, da udstillingen gik
i gang med Jane Mortensen som dommer i
ESK ringen. Der var mødt 23 hunde op til
udstillingen.

vinder ÅKL 4. vinder TKL. Røsnæs Happy
Hour excellent 4. vinder ÅKL. Tobølbjergs
Sally excellent 3. vinder ÅKL.
Brugsklasse tæver:
Nordvestjyden’s Emmi very good. Tobølbjergs Columbine very good. Lammefjorden’s Chila excellent 3. vinder BKL.
Natasja excellent CK 1. vinder BKL 1.
vinder certifikat TKL BIM. Nordvestjyden’s
Emma-Lou excellent CK 2. vinder BKL
reservecertifikat TKL. Lammefjorden’s
Lerche excellent 4. vinder BKL.

Juniorklassehanner:
Bjerndrup’s Ask excellent 1. vinder JKL.
Heegårds Z. Saga very good.
Åben klasse han:
Emmerik Du Mas D’eyraud very good.
Lammefjorden’s Monty excellent 1. vinder
ÅKL. Heegårds X. Zeus very good 3. vinder
ÅKL. Østkysten’s Vincent very good 4.
vinder ÅKL. Senja’s Platini excellent 2.
vinder ÅKL.
Brugsklasse han:
Bjerndrup’s Birk excellent CK 1. vinder
BHKL 1. vinder certifikat HKL BIR. Stærkærs R-Ling excellent CK 2. vinder BHKL
2. vinder reserve certifikat HKL. Riddarsporrens Mike very good 3. vinder BHKL
Junior tæver:
Storåens Effi very good 3. vinder. Midtfyn’s
Molly excellent 2. vinder. Heegårds Z. Freja
excellent CK 1. vinder.
Åbenklasse tæver:
Järvirämeen Emilia excellent CK 1. vinder
ÅKL 3. vinder TKL. Kaya excellent CK 2.

Dagens præmieringer gav os to nye Udstillings Champions – Bjerndrup’s Birk ved
Elisabeth Heian og Peer Clausen og Natasja
ved Margrethe og Martin Clausen hentede
denne fornemme titel hjem med deres tredje
certifikat. Ligeledes blev Tobølbjergs Sally
ved Jørn Morthorst med sin præmiering
Jagtchampion på dagen. Vi ønsker alle
tillykke med deres præmiering og et ekstra
velfortjent tillykke skal også lyde til de tre
nye champions.
Vi var også i mediernes søgelys, da TV
2 Fyn var på besøg på udstillingspladsen
og selv om de var rundt til flere af udstillingsringene, så var det de engelske settere,
der havde æren af at blive præsenteret på
smukkeste vis i aftenens tv program. Som
i øvrigt kan ses på et link på vores hjemmeside. Hermed slutter denne lille beretning
om udstillingen i Vissenbjerg anno 2012.
Mvh
Astrid & HP. Clausen

I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk
Søren Rydahl Christensen, Tågeskovvej 32
4733 Tappernøje
Tlf.: 21201858
Email: xsry@live.dk

Hjemkaldelse af pokaler
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. Tlf. 75179442 /
29458740
Med venlig hilsen
Pokalforvaltningen.

DKCH Bjerndrups Birk.

DKCH Natasja.

www.fjd.dk
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Engelsk Setter Klub i Danmark

ESK efterårsvinderklasse
ESK efterårsvinderklasse afholdes d. 23. september i Sønderjylland ved Tinglev.
Mødested: Terkelsbøl campingplads, Bygade 50, 6360 Tinglev
Mødetid: kl. 08.00
Dommere: Erik Petersen og Brian Krog
Ordførende: Tage Skov
Prøveleder: Allan Nissen
Der er mulighed for overnatning i eget telt eller campingvogn. Pris: 55 kr./person + 25 til
strøm
Der kan også lejes hytter med plads til 4 personer. Pris: 250 kr. pr. hytte
Aftensmad lørdag. Pris 70 kr.
Morgenmad søndag. Pris: 30 kr.
Middagsmad søndag. Pris 65 kr.
Tilmeldingsfrist 17. september
Indkvartering og forplejning skal bestilles ved prøveleder Allan Nissen, allan.nissen@
xyleminc.com Tlf. 74 64 23 56
Mvh. bestyrelsen

Dødsfald
Peder Enøe Pedersen
Onsdag den 6. juni afgik et af Engelsk
Setter Klubs mangeårige medlemmer Peder Enøe ved døden, kun 66 år gammel.
Efter flere års kamp mod uhelbredelig
sygdom sov Peder stille ind i sit hjem
omgivet af sine nærmeste.
Trods den vanskelige sygdom, som
tærede betydeligt på kræfterne og
hindrede ham i at deltage i dagligdagen
med den livsenergi og nerve, som var
så kendetegnende for ham, mistede han
aldrig lysten til sin store passion: jagten
med den stående hund. Denne interesse
bevarede han lige til det sidste, selv om
det kun blev til korte jagtture i følgeskab
med mangeårige venner samt et par gode
engelske settere.
Siden sine helt unge år, hvor Peder
kom i slagterlære hos en af datidens
kendte opdrættere af engelske settere, har
hans foretrukne jagthund altid været en
engelsk setter. Mange hunde er ført frem
til vinderklasserne samt flotte placeringer
på markprøve og udstilling. Sidst her i
foråret, hvor Peder fik Heegårds Strax
præmieret to gange.
Ligeledes deltog Peder lige til det sidste
aktivt i klubbens forårstræning samt
øvrige arrangementer i ESK’s regi på
Sjælland.
Ved Peders død er der efterladt et stort
tomrum blandt hundesportsfolk på Sjælland. Peder lyste altid op med sit lyse
sind og aldrig svigtende humør på jagter
blandt sine venner, hvor han vil blive
savnet i tiden fremover.
Vore tanker går i denne svære tid til
Lizzi og den øvrige familie, som har
mistet en fast klippe i hverdagen.
Æret være Peder Enøe Pedersens
minde.
På vegne af Engelsk Setter Klub i Danmark samt dine jagtkammerater.
AS
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ESK-træf - Herning
BIR og BIM ved ESK træf Herning
BIR: Nordvestjydens Eto
Ejer: Allan Højrup
BIM: Nordvestjydens Aston
Ejer: Allen Bak Jensen
Se øvrige resultater på hjemmesiden.
Bedste hund på apporteringsprøven
Heegårds Y Kyon
Ejer: Jørgen Heegård

Marktræning på Trehøje Hede
Mødetid og sted: D. 11. og 12. august kl. 09.30 ved rastepladsen på Trehøjevej
Pris: 100 kr./hund
Tilmelding til Knud Overgaard tlf. 30 45 31 81 / 97 13 11 40

www.fjd.dk

Dansk Gordon Setter Klub
DGSK 90 års Jubilæums
brugsprøve og racedyst

www.dgsk.dk

fredag den 28.9.2012

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:
Kent Hvirring Jensen, Guldbrandsvej 6, Vesterø,
9940 Læsø, tlf. (+45) 21 75 74 38, e-mail:
98499438@mail.dk

Husk!
Husk DGSK familieweekend og jubilæumsudstilling d. 17. - 19. august. Se
progammet på hjemmesiden.

FJD-udstilling

På FJD´s udstilling i Vissenbjerg 2012
opnåede Vinterdalens Tillaaens EXCL CK
1. vinder BIK1 CERT BIR

Mødested: Vesterskoven (Danhostel Nykøbing Falster) Østre Allé 110, 4800 Nykøbing
Falster, 54 85 66 99 info@vesterskoven.dk
– Morgenmad fra kl. 7,00 – opråb kl. 8,00.
DGSK har i anledning af jubilæet inviteret
de øvrige engelske racer til en anerkendt jubilæums brugsprøve, som samtidig vil være
en dyst om at finde prøvens bedste race.
Bedømmelsen sker naturligvis i henhold
fælles markprøve regler.
Sideløbende med præmieringerne vil en
1.pr. give 29 point, en 2. pr. 19 point og en
3. pr. 9 point.
Skulle nogle hold stå lige, laves en matchning mellem en hund fra hvert af de pågældende hold. Holdet vælger selv den hund,
der skal matche.

Alle klubberne har meldt deres ankomst og
stiller hver med et hold på tre hunde. Efter
hvilke kriterier udtagelsen foregår, er op til
hver enkelt klub. DGSK har brugt hovedprøven 2012.
Fredag aften byder DGSK arrangører, samt
deltagere i prøven på en hyggelig middag.
Alle øvrige er naturligvis også hjertelig
velkomne til at deltage i middagen. Prisen
for middagen er kr. 300,00 pr. person, som
skal bestilles hos prøveleder Ásgeir Páll
Júliússon på e-mail: apj@sterna.dk, senest
den 1.9.2012. Indbetaling skal ske til konto
2263 – 8895 937 046.

Invitation - DGSK Internationale Efterårs vinderklasse
afholdes lørdag den 29. september 2011

Mødestedet er Jagthytten, Langøvej, Langebæk, Sjælland hvor Bjarne Kleis som sædvanlig
er tovholder. Mødetid er kl. 8,00.
Overnatning samt spørgsmål om mødested m.m. kan rettes til Bjarne Kleis på tlf. 22 14 20
76.
Frokost og afslutning foregår ved Jagthytten.
Som dommere er inviteret Jørgen Jensen (Ordf.) og Niels Erik Krüger.
Lodtrækning af holdene foregår om morgenen ved opråbet.
Tilmelding skal ske på DJU’s blanketter og fremsendes eller mailes, senest lørdag den 22.
september til prøveleder Ásgeir Páll Júliússon, Øvej 17, 4100 Ringsted, tlf. 57 60 90 12
eller på e-mail: apj@sterna.dk .

www.fjd.dk
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DGSK jyske apporteringsprøve den 1.7.2012.
Heldigvis var der fra morgenstunden dejligt
vejr, sol og god vind er ikke det værste når
man skal apportere.
Dejligt for en prøveleder at se så god
tilslutning til en alm. apporteringsprøve. 14
ekvipager var mødt frem.
Faktisk havde jeg været nervøs nogle dage
forinden, idet vi skulle have 2 aspiranter og
derfor havde brug for minimum 8 hunde.
Så nervøs at Pil, på 9 år, onsdag aften, lige
skulle afprøves med et par duer og en kanin,
så hun kunne være klar hvis tilmeldingerne
svigtede lidt.

Det er første gang jeg har set en hund
vende det hvide ud af øjnene, mens hun
træt bevægede sig ud til kaninen, som hun
selvfølgelig forlod, efter kortvarigt at have
indsnuset den, i hendes næse, ildelugtende
duft. Og lykkeligvis slap hun for at deltage!
Det var et hold bestående af rigtig gode
apportører vi så på dagen. Dommer Allan
Nissen havde det positive blik på, naturligvis indenfor de gældende regler, noget der
altid sætter god stemning. Tak til Allan for
god og kompetent dømning.
11 hunde ud 14 bestod på dagen.

Sjællandske
apporteringsprøve

samtidig udtaget til Sjællandske racedyst.
Tak til Dommer Claus Nielsen for endnu
engang at komme og dømme vore hunde!

DGSK afholdt sin sjællandske apporteringsprøve i samarbejde med DPK og DISK på
banerne ved Hagested Gislinge Jagtforening
lørdag den 30/6/2012. Der afholdes to prøver hvor det går på skift hvilken klub starter.
I år var det DPK, der åbnede ballet kl.
10 og efter frokost var det Gordonsetter
Klubbens tur. Skulle man således have
været uheldig på den første prøve, var der
en chance mere efter frokost. Med 16 starter
- pænt fordelt på samtlige engelske racer blev det et par vellykkede prøver.
Da dagen var omme stod 3 gordon settere
med maximum point: Glavaris DV Diezel
v/John Bak vandt DGSK’s unghundepokal,
samt Kennel Æblevangens Unghundepokal. Sidstnævnte pokal vandt John Bak til
ejendom. To åbenklassen hunde Røsnæs
Grandus v/Niels Erik Krüger og Blacksetters Aldo ved Ole Halberg måtte ud i matchning om prøvens bedste ÅK hund, og her
brugte Aldo den korteste tid på at hente en
due og en kanin. Ovennævnte tre hunde blev
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Følgende blev udtaget til den jyske racedyst 29. juli:
Kvannildalens Turbo Diesel v. Ole Frank,
Nakkehages BF Walther v. Preben Pedersen
samt Vajskær Abidal v. Robert Paulsen.
DGSK ønsker jer knæk og bræk.
Vi ses til klubmesterskabet i apportering på
Fyn den 18. og 19. august.

Dansk Irsksetter Klub
Held eller Særlige
omstændigheder!

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100
Vejle. Tlf. 75834009.
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com - hannekrag@ofir.dk
Formand:
Erik Rimmen, Havhusvej 5, Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98960368 – 30960368.
E-mail: fam.rimmen@has.dk
Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke
Hyllinge. Tlf. 46404587 – 24647270,
E-mail: juuls@mail.dk
Hvalpeformidler, og Avlsregister:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg.
Tlf. 86538501 – 51324035,
E-mail: gj@kirstinekjaer.dk

DISKs Efterårsvinderklasse
Vendsyssel Lørdag den 29. September
2012.
Mødested: Jagtstuen på Gl. Toftegaard.
Gl. Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro
Opråb: Kl. 8.30 Præcis
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted
Landevej 128 b, 9381 Sulsted.
Tlfnr. 9826 0407 eller 2043 2916. Ulrik@
dlgmail.dk
Dommere: Flemming Fuglede Jørgensen
(Ordf.) og Flemming Sørensen.
Frokost afholdes i Jagtstuen på Gl. Toftegaard ca. kl. 13.00.
Der kan købes middagsmad som består af:
Flæskesteg m. kartofler, sovs og rødkål, til
kr. 65.00 pr. person.
Bestilling af middagsmad er nødvendigt.
(Betaling kan gøres på dagen eller via
overførsel til bankkonto.)
Der kan desuden købes kaffe og rundstykker samt øl og vand.
Fælles afslutning med eftermiddagskaffe
afholdes ca. kl. 16.00 i Jagtstuen på Gl.
Toftegaard.
Tilmelding kan foregå via Hundeweb
eller direkte til prøvelederen. Prøvegebyr
består af kr. 500.00. Betaling kan foregå
på konto: Regnr. 5656, Kontonr. 7560 496
154. Senest d. 22. september.
Vel mødt. Ulrik Kjærsgaard.

På en af forårets vinderklasser, lige før
frokost, fik vi en melding fra et andet hold
via mobil, hvem der var skudt over og
hvem stod godt. Som etter på holdet lå (som
vanligt) Lohmanns Jaffa, række følgen på
de næste, var dårligt nævnt før de første
bemærkninger faldt! Den hund er f… også
altid så heldig! Frank kan Tisse i bukserne
uden at blive våd, så heldig er han.
Samtidig har dommeren lige afsluttet et
slip i en Rapsmark på 5-6 hektar: to hunde
der har afsøgt marken tilfredsstillende og
god kritik, helt fortjent. Terræn lederen var
dog overbevist om, at der manglede et lille
hjørne og to andre hunde sættes på opgaven,
og ganske rigtigt et par høns. Det var efter
min overbevisning aldrig sket for Jaffa, hun
er på de steder der er chancer, og mangler
sjældent et hjørne. Der er selvfølgeligt flere
grunde til disse specielle evner, som umiddelbart er svære at se, for der er helt klart
hunde der er bedre løbere.

www.irsksetterklubben.dk

Fra venstre: Lohmann´s Jaffa (datter af Tilde) ved
Frank Krøyer, og Tilde (mor til Lohmann´s Jaffa) ved
Ole Schmidt.

jeg mærkede straks den store forskel, både
med hensyn til organisation og modtageHvad er det så lige der gør den store forskel lighed for indlæring af (for Frank) helt nye
mellem Jaffa og en alm. god vinderklasse
trænings principper, farvel til den gamle
hund, ja jeg ved det måske ikke men vil dog Tyske skole.
som ”med avler” af Jaffa, gerne byde ind
Hvis jeg så skal forenkle nogle af de fakmed mit syn på sagen:
torer, der har lavet dette helt unikke makker
Under et besøg hos kennel Lohmanns i
par, så er det første del selvfølgeligt Frank,
Tyskland så jeg en linje af velgående, velder med sit naturlige organisations talent,
byggede hunde stærke på fugl, med et fint
kan planlægge en trænings periode helt ned
potentiale og en del Dansk afstamning via
til mindste detalje, uanset om vi taler om en
blod fra Helge Knudsen. Hjemme havde vi
enkelt dag, en hel sæson, eller en jagt her
flere tæver af ens afstamning og ville gerne hjemme, eller i udlandet.
have to kuld hvalpe på samme tid, men af
I Franks planlægning er der sjældent plads
forskellige årsager, valgte jeg at det ene kuld til tilfældigheder, og han spilder ikke tid på
skulle laves i Tyskland, da Lohmanns havde noget uvæsentligt. Det kan være hamrende
tilbudt at hjælpe. Tilde blev parret med
træls men jeg har den største respekt, og er
Lohmanns Dietze.
også stort misundelig på denne unikke evne,
Det var nok lige her Frank Krøyer var så
der er bare tusinde mil mellem, at analyserer
heldig som tidligere beskrevet, for det var
og føre det ud i praksis.
lidt en tilfældighed, at der ikke lige var
Alt dette er selvfølgeligt ikke noget værd
nogen hvalpe i Danmark og Frank vendte
hvis ikke Frank vidste hvor hoved og hale
blikket mod Tyskland. Frank Krøyers
skal sidde på en hund, når den går på jagt.
hundesports karriere havde på det tidspunkt Strukturen i hjemmet er også en meget
været lidt sporadisk og ustruktureret, til ek- stor faktor, den tid Frank tilbringer samsempel kan det nævnes, at Frank havde haft men med sine hunde i hjemmet er sikkert
flere Irske settere (4-5) og kun vundet en 3
meget kortere end mange andre hunde folk,
pr. Jeg husker kaotiske træningsdage, hvor
men kvalitets tid i hjemmet, undgå unødige
Frank kom lige fra et presset nat job, iført
konflikter og stor integration, det kræver
små bal sko og fest tøj. Koncentrationen var selvfølgeligt opbakning fra resten af famislet ikke på hunde træning men på karriere, lien, her er Frank stensikkert heldig. Jeg er
job og smarte biler.
sikker på, at det ikke er en enlig svale, Frank
vil vi se mere til hvis han holder gejsten.
Efter købet af Jaffa var det ligesom en
helt anden og måske mere ”Hunde moden”
En anden faktor er selvfølgeligt hunde maFrank der kontaktede mig angående træning, terialet, det skal selvfølgeligt være i orden,
www.fjd.dk
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det er nok her Frank har været heldig, med
et valg af en hvalp, der ikke på forhånd var
udråbt til at være efter ”Århundredes parring”. Det er så her jeg selv vil accepterer, et
lille anerkendende klap på skulderen.
Lohmanns Jaffa var et produkt af en filosofi om, at det er nemmere at finde nyt blod
til sin linje, hvis man bruger en ny linje, der
før har vist sig kompatibelt med den man
har i forvejen. Det er i dette tilfælde forenklet ved den forholdsvis Danske linje jeg
havde, blev parret med den Tyske linje, der
allerede havde vist sig kompatibel med det
Danske blod fra Helge Knudsen. Så altså er
Jaffa 75 % Dansk og en snert nyt, lige efter
gamle Engelske avls principper. ”Tilde”
tæven der lagde Jaffa til, var en stor ekstrem
stærk hund, der kunne jage i dagevis uden at
blive træt hverken fysisk eller psykisk, med
en enorm koncentrations evne, hun var bare
ikke lige så charmerende som Jaffa er.
Vi kan nok sige, at den Tyske linje i hvert
fald har bragt lidt syd europæisk charme
med, og selvfølgeligt har der været masser
af kvalitet i alle facetter, ellers ville faderen
til Jaffa jo ikke senere være blevet så højt
præmieret som han blev, en af de højest
præmierede Irske settere i Tyskland. Pointen
i materiale valg er efter min mening, at en
hund skal indeholde meget mere end blot
kunne stille en dommers krav på en mark
prøve en gang imellem, fart stil og søg er
snart det mindste på danske Irsk settere,
meget vigtigere er alle de udenoms ting der
er svære at se i 2 gange 20 minutter på en
prøve.

Lohmann´s Dietze, (far til Lohmann´s Jaffa) ved Frank
Krøyer

Det er nok her, at større ærlighed fra
opdrættere og han hunde ejere ville være
ønskeligt, men det er nok til debat en anden
gang. Tro mig der er ikke ret meget tilfældigt i historien om Jaffa, og så er den for
øvrigt slet ikke slut endnu. Alt dette er bare
en strø tanke som nogen sikkert vil have
en holdning til, men man skal anerkende
resultatet.
Dansk Irsksetter-Klub suverænt bedste
makkerpar nogen sinde.
Ole Schmidt.
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DISKs apporteringsprøve
ved Søbysøgård

I et flot sommer vejr med sol og drivende
skyer blev der igen i år afholdt apporteringsprøve ved Søbysøgård på Fyn. Der
var anmeldt 11 hunde til prøven, fordelt
på 4 forskellige racer af Engelske hunde.
Følgende hunde bestod prøven:
Højfyns Amia ved John S. Larsen
Højfyns Blis ved John S. Larsen, bedste
unghund, tildelt Kennel Vestklits Vandrepokal.
Skovlykkes Cille ved Erling Christensen
Pointer Villestofte Ena ved Gunnar Larsen
Yobbo´s Calle ved Christina Bak, bedste
åben klasse, tildelt Kennel Skovlykkes
vandrepokal.
Engelsk Setter Emmerik Du Mas D´Euraud
ved Valdemar Larsen, bedste ikke IS.
Skovlykkes Tikka ved Erling Christensen
Yobbo´s Balder ved Helge Knudsen
Vi takker Dommer Lars Nielsen, Prøveleder Helge Knudsen og ”Duekaster” Fru
Tove for en fin dag.
Palle Krag.

Pokalvindere Apporteringsprøven Fyn fra Venstre:
Højfyns Blis ved John S. Larsen, Skovlykkes Tikka ved
Erling Christensen, Yobbo´s Calle ved Christina Bak.
(foto Per Nissen).

FJDs Udstilling Vissenbjerg

Ny Dansk Udstillings Champion

10. juni 2012.
Junior kl. Hanhunde:
Mårup Cato Dk13100/2011, Per Pedersen,
Excellent 1.V-CK. BIM
Brugsklasse Hanhunde:
Mårup Messi Dk02213/2007, Per Pedersen,
Excellent 1. V.
Junior kl. Tæver:
Skovlykkes Trisse Dk09436/2011, Helge
Knudsen, Excellent 1.V. CK.
Åben kl. Tæver:
Qgaia Dk17243/2009, Lene Gram-Hansen,
Excellent 1. V. CK.
Qia Dk17245/2009, Lene Gram-Hansen,
Very good 3. V.
Højfyn´s Bella Dk07989/2009, Laila Thomsen, Sufficent
Rosa Dk11465/2009, Ulrik Kjærsgaard,
Excellent 2. V.
Brugshunde kl. Tæver:
Bomstærk Liva-E Dk08572/2008, Susanne
& Jan Carlsen, Excellent 1.V. Cert.
Champion kl. Tæver:
Erica Dk11463/2009, Ulrik Kjærsgaard,
Excellent 1.V. CK. BIR.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med
placeringerne.
Erling Juul.

Udstillingsleder Erling Juul, byder velkommen til
FJDs udstilling 2012.
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Erica DK11463/2009, ved Ulrik Kjærsgaard
blev på udstillingen i Aalborg den 26-27.
maj 2012, Dansk udstillings champion, da
dommer Jens Martin Hansen gav Erica sit
3´udstillings certifikat. Tidligere havde Erica
fået certifikat af Dommerne Sv. Otto Hansen
og N.P. Clausen.
Erica er efter DKJCH Klippeøen´s C.
Tjako og Askedalen´s Bonni, opdrættet af
Ulrik Kjærsgaard selv. På trods af, at Erica
kun er 3 år gammel, har den også opnået
store resultater på marken, 4 x 1. pr. i UK,
og 1. vinder i UKK på DISKs hovedprøve
2011. 2 x 2. pr. ÅK, og 3 x 1. Pr. ÅK. Derudover blev Erica Årets unghund 2011, med
samme resultat som Kragereden Moneypenny. Erica har selvfølgelig også bestået
apporteringsprøven.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker Ulrik Kjærsgaard, tillykke med Ericas fine resultater, og
titlen som ny Dansk udstillings champion.
Palle Krag.

Dansk Irsksetter Klub
Uddrag af DISK’s
generalforsamlingen 2012.

Samtlige vindere på FJDs Udstilling 2012, set fra venstre: Skovlykkes Trisse, ved Helge Knudsen, 1. vinder m.
CK, juniorklasse tæver. Qgaia, ved Lene Gram-Hansen, 1. vinder m. CK, åbenklasse tæver. Bomstærk Liva-E,
ved Susanne Carlsen, 1. vinder m. certifikat, brugsklasse tæver. Mårup Carto, ved Per Pedersen, 1. vinder m.
CK, BIM, brugsklasse hanner. Erica, ved Ulrik Kjærsgaard, 1. vinder m. CK BIR, championklasse tæver.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke.

En Dommer og en udstillings leder, der også var i stand til at holde regnbygerne på afstand.

IS hold til den Sjællandske racedyst 2012: Fra venstre Vorrehøjs Gyros ved Jørgen Jensen, Gaudy ved Niels
Erik Krüger, Yobbo´s Calle ved Christina Bak.

www.fjd.dk

1. Valg af dirigent. Valgt: Ole Søager.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er
lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig.
2. Valg af referent. Valgt: Jane Ellebæk
3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af
protokollen
Valgt: Ole Schmidt, og Per Christoffersen
4. Valg af stemmetællere. Valgt: Brian Krogh og
Jan Carlsen
5. Fremlæggelse af formandens beretning til
godkendelse. Formand: Erik Rimmen
Beretningen er enstemmigt vedtaget.
Stemmeberettigede: 28 medlemmer.
Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Frank Krøger:
Håber og tror at flere vil gå med den irske setter,
hvilke tiltag har bestyrelsen tænkt på?
De 2 udvalg, der er udelukkende ældre medlemmer
i udvalgene, hvad med at få yngre og nye medlemmer ind i diverse udvalg.
I Jubilæumsudvalget er det ok at det er ældre og
erfarne medlemmer der er i udvalget.
Bestyrelsen mener at alle skal være med til at
tænke på nye tiltag og ta’ ansvar, Frank mener at
det er bestyrelsen ansvar.
Formanden giver ret i at det ville være dejligt, hvis
yngre og nye medlemmer deltager aktivt i diverse
udvalg. Ole Schmidt: Hvornår skal vi tale om input
og tiltag, kan f.eks. foregå i det forum på hjemmesiden som benyttes til debat, så det er løbende
henover året, og ikke kun lige omkring generalforsamlingstidspunktet.
Jubilæumsprøve, lidt skeptisk for at det bliver lidt
af en suppedas, efterlyser noget ekstra ordinært.
Bestyrelsesmedlemmer er spredt over hele landet.
Ved diverse arrangementer kan medlemmerne tage
kontakt til bestyrelsesmedlemmerne og komme
med input og tiltag. Ellers flot beretning.
6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden.
Ved kasserer Erling Juul
Ole Schmidt: Holmegårdsglas; opskrevet kr. 10
ved indkøbspris
Jane Ellebæk: Difference i kontingent – nedgang i
medlemstal; hvalpekøbere halv kontingent 1. år.
Ulrik Kjærsgaard: FJD udstilling; de har selv
beholdt pengene:
Gunnar Jensen: FJD har bestemt, at man beholder
pengene for at markedsføre sig mere til at få flere
hunde, f.eks. Best in show på næste FJD.
Ulrik Kjærsgaard: Medlemskontingenter; Derby
udvalget, FJD, Dansk jæger.
Knud Hansen: spurgte til fusionsvederlag, omlægning af værdipapirer.
7. Behandling af indkomne forslag.
Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen i år og igen til næste år samt hos DKK.
Bestyrelsen foreslår:
Dansk Irsk Setter Klubs nuværende bestyrelse forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer, nedsættes
fra 7 medlemmer til 5 medlemmer
22 er for forslaget, 19 er ok – mere end 2/3 af 28
stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis
det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det
vedtaget. 1 stemme imod.
Forslag til ændring af § 7.
Klubben ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer som varetager klubbens interesser
og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af
bestyrelsen skal være medlem af DKK.
Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen ar alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5.
Stk. 3. Der er fyldt 18 år.
Forslag til ændring af § 8.
Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
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ad gangen og revisor for 1. år ad gangen.
Stk. 2. Formanden vælges særskilt på den ordinære
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 4
bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2. år
dog således at der i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår formanden, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der blandt
de foreslåede kandidater i videst mulig omfang
tages hensyn til en rimelig fordeling landsdelene
imellem. Såfremt der ikke fra en eller flere af
landsdelene bringes kandidater i forslag, vælges
bestyrelsesmedlemmer blandt de øvrige forslåede
kandidater.
Stk. 4. Hvert år vælges der 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisor suppleant.
Stk. 5. valget afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning
vedrørende de pågældende, blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen.
I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages
lodtrækning.
Stk. 6. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder
denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.
Stk. 7. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal
skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af
mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres.
21 er for forslaget, 19 er ok – mere end 2/3 af 28
stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis
det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det
vedtaget.
2 stemmer imod forslaget.
Forslag til ændring af § 11.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn i forbindelse
med Dansk Irsk Setter-Klub forårsmarkprøve eller i

forbindelse med FJDs udstilling.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den
ordinære generalforsamling og indkalder med
mindst 6 ugers varsel ved avertering i ”Jagthunden
og ”Klubbens hjemmeside”, eller indkaldelse pr.
brev.
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid
og sted. Dagsorden samt oplysninger om hvilke
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse
er villige til at modtage genvalg.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde
senest 4. uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen
skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger
før generalforsamlingen jf.§8 Stk. 7.
25 er for forslaget, 19 er ok – mere end 2/3 af 28
stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis
det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det
vedtaget. 0 stemmer imod forslaget.
8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er Per Pedersen (Modtager genvalg) - valgt
Flemming Jensen (Modtager valg) - valgt
Samt valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Og
valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
Suppleant: valgt Jane Ellebæk
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende
Torben Reese – Jørgen Jensen) – valgt.
Revisor Jørgen Jensen, revisorsuppleant Torben
Reese.
10. Eventuelt
Palle Krag udnævnt til Æresmedlem
Etiske avlsanbefalinger/restriktioner:
Udstillingskravet bortfaldt den 9/1-2012. Kommer
aldrig tilbage som restriktion.
HD kan muligvis bibeholdes som restriktion som
krav for avl. Man kan påføre en anbefaling på stambogstavlen, med udstillings-resultat.

Erik Rimmen: Hvem vil repræsentere klubben i
Markedsføringsudvalget, hvis ingen melder sig,
så må bestyrelsen, Ole Smidt: Forslag Frank Krøyer.
Gunnar Jensen: Ta’ det op i FJD regi. Det er kun
medlemmerne der kan gøre noget for at vi kommer
videre, og deltager aktivt, kun os der kan være med
til at bakke det op.
Debatforum: Ulrik Kjærsgaard: Er det muligt at det
bliver lettere at komme ind på Debatforum. Brian
Krogh: Kode til debat forum, der skal hellere være
en god tone, en web-redaktør. Erik Rimmen: Reklamer væk fra siden. Per Pedersen: Hvad kan vi gøre
for at fremme vores Irske Setter, fastholder vi nye
medlemmer, hjælper vi nye medlemmer m.m.
Ole Smidt: Dejligt at du tager hul på debatten, har
personligt ikke dårlig samvittighed, Det skal ikke
hænges op kun på Sjælland som et problem. Brian
Krogh: Mange nye medlemmer med på weekendtræningen på Kongens Hus, meget positivt, skal vi
fremover ha’ en Årssamling ifm. Træningsweekend
på Kongens Hus?
Frank Krøyer: Ramt af Per udtalelse, har fuldstændig ret
Jane Ellebæk: Måske op søge aftenskoler med
jagttegnskurser og fortælle om vores dejlige hunde.
Man hører jo om at der er mange unge mennesker
som tager jagttegn i disse år.
Gunnar Jensen: Repræsentere vores irske setter på
jagtkurserne i jagtforeningerne.
Erik Rimmen: Tak til Brian Krogh for de dejlige
dage hvert år på Kongens Hus Hede.
Tak til vores dirigent Ole Søager. Synes der er
kommet mange gode tilbagemeldinger, sikker på at
vi på vores næste bestyrelsesmøde, vil tage mange
af de ting op som er kommet frem i dag. Referent,
Jane Ellebæk.

SJCH Duggas B Bjärven er død.
1´vinder på Dansk Irsksetter-Klubs Hoved- sækken kan blive en Dødsfælde”, skrevet af Vi er mange, der endnu med glæde husker
Katarina Johansson, står at læse i Avance nr. Bjärven, fra Hovedprøven ved Kerteminde,
prøve i 2006 ved Kerteminde, Duggas B
3-2012.
ligesom tusinder af andre jægere kan sætte
Bjärven (Celtic´s Dixie Rabel – Ångledals
DVD afspilleren i gang og se ham i filmen
Gasra) ved Jonas Sandberg, Sverige, er gået
Jagt med stående hund.
til de evige jagtmarker i januar måned 2012.
Bjärven er godt kendt af flere Danske opPalle Krag.
drættere, da den er blevet brugt en del i avlen, efter den flotte optræden på den Fynske
muld i 2006. Det kan nævnes, at årets eneste
placerede IS på Dansk Jagthunde Derby i
år, Vorrehøjs Gyros, ved Jørgen Jensen, har
Bjärven som farfar.
Bjärven som var født i 2002, fik en lidt
usædvanlig død, da den blev delvis kvalt,
ved at spise rester af hundefoder fra en emballage. Den stak hovedet ned i foderposen,
der var laver af plast og med ”zip” lukke.
Efterfølgende kunne Bjärven ikke få hovedet ud af posen igen. Da Jonas Sandberg
finder hunden, konstaterer han, at der ikke er
meget liv tilbage, og bragte straks hunden til
dyrlæge i nedkølet tilstand.
Bjärven overlever, med et halvt årstid
senere opdages en mislyd ved hjertet, og
da hunden en måneds tid senere begynder
at hoste, og bliver dårlig, er det januar i
år slut. Nu kan vi ikke længere begejstres
over Bjärvens sublime fuglearbejde, men vi
kan glæde os over, at han har sat spor i den
SJCH Duggas B Bjärven i sine velmagts dage, på jagt i Sverige. (Foto: Katarina Johansson Sverige)
Danske Irsksetter avl. Artiklen ”foder
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Hundetræning i Frankrig

Høns ad libitum
Vin ad libitum er oftest noget, der hører med til familiefester i smuk samhørighed med suppe, steg og is. Men
høns ad libitum – endda rigtig levende vilde agerhøns. Hvor får man det ? En tur til det østlige Loire område
i Frankrig gav svaret.
Tekst: Ib Jakobsen
Foto: Kim Henriksen m. fl.
En dag, hvor vi rodede lidt rundt på internettets diverse hundesider, fik vi pludseligt et
flashback. En hollænder – Rob – som vi for
ti år Paolo123 siden havde købt en hund af,
dukkede op med egen hjemmeside, hvor han
reklamerede med hundeferie og hundetræning på sin ”farm” la Viennerie i Frankrig.
Nysgerrigheden blev hurtigt til interesse,
og interessen blev til en reservation sidst i
marts. Afstanden fra grænselandet og til farmen på ca. 1300 km var heller ikke afskrækkende. Dog ville jeg næste gang køre i en
større bue udenom Paris. Godt nok er Paris
”byernes by”, men hvad nytter det, når vi
havde besluttet os for at tage på landet.
Stedet og mulighederne
Dog-farmen lå dejlig fredeligt for sig selv
midt i det harmoniske franske landbrugslandskab, og ferielejligheden var smuk og
restaureret i original stil. Og vigtigst af alt.
Hunde meget velkomne. Ikke kun i den 500
m2 store indhegnede have, men også i huset.
At vort ophold kostede farmen sin hane,
blev vi ikke engang beregnet ekstra for.
Da vi kom til lokalområdet i nærheden af
byen Montargis, hvor farmen lå, måtte vi
erkende, at vort navi-anlæg ikke var speciel
stedkendt på landet i Frankrig, så lidt ”køren
rundt” blev det da til. På et tidspunkt sagde
min kone og observatør, at hun syntes, at
hun så agerhøns kikke op fra vintersæds-

markerne, som vi kørte forbi. Vi havde på
dette tidlige tidspunkt af turen endnu ikke
stiftet bekendtskab med den gode franske
vin, og derfor var jeg vel tilbøjelig til at tro
på hende, og det skulle senere vise sig, at
hun havde ret. Da jeg på et tidspunkt spurgte
Rob, hvorfor han valgt at bosætte sig i netop
denne del af Frankrig, kom svaret prompte:
- På grund af den store bestand af vilde
agerhøns !
Vor vært, Rob er en særdeles erfaren herre,
når det gælder arbejdet med stående jagthunde. Han har deltaget i et utal af prøver,
ikke mindst internationale markprøver,
med sine hunde og leveret overbevisende
resultater.
Det geniale i den valgte ferieform bestod derfor i, at der både var mulighed for
”almindelig” ferie og for at leje Rob som
træner og i forbindelse hermed benytte hans
træningsarealer i lokalområdet.
Træningen
Vi tog aldrig i marken før sidst på formiddagen. Agerhønsene var simpelt hen ikke i
markerne, før end de var tørre. Træning fra
sidst på formiddagen og en to – tre timer
omkring og lige på den anden side af middag var en tilvænningssag for vore nordeuropæiske hunde, der kom lige fra 5 graders varme og til en 20 – 25 graders varme i
timerne over middag. Kræver tilvænning.
www.fjd.dk

Og agerhønsene. Intet problem, de var der
bare. Og det var de rigtige – de vilde. Og de
var ikke kun i enkelte marker. De var i alle
marker. Og var hønsene af en eller anden
grund ikke i den ene mark, ja så var det bare
at afsøge den næste.
At møde 5-6 par høns i en mark på 10 ha
var nærmest det normale på de marker, hvor
vi trænede. Og igen: det var ikke specielt
udvalgte marker. Det var ganske almindelige vintersædsmarker, som de fandtes
overalt i lokalområdet.
Hvis ikke vi vidste det i forvejen, fandt
vi ud af, at vilde høns kræver sin hund. De
sidder løst, og skal de findes og sættes, ja så
skal hunden søge særdeles systematisk i et
meget højt tempo – ellers lister de bare af i
stedet for at trykke.
Også haren trivedes i området - vi stødte
ofte på dem under afsøgningen af markerne,
men bestandens størrelse kan bedst beskrives med følgende oplevelse.
Under afsøgning af en vintersædsmark
blev jeg opmærksom på, at der på nabomarken med vårsæd sad ikke mindre en otte
harer bænket ved siden af hinanden på deres
flade og betragtede os med tilskuerens interesse. Da vi under afsøgningen nærmede os
”deres mark”, listede de lige så stille væk,
men så snart vi var forbi, vendte de tilbage
til deres ”tilskuerpladser”.
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Mange andre muligheder i Loire området
Udover hundeaktiviteterne byder Loire
området på mange andre muligheder for aktiviteter for den jagtinteresserede feriegæst.
I det lokalområde, hvor vi tilbragte vore
ferie, kan i flæng nævnes, at byen Gien rummer det regionale jagtmuseum samt har en
fin jagtforretning, hvor feriebudgettet hurtigt
kan få ben at gå på, ligesom der ikke langt
fra dogfarmen fandtes en botanisk have med
træarter fra hele verden. Absolut interessant
for den skovinteresserede jæger.
Fremhæves skal endnu engang den smukke
kulisse, hvori det hele befinder sig: Det

Vores vært med sine hunde. Foto: Ib Jakobsen.

dejlige afvekslende franske landskab.
Tager man fra Montargis motorvejen til
den vestlige del af Loire dalen, finder man
et væld af slotte i området omkring Orleans
og Blois. Særligt fremhæves skal her slottet
Chambord. Slottet og parken er intet mindre
end imponerende, og skovene omkring slottet er den franske stats nationale jagtrevir.
Selv om det meste af dette skovområde er
lukket, er der dog stadigvæk masser af skov

Lolland- Falsters Jagthundeklub efterårsmarkprøve 2012
Søndag den 26. august for alle stående
racer, åben for nye medlemmer
Sakskøbing vandrehjem i Sakskøbing på
Lolland kl. 8.00 præcis.
Anmeldelse i Unghunde / Åbenklasse /
Vinder klasse.
Indskud: Prisen 175 kr., som overføres til
KONTONR. 1551-6115462 eller vedlægges
tilmeldingen. For nye medlemmer er
medlemskab af klubben + 30 kr.
Tilmelding sendes til ju-bir@mail.dk eller
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing Falster. Tlf. 60 94 16 58 Tilmelding
senest onsdag d. 22-08-2012
Frokost i terræn - husk madpakker. Øl
og vand kan købes.
Afslutning: Prøven afsluttes ca. kl. 15.30
hvor præmie/pokaluddeling finder sted.
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til rådighed til at tage hundene med på en
fin skovtur i de smukke egeskove, som man
kører igennem på turen op til slottet.
Hundehold behøver således ikke at betragtes som en klods om benet, når familien
planlægger ferien. Med ovenstående skulle
det hermed være bevist, at når mennesker
og hunde har fælles interesser, ja så kan alt
kombineres til alles bedste.

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder efterårsmarkprøve søndag d.26
august der dystes i unghunde-,åben og
vinderklasse.
Mødested Drigstrup Sognegård, mødetid kl.8.00. Pris: 150,-kr. pr. hund.
Tilmelding senest 20 august til. Ib Vang
Pedersen,tlf.20851240 eller Carsten
Mogensen, tlf. 25796980
Evt. henvendelse til Mogens Andersen
tlf.24469471 Email:baekkelundgaard@
gmail.com

Pointerhvalpe
Leveringsklare uge 42
Jan Espersen 0045 – 26290315
www.matresse.dk

KÆLEDYRSKREMATORIET

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com

SL VILDT

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47,
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.:
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges
i check, eller overføres via netbank til konto
0225-0016792667.
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Fasaner/Agerhøns/Rødben
Bestillinger modtages på æg
og kyllinger. Høner sælges
fra medio juni.
Registreret og blodprøvet
www.slvildt.dk
Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28

Danmarks
mest solgte
Vildtfoderautomater!

Accufeed · Feedmatic · Feedmaster

364 kr.
700 kr.
Kombiner med den 400 kr.
bedste silo, der findes: DRP 120 liter jægergrøn silo
med silobund. Samles uden skruer: KUN 440 kr.
Alle priser er uden fragt 95 kr. og moms.

Komplet foderstation med Accufeed
automat og silo med ben KUN 840 kr.
Eks. fragt og moms.

www.vildtfodermaskiner.dk

Konsulent Per-Ole Larsson · Toftevej 50, Søborg · 3250 Gilleleje

Tlf.: 49717003 mail: kontakt@vildtfodermaskiner.dk

Komplet - klar til familieudsætning
Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhøns
Opdræt

www.agerhonsopdraet.dk
email:
alexnissen@c.dk

18 agerhønekyllinger og et par æglæggere -med eller uden bur.
Bestillinger modtages på 8 - 14 ugers agerhønekyllinger
www.fjd.dk

UniQ START
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 17% - Proteiner 27%

UniQ BASIC
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 14,5% - Proteiner 21%

UniQ POWER
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 27% - Proteiner 25%

UniQ LIGHT
Garanteret!

Garanteret!

Garanteret!

www.fjd.dk
www.fj
www
.fjd.d
d.dkk

Fedt 9% - Proteiner 17%
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PP

Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438
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KVALITETS

brændstof
til din hund!

Naturkost

KROMIX - Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk
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