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En naturperle

Årets prismodtager har skabt
et fantastisk terræn

Fokus på prøver
Markprøver, dommeruddannelse, unghundetest
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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød
Indeholder Omega 3 fra friskfanget vildlaks • Allergivenligt
Bidrager til en sund fordøjelse og optimal udnytttelse af foderet • Kun naturlige ingredienser

Kornfrit . Allergivenligt
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Når seriøsiteten går
fløjten
Man skal som bekendt
høre en hel del, før ørerne
falder af, men lige nu
hænger mine faktisk i en
tynd tråd.
Et sted i Jylland har et af vore udmærkede
medlemmer et godt træningsterræn. Det har
han haft i mange år og er glad for det. Han har
et fint forhold til lodsejerne og misbruger ikke
terrænet. Han passer og plejer det og har efterhånden fået oparbejdet en rigtig fin bestand
af agerhøns, som naturligvis giver ganske
mange par i foråret og dermed optimale muligheder til at oplære og træne hundene.
Som en hver anden, der er stolt af sit terræn,
fortæller han naturligvis andre om terrænet,
og hvor glad han er for det. .
Men så rammer lynet. Han bliver kontaktet
af nogle af lodsejerne. – De skal lige have en
snak. Her viser det sig, at lodsejerne er blevet
opsøgt af en gruppe hundefolk, der har hørt
om den gode agerhønebestand på stedet. De
vil gerne leje træningen på arealet.
Der står vores gode ven så med hængende
ører og ”håret i postkassen”. Hvad skal han
gøre? Skal han hoppe med på vognen og
tilbyde et tilsvarende beløb? Eller skal han
lade det gode terræn gå til andre. Vores hundemand er frustreret, og i skrivende stund ved
jeg ikke, hvad det ender med.
Men jeg ved, det er hamrende usympatisk at
forsøge at stjæle andres træningsterræn. Det
burde næsten være eksklusionsgrundlag fra
alt vores arbejde. Vil man have et træningsterræn, må man selv skaffe det, og man må selv
bygge det op med kærlig pleje og fornuftig
udsætning i samarbejde med dem, der har
jagten i området.
Jeg faldt også over noget andet inde på nettet, som fik mig til at spærre øjnene op. En
opdrætter, udbyder hvalpe af en af vore racer
med DKK stambog og det hele til mange tusinde kroner. Ved nærmere undersøgelse viser
det sig imidlertid, at hvalpene er behæftet
med så store eksteriørfejl, at der er avlsforbud
på dem. Og så er det lige jeg tænker: - Hvorfor vil man reklamere med dem og udbyde
dem til salg?
Inde i mit hoved fungerer det sådan, at har
man hvalpe med så store fejl, at der ikke kan
avles på dem, så er der to muligheder. Enten
aflives de umiddelbart efter fødselen, eller
også forærer man dem bort til nogle, der
gerne vil have en klappehund.
Det kan ikke være meningen, at vi skal
ødelægge det store arbejde, som seriøse
opdrættere i alle vore racer gør for, at danske
jægere får så gode og racetypiske jagthunde
som muligt. Det er ganske enkelt useriøst. Det
gavner intet og ingen ud over sælgerens egen
pengepung.
Vi skal avle gode og familievenlige jagthunde, og vi skal avle hunde, der ser ordentlig
ud. Vi har lige hold den årlige udstilling i Vissenbjerg. Det er bl.a. for at sikre det racetypiske hos vore hunde. Lad os blive ved med det.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Giv Jagthunden til en hvalpekøber

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

Det handler om bøfler

Foto: Kim Henriksen.

En flok bøfler kan ikke bevæge sig hurtigere
end det langsomste individ i flokken, og når
de bliver jaget, er det de svageste og langsomste dyr i bagtroppen, som først bliver
dræbt. Denne naturlige udvælgelse er god
for hjorden som helhed, fordi den generelle
hurtighed og sundhedstilstand konstant
bliver bedre, når de svageste individer hele
tiden bliver sorteret fra.
På nogenlunde samme måde kan den
menneskelige hjerne ikke arbejde hurtigere,
end de langsomste hjerneceller. Vi ved, at
ved overdreven indtagelse af alkohol slås
hjerneceller ihjel, men naturligvis er det de
langsomste og de svageste hjerneceller, der
først bliver angrebet. På denne måde eliminerer jævnlig indtagelse af øl de svageste
hjerneceller og gør derved hjernen til en
hurtigere og mere effektiv maskine.
Det er derfor, du altid føler dig smartere
efter et par øl!
(sakset fra ukendt kilde af Torben K.
Simonsen)

www.fjd.dk

Hvordan hverver vi nye medlemmer?
En af måderne et få opdrætterne til at
indmelde nye hvalpekøbere i klubberne. Et
vigtigt argument er, at man får Jagthunden
ind ad døren seks gange om året. Derfor er
det en god idé at give en ny hvalpekøber et
eksemplar af bladet i hånden.
Derfor har vi et tilbud til alle opdrættere.
Man kan få et antal eksemplarer af bladet
til uddeling (seneste nummer) ved at sende
en mail til redaktionen, jagthunden@fjd.
dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr.
for et kuld hvalpe.
Vi fremsender blade, så længe lager
haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Jagtudbyttet af agerhøns er stabilt
Så kom den foreløbige opgørelse over
vildtudbyttet 2015/16, og den viser bl.a.,
at der i Danmark blev nedlagt 27.200
agerhøns. Det er en lille nedgang i forhold
til året før, hvor man nedlagde 28.600
agerhøns. Det var vel forventet efter de
dårlige ynglebetingelser sidste år.
Men set over de seneste år, så er udbyttet
stabilt. I 2012/13 blev der nedlagt 28.800
og i 2013/14 skød jægerne 26.200. Så alt i
alt er der ikke de helt store udsving.
Det er entusiasterne, der skyder agerhøns.
De, der har terrænerne og hundene til det
altså først og fremmest medlemmerne af
FJDs specialklubber.
For fasanernes vedkommende er der også
tale om en lille nedgang fra 726.700 til
663.400, men her er der ingen tvivl om, at
langt de fleste nedlægges på store selskabsjagter, hvor bestanden er et resultat af
stor udsætning.
Det kan man have en holdning til, men en
fasan, der har gået i skoven siden juli og så
nedlægges på en klapjagt i november, har
alt andet lige haft det bedre, end kyllingen
fra supermarkedets frysedisk.
Foto: Flemming Østergaard.

SUBARU VAN

EROBRER
NYT TERRÆN

FORESTER VAN AWD
FR A 219.900

(+ moms kr. 35.913)

OUTBACK VAN AWD
FR A 292.900

(+ moms kr. 47.113)

LEVORG VAN AWD
FR A 253.900

(+ moms kr. 41.144)

X V VAN AWD
FR A 194.900

(+ moms kr. 32.206)

T R Æ K O P T I L 2 . 0 0 0 K G PÅ K R O G E N
En Subaru på gule plader erobrer med lethed selv det mest udfordrende terræn. Du
får masser af trækkraft, unik driftssikkerhed og symmetrisk ﬁrehjulstræk kombineret
med en stærk boxermotor. Som standard er bilerne pakket med udstyr og kan trække
helt op til 2.000 kg på krogen.
FORESTER: Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. OUTBACK: Brændstofsforbrug 17,9km/l CO2 147g/km.
CO2 146-160 g/km. De afbillede biler kan
LEVORG: Brændstofforbrug 14,5 km/l. CO2 159-164 g/km. XV: Brændstofforbrug 14,5-18,5 km/l.www.fjd.dk
være vist med eftermonteret udstyr. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

subaru.dk
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Et paradis for vildtet
På 10 år er der skabt yngle- og opholdssteder for det åbne lands fauna i et omfang, som de
færreste ville drømme om. Det er et skoleeksempel til efterfølgelse på, hvad der kan lade sig
gøre, hvis der er vilje til det.

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

tryk, som skal vise sig kun at blive forstærket i løbet af rundvisningen. Vi bevæger os
ud langs et hegn mod den første lille remise,
hvor der også er blevet plads til arealer
med vedvarende græs, der tjener som såvel
redeskjul som overvintringsted for en række
gavnlige insekter.
Vi bevæger os rundt på en sti af tætklippet græs, og sådanne stier findes overalt
på terrænet, så man let og ubesværet kan
færdes fra remise til remise, ligesom det er
Sigerslevgaard drives med traditionel
glimrende tørreplads efter regnskyl for kylplanteproduktion – jorden er lejet ud –
men Bjarne Hansen har, lige fra han overtog lingerne og fourageringssted for harerne, da
gården for en halv snes år siden, haft for øje, der hele tiden er frisk græs at få.
Remiserne er smukt anlagt med et varieret
at der skulle afses nødvendige arealer til at
udbud af træer og buske, der passer ind i
skabe gode levesteder for vildtet. Og man
landskabet. Fugtige pletter og vandlidende
behøver kun at kaste et blik ud over landområder er omdannet til vandhuller, et
skabet for at konstatere, at det er lykkedes
enkelt sted i et sådant omfang, at der både
til fulde.
Frodige marker veksler med hegn og reyngler blishøns, gråænder og gæs.
miser og giver at fantastisk førstehåndsindNogle få kilometer øst for Frederikssund
ligger Sigerslevgaard, hvor ejeren, Bjarne
Hansen, har gjort sig fortjent til FJDs
Markvildtpris 2016, og det er i sandhed
noget af en vildtplejeperle, der åbner sig for
øjnene af ”Jagthundens” redaktør, da jeg
sammen med Bjarnes venner og bekendte er
på rundvisning d. 29. juni i forbindelse med
prisoverrækkelsen.
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Faunastriberne er næsten et kapitel for
sig. Hvor der er mulighed for det, er der nye
eller gamle striber. De gamle fra sidste år
tjener som opholdssted i forår og forsommer, og de nye vil så tage over, når kyllingerne skal bruge fourageringssteder, og
småvildtet skal bruge dækning i efteråret.
Der er også striber langs kornmarkerne
flere steder kombineret med en insektvold,
og vildtet kvitterer for indsatsen. Ude i hvedemarken står en rå og kigger, og fasanhanen (det hedder det på disse kanter) der hele
tiden lader høre fra sig, smutter over stien.
Her er det hele, sangfugle, agerhøns, harer
og råvildt, og de har alle optimale muligheder for at trives på denne perle midt i
effektivt sjællandsk agerbrug.
Fodring skorter det heller ikke på. I alle
remiser og langs hegnene er der opstillet
fodertønder, og Bjarne Hansen fodrer hele

Lille remise med faunastribe. Til venstre i billedet areal med gammelt græs, og i
baggrunden langs hegnet ses faunastriben fra sidste år.

Hvor det har været muligt, er der etableret vandhuller. i Denne remise i et sådant
omfang, at der yngler såvel blishøns, som gråænder og gæs.

året. Efter Bjarnes Hansens opfattelse er
det et meget vigtigt element i vildtplejen.
Agerhøns og fasaner tager ikke lige meget
fra hele tiden. – Men fuglene skal vide, hvor
automaterne er, og at der er noget at hente,
siger han.
Det er klart, at der er søgning, hvis det er
streng vinter og sne, men et af de vigtigste
tidspunkter er faktisk forår og forsommer.
Yngletiden kræver en enorm energi, og den
henter agerhøns og fasaner lettest ved de
opstillede automater.
Det er snart mange år siden, at engelske
forsøg viste sammenhængen mellem fodring
og ynglesucces for fasaner, og den franske agerhønefilm viser med al tydelighed,
hvilken betydning foderautomaterne har på
parhønsenes etablering af territorium. Her
forsvarer parrene ligefrem deres foderautomat.

Fra højre: Hvedemark, insektvold, faunastribe, sti med kortklippet græs, areal med gammelt græs og remise.

Den store remise på 2 ha., der ligger lige midt i terrænet
som et fantastisk refugium for alt fra insekter til råvildt.
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Over alt der der opstillet fodertønder, og der fodres
hele året.

Fasanhanen smutter lige over stien. Foto: Steen Aksel
Hansen.

Perfekt kyllingestribe langs hvedemark. Bemærk den
åbne struktur, der er alfa og omega for kyllingerne.

Du er et forbillede for andre
Onsdag d. 29. juni blev årets Markvildtpris på 10.000 kr. overrakt til Bjarne Hansen, Sigerslevøster.
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Steen Aksel Hansen m. fl.
Onsdag d. 29. juni blev årets MarkvildtDet er Kisser Borg Kjeldsen og Hans Kurt
pris overrakt til Bjarne Hansen på SigerJeppesen, der har indstillet Bjarne Hansen
slevgaard. Ca. 15 personer var mødt op
til prisen.
til prisoverrækkelse, venner, bekendte og
repræsentanter for jagthundeklubberne.
Medlem af FJDs forretningsudvalg, Søren
Stenhøj foretog prisoverrækkelsen og
pointerede, at alle i Nordsjælland, der kender Bjarne Hansen, synes, at prisen er vel
fortjent. - Du har gjort en kæmpe indsats og
er en stor inspirationskilde for mange andre.
Der var hilsen fra og tak til sponsorerne
Landbrug & Fødevarer samt DLF.
Bjarne Hansen takkede for prisen, men
mente at andre havde hjulpet til i årenes
løb.
Efter prisoverrækkelsen og en kop kaffe
brød solen frem, og deltagerne kunne få en
rundvisning på terrænet.
Men medens kaffen og kagen gled ned, fik
alle lejlighed til ved selvsyn at konstatere,
at Bjarne Hansen er en sand fugleven. I
værkstedet, hvor der hænger en del opsatse,
har en svale bygget rede i en af dem, og naturligvis har svaleparret fået lov til at gøre
ynglearbejdet færdigt.
Efterfølgende blev det en rigtig fin og
inspirerende tur gennem remiser, langs
faunastriber og vandhuller.
Efter den dejlige tur i terrænet var der
tændt op i grillen, og alle hyggede sig et par
En glad prismodtager midt i blomstrende gederams.
timer i eftermiddagssolen.
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Svalerne har bygget rede i en af opsatsene. Den
skulle lige vænne sig til de nye gæster, før den fløj op
til ungerne. Foto: Flemming Østergaard.
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HUNDEN

Bretonen er den mindste af
de stående racer og bygget
lidt anderledes end flere af de
andre racer.

BRETON
Tekst og foto: Poul Valdemar Nielsen

Sammenhæng mellem eksteriør og arbejdsstil
For Bretons ligesom for de fleste andre racer
er der en beskrevet standard for eksteriør
og en beskreven standard for arbejde. Det
er sjældent, at standarden for arbejde bliver
diskuteret herhjemme, i det vi i Danmark
bedømmer denne kvalitet i forbindelse med
vore markprøver. Og på danske markprøver
bedømmer vi ikke hundene efter de enkelte
racers særpræg og ideal i forhold til galop,
hovedføring og stand. Hvorfor vi i Danmark
ikke dømmer udfra den enkelte races standard, ved jeg ikke – men sådan er det.
Eksteriør
Bretonen er den mindste af de stående
jagthunde. Den er livlig, med et intelligent
udtryk, og fremtræder som en lille, tætbygget hund, fuld af energi. Af sind skal den
være ligevægtig, frimodig og venlig og omgængelig over for sine artsfæller. På jagten
er den passioneret og en ideel ledsager.
Bretonen er kvadratisk af bygning med en
ideal højde på mellem 48-50 cm.

fleksibilitet i forhold til at vælge det rigtige
sted,for at søge vildt.
Søget skal være intelligent og metodisk
uden at være mekanisk, konstant i kontakt
med sin fører.
Standen: Ved kontakt med færd skal bretonen dristigt med stor autoritet og sikkerhed
gå frem og blokere fuglen. Ved rejsning af
fugl skal bretonen på ordre øjeblikkeligt gå
frem. Men afgørende er, at den er omhyggelig med at holde kontakten med føreren,
indtil fuglen flygter.
Standen skal være højrejst med højt hoved.
Ved en overraskelses stand er en lavere
stand tilladt, men hovedet skal altid være
højest, for at vise at den dominerer fuglen.
Liggende stand er ikke tilladt.
Apport på land eller dybt vand skal ske

med glæde og hurtighed og uden nogen
form for tøven.
Standarden, som her er beskrevet, gælder
for den stående fuglehund, men mange bretons bruges også på skovjagter og/eller som
apporterende hunde. Også på disse områder
har bretonen vist, at den kan tilpasse sig de
forskellige jagtformer. Bretonen kan i høj
grad udvikle sine evner i forhold til hvad
den bliver brugt til.
En breton er god til at huske, hvad den har
lært, og den kan lære gennem hele livet.
Men når dagen er omme, er det selvfølgelig vigtigt, at avlen er styret af standarderne
for eksteriør og af standarden for arbejde.
Og disse standarder fastlægges i Frankrig,
som er oprindelsesland for bretons.

Standarden for arbejdet fastlægger den
ønskede fart, søg, stil og stand
Af standarden fremgår det, at galoppen
skal være energisk og rullende med en
hurtig gentagelse af korte bevægelser. En
lang udvidet galop og en dykkende galop
(bagpart som højeste punkt) er ikke tilladt.
Hovedet skal bæres højt, uden overdrivelse, over ryglinien. Hovedet føres let
inklinerende.
Hovedet skal vise at hunden konstant
søger vildt samt demonstrerer sikkerhed og

www.fjd.dk
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Samvær, fællesskab og mange aktiviteter er det
bærende element i klubben.

PÅ TVÆRS
AF RACER
i mere end 50 år

Djursland Jagthundeklub blev startet af jægere med stående hunde,
men det er ikke race, det kommer an på,
når man rundt om på Djursland samles til de mange aktiviteter,
klubben tilbyder hen over året.

Tekst: Pia Nielsen Foto: Johannes Mørch
10
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For mere end 51 år siden, besluttede en
kreds af jægere med fortrinsvis stående jagthunde, at der skulle ske noget med mulighederne for at træne jagthunde på Djursland.
De tilstillede derfor Jagtforeningerne på
Djursland, såvel Landsjagtforeningen af
1923 som Dansk Jagtforening, til møde på
Drasbæks Hotel i Kolind d. 17. marts 1965.
Den opfordring blev fulgt af 16 afdelinger
af Dansk Jagtforening kreds 44B, og Djurslands Jagthundeklub var herefter en realitet.
Den første bestyrelse bestod bl.a. af Sigvald
Jensen og Hans Høj Hansen, som begge
havde Pointere. Sigvald Jensen besatte
herefter posten som kassér de næste seks år,
og den dag i dag, uddeles Sigvald Jensens
store mindepokal i sølv stadig på den årlige
generalforsamling.
Formålet med klubben dengang og i dag
er, at udvide interessen for jagthunde og
brugen af disse, ved oplysningsarbejde og
afholdelse af kurser og prøver. Klubbens
aktivitetsområde er øst for E45, byerne
Århus og Randers undtaget. Klubben dækkede dengang som nu, et ret stort geografisk
område, derfor er udbuddet af kurser også
spredt ud på Djursland, og man har to hold
begyndere og to hold øvede med 20-30 km
afstand for at dække så stort et område som
muligt.

Der er af naturlige årsager ikke mange af
de oprindelige ophavsmænd tilbage, men
mange af de aktive både hundeførere og
instruktører, har været med i rigtig mange
år. Christian Holm Petersen deltog i 1975 til
træning med sin første Ruhår. Christian har
efterfølgende været i bestyrelsen i seks år og
her mere end 40 år senere er Christian stadig
aktiv som instruktør i foreningen, hvor han
hvert forår, står for træningen i vand og
slæb. En disciplin som Christian med sine
mange ruhår igennem årene, har et særdeles
godt kendskab til.
Da klubben startede var det for alle hunderacer, med eller uden stambog, og det
er i dag stadig en af klubbens varemærker.
Her skeler man ikke til, om det er den ene
eller den anden race, eller om det er en god
blanding for den sags skyld. Stambøger er
heller ikke noget, man går meget op i, men
at klubbens ophavsmænd for mere end 50 år
siden, var hundefolk med stående jagthunde
fornægter sig ikke, og kan da også stadig
ses på det, som klubben tilbyder af træning
i dag.
Klubben har i dag, også som en af de få et
træningsanlæg for de gravsøgende hunde.
Et træningsanlæg der tiltrækker medlemmer
langvejs fra, ja faktisk fra store dele af Jylland. Som det ser ud lige nu, er dette tilbud
til medlemmerne desværre pr. 1. januar

2017 en saga blot pga. de lovændringer, der
er kommet på området.
Søndag d. 5. juni 2016 havde klubben
træningsafslutning. Foråret er rygraden i
klubben, det er her aktivitetsniveauet er
størst, med træning fem forskellige steder
rundt på Djursland. Hele 86 kursister har
benyttet sig af tilbuddene, der strækker sig
fra begyndere, øvede, vinderklasse, vand
og slæb, schweiss- og gravtræning, Så der
er noget for enhver smag, uanset race eller
størrelse.
Der er også hvert år tradition for, at der
bliver afholdt marktræning og en lokal
markprøve for de stående jagthunde. Der afholdes desuden en lokal schweissprøve, som
efterhånden har deltagere af mange forskellige racer, dog vægter de stående hunderacer
stadig tungest også i denne disciplin.
Denne søndag starter formiddagen med afprøvning af begyndere fra de to hold i Nimtofte og Grenå, samt vand og slæb. Alderen
strækker sig fra 17 uger til omkring et år for
de hunde der denne søndag skal vise, hvor
langt de er nået i træningen, i løbet af de 10
uger, træningsforløbet har varet. Øvelserne,
hundene i begynderklassen skal igennem,
er lineføring med og uden snor, hjemkald,
afdækning i skjul og så selvfølgelig apportering af dummy på land og i vand.

TInne Alrøe Parholt med en 17 uger gammel ruhår.
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Efter at have startet afprøvningen til dressurafslutningen med skjult dæk og hinterbanen, kommer Kaja til apportering på land,
og her viser hun en helt fejlfri markering,
apportering og ikke mindst aflevering, der
er et åbenlyst godt samarbejde mellem hund
og fører, som gentager sig lige så fint, da de
skal vise deres samarbejde ved apportering
fra vand.
Alt i alt bliver det til hele 56 point ud af 60
mulige og dette rækker til en flot 2. plads
kun slået med 1 point af Kleiner Münsterländer Onslow og på 3. pladsen fik endnu en
Kleiner, Hedeskov’s Kato en flot 3. plads.
Disse tre stående hunde skal weekenden efter sammen med de tre bedste øvede hunde
og de tre bedste vinderklasse hunde dyste
mod tre andre klubber i Østjyllandsdysten.
(Her blev de tre unghunde også bedst, og
samlet set fik Djurslands Jagthundeklub for
andet år i træk pokalen med hjem.)
Hen over sommeren kan de unge hunde nu
træne videre, så de kan deltage i sensommerens kurser i apportering. Et nyt tiltag der
startede sidste år med stort succes.
Der skal være plads til alle. Her trækker en af de yngste lod blandt de kursister, der har udfyldt evalueringsskema, om to flasker vin.
Det har i mange år været et ønske fra
medlemmerne, at der var tilbud hen over
hele året, så de seneste år har man haft
En af deltagerne er Jacob Sørensen med
blodet, da hans far Knud Sørensen med sine hvalpetræning i en ridehal i januar måned,
og nu også apporteringstræning i august og
ruhår Bilde’s Kaja på seks mdr. Jacob har
stående jagthunde bl.a Korthår og Kleiner
trænet hele foråret både i Ruhårsklubbens
Münsterländere og ikke mindst Jack Russel september.
For vel skal man have respekt for tradilokale aktivitet, men også i Djurslands
terrier har været med i klubben i en menJagthundeklub, for som han siger: - Så er det neskealder. Knud ligger stadig den dag i dag tioner og for fortiden, men uden udvikling
godt med lidt forskellig træning. Jacob syn- terræn til, når der afholdes markprøver i om- bliver der ingen fremtid. Fremtiden ser i dag
rådet, senest ved forårets Mesterskabsprøve med klubbens ca. 150 medlemmer derfor
tes også godt om de nedskrevne træningslys ud, og Djurslands Jagthundeklub er her
bestemmelser, man har i Jagthundeklubben, og han blev i 2014 udnævnt som æresmedså har man hele tiden et mål for hvor langt,
lem i Djurslands Jagthundeklub, og ja så har forhåbentlig også om endnu 50 år.
man skal nå.
han da også i år deltaget med sin nye korthår
på et af forårets hold.
Jacob har næsten klubben liggende i

Det gik jo fint i vandet for Jacob Sørensen og Kaja.
Kaja er kun seks måneder.
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De tre bedste unghunde, som senere var med til at vinde den samlede pokal til Djursland Jagthundeklub.
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Vil du ha´en vinder?
- så er det nu, du skal skifte til Happy Dog
NY HJEMMESIDE

Vi har opdateret vores hjemmeside, med meget mere inf
o
om vores produkter.

Klik ind på www.happydog
.dk
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Vandrende græs
og andre fremmedlegemer

Det kan være en voldsom
oplevelse, hvis hunden får et
fremmedlegeme i sig. Hvis det
ikke bliver fjernet, vil byld og
betændelse bryde ud igen og
igen, og det er forbundet med
store gener for hunden.
Hunden på billedet måtte til dyrlæge fire gange, før problemet var løst. Foto: Flemming Østergaard.

ved leg, hvor der kastes med en pind, og
hunden griber den – eller hos jagthunde,
der løber af sted med høj hastighed med
åben mund og får en pind ind i munden eller
halsen ved et uheld.
I poterne er det hos jagthunde ofte efter
jagt i rørskov en stump tagrør, der er trængt
op i poten og giver en byld i poten.
Et andet scenarie er det, hvis en såkaldt
græsavne trænger ind under huden. Disse
græsavner er spidse og har modhager, så de
Fremmedlegemer trænger som oftest ind, kan bevæge sig under huden og begynde at
enten direkte gennem huden eller via mund/ ”vandre”. I disse tilfælde får hundene bylder
svælg, øret eller næsens slimhinde.
på skiftende steder på kroppen, indtil man er
heldig at få græsavnen med ud, når bylden
Fælles for alle bylder er, at kroppen vil
tømmes.
prøve at afstøde fremmedlegemet. Dette
Der er flere arter af græs her i DK, der kan
foregår ved, at fremmedlegemet indkapsles
forårsage disse problemer, bl.a. Egernhaleog der dannes en mængde pus rundt om
fremmedlegemet, hvorefter huden bliver
byg og Gold byg (Hordeum arter), draptyndere og tyndere over det sted, hvor bylhavre (Arrhenatherum) m.fl.
den sidder, for til sidst at sprænges, så der
Fælles for disse græsarter er, at de har
nogle spidse avner med modhager, som,
udtømmes en større eller mindre mængde
hvis de trænger ind under hud eller slimpus – og forhåbentlig kommer fremmedlehinde på et dyr, vil forårsage at avnen
gemet med ud, når bylden tømmes.
Så snart bylden er tømt, vil patienten oftest vandrer i dyret – den kan ikke trækkes ud,
få det bedre med det samme, forudsat at
når den først er kommet ind, p.g.a. modhagerne. Græsavnerne kommer ind i hunden
fremmedlegemet er kommet ud sammen
med pusset.
via huden, f.eks. i poterne eller i armhulerne
Pinde får hunden oftest ind i kroppen enten – eller de kan komme ind i næsen, øret eller
Af og til kommer man ud for, at en hund får
en byld. Bylderne kan sidde mange steder,
f.eks. i poten, under kæbevinklen, i hovedet
eller andre steder.
Fælles for bylderne er, at der er en såkaldt
”byldemor”, der har forårsaget bylden. Dette
kan være et indtrængende fremmedlegeme
såsom en grenstump eller en græsavne –
eller det kan være et stykke dødt væv efter
f.eks. en infektion.

14

www.fjd.dk

munden på hunden.
Herfra borer de sig ind under slimhinden
og vandrer videre i hunden. Man kan også
være uheldig, at en græsavne kommer ind
under det såkaldt tredje øjenlåg på hunden
og forårsager øjenbetændelse med skade på
hornhinden. I øret kan det, hvis uheldet er
ude, ske, at en græsavne penetrerer trommehinden og forårsager en voldsom betændelse
i mellemøret.
Hvad er symptomerne på en byld, forårsaget af et fremmedlegeme? – og hvad er
behandlingen?
Hunden vil få en hævelse, og der er for
det meste feber. Hævelsen bliver større i
løbet af nogle dage, og i de fleste tilfælde vil
bylden blive ”moden” og tømme sig efter
nogle dage med høj feber. Hunden er stærkt
påvirket og øm.
Man kan fremskynde tømningen af en byld
ved at vaske området med varmt sæbevand
flere gange om dagen – her er sæbespåner
et godt valg. Vandet skal være så varmt, at
man lige kan holde ud at holde hånden deri
uden at brænde sig. Området vaskes med
f.eks. en stor tot vat eller en svamp indtil
hele området er blevet gennemvarmt. Pas på
ikke at få sæbevandet i øjnene på hunden.

Ofte vil bylden blive moden og tømme sig
på en – to dage.
I enkelte tilfælde kan der også opstå en
såkaldt ”kold byld” – hvis der ikke går
infektion i pusset, vil hunden være mindre
påvirket – men forløbet vil i den sidste ende
blive det samme: bylden skal enten tømmes
ud eller opereres væk.
Det er vigtigt at søge dyrlæge, idet hunden
ofte er så påvirket, at den skal hjælpes med
smertestillende præparater og evt. antibiotika. Nogen gange vil dyrlægen tilråde at
vente med antibiotikabehandling, indtil
der er gået hul på bylden – dette skyldes,
at man, hvis man behandler for tidligt med
antibiotika, vil kunne få bylden til at indkapsle sig. Når man så stopper med antibiotikabehandlingen, vil bylden komme igen.
Helbredelsen sker kun, hvis man får fremmedlegemet med ud. Det kan også ske, at
bylden har en så tyk kapsel - eller hunden er
så påvirket, at dyrlægen vil bedøve hunden
og skære hul på bylden. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at indsætte et såkaldt
dræn i såret for at holde det åbent, indtil alt
pus er udtømt. Drænet fjernes for det meste

efter et par dage.
Hvis der er en meget tyk kapsel, kan
dyrlægen eventuelt vælge at operere hele
bylden væk.
I hvert enkelt tilfælde er det op til dyrlægen at vurdere, hvilken behandling der er
mest hensigtsmæssig i det enkelte tilfælde.
I tilfælde med vandrende græsavner kan
forløbet nogen gange være frustrerende med
gentagne tilfælde af bylder, der kommer ud
forskellige steder på hunden – og i sjældne
tilfælde kan græsavnerne vandre ind i organer og forårsage alvorlige problemer, der
kan ende med at der må opereres for at få
fremmedlegemet ud.
Græsavner og grenstumper kan være svære
eller endog umulige at se på røntgen og
ultralyd – og i enkelte tilfælde kan det være
nødvendigt at ty til CT- eller MRI scanning
for at finde ud af, hvor fremmedlegemet
sidder.
Hvad kan man så gøre for at forebygge
disse problemer? Man kan ikke gardere sig
mod dette – alle kan komme ud for det – det
bedste man kan gøre er, at kigge sin hund

godt efter, når den har været ude i naturen – børst pelsen godt igennem og efterse
poter, armhuler, lyskefolder og ører og fjern
eventuelle græsavner, der sidder i pelsen.
Pas på med at kaste med pinde og lade
hunden gribe dem. Søg dyrlæge, hvis der
opstår hævelser, øjenirritation, øreproblemer
og lignende.
http://www.fugleognatur.dk/brugaffotos.
asp?ID=231514&language=dk

Græsavne fjernet fra hund. Foto: Lene Lundgren.

Bedste venner
passer på hinanden
KØB EN ULYKKESFORSIKRING I DAG

KUN 507,-

PR. ÅR

Et dyrlægebesøg uden for åbningstiden eller en kompliceret operation kan blive dyrt.
Men er din hund ulykkesforsikret, dækker vi 80 % af dine dyrlægeudgifter, hvis din
hund kommer til skade. Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk
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Hundens sanser 3

Høresansen den kan godt høre dig
Hørelsen er vigtig for vores
hunde. Efter lugtesansen anses hørelsen for at være den
vigtigste.

Tekst og foto: Hanne Buhr

Hunden er i stand til at bevæge ørerne
efter lyden, og de har mange små muskler,
som gør dette muligt. Grundet den anatomiske overlegenhed på dette punkt kan hunden
lokalisere hvorfra en lyd kommer meget
hurtigere, end mennesker kan. Desuden
kan hunden høre lyde på fire gange så lang
afstand.
Lyd og hundens evne til at høre
Lyd er den gentagne forplantning af trykbøl- Hunde med opretstående ører hører generelt bedre end hunde, som har ”hængeører”,
ger gennem luft. Trykbølgerne kan beskriog det skyldes, at der er lettere adgang af
ves ved deres frekvens, som angiver antal
lyd ned i øretragten, når der ikke er en ørebølger pr. sekund. Frekvens angives i hertz
(Hz) og angiver hvilken tone, der er tale om. flap, der dækker.
Dybe toner har lave frekvenser og lyse toner
Anatomi og lydopfattelse
har høje frekvenser, og frekvensen repræØret består af tre dele:
senterer altså tonehøjden.
1. Det ydre øre inkluderer øreflap og den
Lydbølger kan også beskrives ved deres
bruskede øregang, som er L-formet i sin opstyrke (amplitude). Amplituden angiver
lydstyrken og denne måles i decibel (dB). Jo bygning. Det er en snæver kanal, som dels
flere dB, jo højere lydstyrke. Eksempelvis er er vertikal, dels horisontal, og ender ved
trommehinden. Lydbølger samles og ledes
hvisken ca. 20 dB, almindelig tale omkring
60 dB og et jetfly der letter omkring 130 dB. gennem øregangen til trommehinden, som
Når lyden har en frekvens over 20000 Hz, vibrerer, når lydbølgerne rammer den.
2. Mellemøret er et lille hulrum mellem
som er over menneskets hørbare område,
trommehinden og det indre øre. I mellemså defineres dette som ultralyd. Ultralyd
kan opfanges af hundens øre og bruges i
eksempelvis jagtsituationer, når hunden skal
opspore et bytte, som har pibelyde, der er i
det højfrekvente område.
I den anden ende af skalaen er infralyd,
som defineres som lyde under 20 Hz. En del
hunde kan reagere med angst eller ubehag ved infralyd. Det kendte eksempel er
torden, som har så lav en frekvens, at lyden
bliver en rumlen eller en buldren og ikke
en egentlig tone. Infralyd er for hunden en
slags advarsel om, at nu kommer der noget
ubehageligt, og derfor kan reaktionen være
angst.
Mennesker hører bedst ved frekvenser
omkring 2000 Hz, mens hunde hører bedst
omkring 8000 Hz.
Hundens evne til at opfatte lyd er væsentlig
bedre end vores. Det er der flere grunde til.
Hunden har en meget veludviklet høresans.
Hunden er i stand til at høre såvel højere
toner som svagere lyde i forhold til mennesket. Hvor menneskers høregrænse er fra 16
Hz til 20000 Hz, så er hundens grænser 15
Hz til 50000 Hz.
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øret ligger de tre øreknogler hammeren,
ambolten og stigbøjlen. Det er disse knogler
som lader lydvibrationerne passere fra trommehinden til det indre øre, idet knoglerne
danner en slags bro fra ydre til indre øre.
3. Det indre øre består af høresneglen (cochlea) og buegangene. Høresneglen indeholder
væske og specialiserede hørenerveceller
eller sansetråde. Sansetrådene stimuleres,
ved at lyd får væsken til at bevæge sig.
Elektriske impulser sendes fra sansetrådene
til hørenerven og videre til hjernen. Hjernen
opfatter disse impulser som lyd.
Det indre øre er desuden ansvarlig for
hundens balance.
Hvalpe er født uden evnen til at høre noget
som helst. Ørekanalen er lukket og er derfor
ikke i stand til at transportere lyd til trommehinden og videre til det indre øre. Evnen
til at høre udvikles gradvist fra ca. to ugers
alderen, efterhånden som ørekanalen åbnes
mere og mere. Hvalpens motorik udvikles
også og derved evnen til at dreje ørerne
efter lyden og præcis opfange, hvorfra lyden
kommer.

Hunden evner at ”lyddiskriminere”
At lyddiskriminere vil sige, at hunden
formår at fokusere på én bestemt lyd og
udelukke alle andre lyde. Det kan forklare,
hvorfor hunden nogle gange kan ”forudsige”, hvornår dens ejer kommer hjem. Den
kan kende lyden fra bilen blandt alle andre
biler eller høre på skridtene, at det er ejer
som kommer gående!
Hunden opfatter langt mere af sine omgivelser, end vi gør, og derfor må hunden lære
sig – eller læres til - at ignorere mange lyde
under eksempelvis træning, således at hunden kan fokusere på opgaven og førerens
instrukser.
Idet hundens høreevne er så god, så skal
vi som hundeejere drage en konsekvens af
dette. Der er ingen grund til at råbe kommandoerne til sin hund. Den hører dig fint!
Den kan være ”vil-døv”, men det er en helt
anden sag – hunden kan høre dig, uanset om
du næsten hvisker kommandoerne. Ofte vil
man finde ud af, at hvis man gør brug af en
lav stemmeføring i dagligdagen og til træning, så vil hunden automatisk være mere
lydhør overfor det mindste vink.
Råber man derimod til hunden, stort set
lige meget hvad man foretager sig med den,
så bliver hunden døv eller lader som om…
Det er da værd at tænke over!

Dansk Jagthunde Derby 2017
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2015 til Derby i år 2017, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2017 er kr. 200.- For udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk

Jæger og Hund
Slidstærke signalveste
til din bedste ven.






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

”I min aktive hverdag som hundedame, går jeg altid med Pinewood.
Altid god kvalitet, så jeg føler mig
godt tilpas gennem en hel dag ude
i naturen”

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

I SAMARBEJDE MED
HUNDEDAMEN.DK

Vær med til at støtte
Kræftens bekæmpelse og gør en forskel.
Forhandles via vore forhandlere. Klar i august 2015
Se mere på: www.pinewood.dk
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Det er ren råhygge at være på udstilling i fint sommervejr.

SOMMERSOL &
HYGGE
på Midtfyn

Solskin, frisk vind og behagelig temperatur var den ideelle klimamæssige ramme for 310 jagthunde på FJDs traditionsrige udstilling i Vissenbjerg.

Tekst og foto: Harris Jensen
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Selv om hundens primære opgave er at være
en solid jagthund, så gør det jo ikke noget,
at den også er en fryd for øjet.
Faktisk spiller æstetikken en betydelig
rolle for os, der har valgt, at en stående jagthund skal være vores hjælper på jagten. Vi
værdsætter, at hunden arbejder i et energisk
søg i høj fart og smuk stil. Skal en jagthund
en hel lang jagtdag give os netop dette
billede på nethinden, så er det af afgørende
betydning, at hele dens eksteriør og anatomi
nærmest udstråler, at hunden er skabt til
arbejde.
Og grundlæggende er det disse forhold,
som en udstilling for jagthunde er med til at
sikre: Dommernes bedømmelser skal medvirke til, at vi avler hunde, der kan magte
jagtdagenes hårde slid, samtidigt med at
vi dagligt kan glæde os over deres smukke
eksteriør.

Engelsk morgenkaffe.
Dansk Irsk Setter Klub fejrede nok engang,
at det er 100 år siden, at klubben blev stiftet.
I et enormt telt var klubben vært for et flot
morgenbord med spandevis af kaffe, bjerge
af rundstykker og en ”lille skarp”. Stort set
det samlede engelske folkefærd deltog. Det
var bare fint; tak for kaffe.

”Irlænderne” havde sørget for morgenkaffe til det
engelske folk.

Den rette føring er vigtig.

har besluttet, at den vil indlede en målrettet
indsats for at bekæmpe den PRA, som rammer nogle af racens individer.
For uindviede kan det oplyses, at PRA
er en arvelig øjensygdom, som betyder, at
nethinden forfalder, og det kan resultere i at
hunden bliver blind.
En øjenlysning kan afsløre, om en hund er
ramt af sygdommen. Sygdommen er ikke
Ringtræning.
entydig for racerne, fx rammes GDH. typisk
For dem, der ønskede det, var der som en
først, når de er seks/syv år gamle, men øjenouverture til en travl dag mulighed for et
lysningen kan afsløre symptomer væsentlig
lynkursus i ringkultur. Christina Bak øste
tidligere.
på vanlig kompetent vis ud af sin viden om,
Det hele handler naturligvis om, at styre
hvordan man gebærder sig i udstillingsrinavlen, således at der ikke avles på hunde,
gen. Ganske mange jagthundefolk er mildt
der viser tegn på PRA. Specialklubben
sagt ikke voldsomt forberedt, når de møder. havde derfor indkaldt to dyrlæger, som daErfarne hundefolk véd, at det – også i
gen igennem undersøgte et betydeligt antal
denne sammenhæng – ofte er de velforbeaf hunde.
redte hunde og førere, der går til tops.
I øvrigt bør det nævnes, at andre racer har
formået at kortlægge det gen, der er årsag til
Stedet, hvor man mødes.
Så gik det løs.
sygdommen. Disse racer har dermed fået et
Den fynske FJD-udstilling er ubetinget den Med festlige toner fra dygtige jagthornsblæ- yderligere værktøj til sygdommens udrydudstilling i Danmark, der samler det højeste sere fra Odense blev udstillingen åbnet. Her- delse. Bestyrelsen for racens specialklub
antal stående jagthunde. Det er helt klart
efter bød udstillingsleder Torben Andreasen håber naturligvis på at finde det samme
her, at ”hundefolket” har mulighed for at
velkommen, og FJDs formand Christian
værktøj til GDH.
vurdere kvalitet og standard, når det handler Johansen holdt en fin åbningstale med et
om eksteriør. For den enkelte race og på
lille tilbageblik på fordums kæmpeudstilBest in show.
tværs af FJDs 15 racer.
linger på Odense Kvægtorv, men også med
Udstillingen sluttede med en racepræsentaEndvidere er udstillingen stedet, hvor
optimistiske ord om fremtiden.
tion og udvælgelsen af udstillingens bedste
hundefolk mødes; mellem forårsprøver og
Og så gik det ellers løs i ringene. De
hunde. Erik Petersen stod på kyndig og
efterårsprøver, inden sommerferie og ny
mindste racer var færdige omkring kl. 11.00, fornem vis for præsentationen af de enkelte
jagtsæson. Hilsner, nyheder og godmodige
mens nogle racer måtte bruge et par timer
racer, og Annette Bystrup havde den svære
drillerier udveksles; det er bare solid hygge. mere.
opgave med at udvælge de fire bedste
Årets udstilling var ingen undtagelse; alt
Det betød ventetid for nogen, men netop
hunde. Udstillingens bedste blev:
var som det plejer. Dog manglede vi ”dren- dette forhold gav god tid og mulighed for at
terne”, som har forladt fællesskabet. Det
beskue bedømmelsen af andre racer.
1.-BIS: Korthåret Fjelstrups Gry, Martin
er brandærgerligt; jægere og hundefolk har
Ellegaard, Haderslev.
brug for at arbejde sammen, også – og måGammel dansk hønsehund og PRA.
2.-BIS: Gl. dansk hønsehund, Neptun, Jens
ske især – når uenigheder opstår. Kultiveret De gamle danske hønsehunde var talrigeste Peter Saugstrup, Hampen.
uenighed er vejen til fremgang og udvikling. race på udstillingen. Over 50 hunde deltog.
3.-BIS: Breton Kenzo, Thomas Klit, Brande.
En del af forklaringen på det flotte frem4.-BIS: Irsk setter Kenzo, Lasse Thorn,
møde skyldtes måske, at racens specialklub Slagelse.
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Mange gl. danske hønsehunde blev øjenlyst.
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I dette nummer af Jagthunden er der annonceret rigtig mange
prøver for stående jagthunde, men langt de fleste læsere af bladet har aldrig deltaget på en markprøve, og mange ved måske
heller ikke, hvad prøverne går ud på, hvordan de afvikles, og
hvordan hundene bedømmes.

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

Dommeren overvåger,
at alt går rigtigt til.

Markprøve
hvad er det?
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Formålet med at afholde markprøver står
beskrevet i Fælles Markprøve Regler for
stående jagthunde (FMR): ”Formålet er
at fremme interessen for jagten med den
stående hønsehund, at vurdere og fastslå de
deltagende hundes jagtlige egenskaber og
dressérbarhed til vejledning for avlsarbejdet
samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe
en højnelse af jagtkulturen og jagtens
anseelse.”
Der er altså i formålet præciseret en række
vigtige punkter som højnelse af jagtkultur,
øge interessen for jagten med stående hund
og så vurdere hundenes jagtlige egenskaber,
så avlerne har noget at gå efter.
Men hvordan foregår det i praksis, og
hvad er det for prøver, man kan deltage i
med sin hund? Alle hunde over 10 mdr.
med en DKK stambog eller tilsvarende
udenlandsk kan deltage på en markprøve.
Hunden skal senest 14 dage før prøven være
vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
For hunde under 24 mdr. må vaccinationen
ikke være mere end et år gammel. Over 24
mdr. gælder vaccinationen i fire år.
Prøverne er inddelt i forskellige klasser.
Ungdomsklasse: Her kan hundene deltage,
til de er to år gamle.
Åben klasse: Her kan alle hunde deltage,
indtil de har opnået tre 1. præmier. (der kan
dispenseres fra denne regel på klubbernes
hovedprøver).
Brugsklasse: for alle hunde over 10 mdr.,
der ikke har opnået tre 1. præmier i klassen.
Desuden kræves det, at kontinentale hunde
har bestået Slæb- og Apporteringsprøven
(S & A-prøven), og at engelske hunde har
bestået DJUs apporteringsprøve.
Der fældes fugl for hunden, og den skal
vise apportering.
Vinderklasse: Her kan hunde af engelske
racer deltage, hvis de har opnået en 1. præmie i åben- eller brugsklasse. For kontinentale hunde kræves der to 1. præmier i enten
åben klasse, brugsklasse eller fuldbrugsprøve. For kontinentale hunde kræves det
tillige, at de har bestået S&A-prøven eller
Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. Hunde af engelske racer skal have
bestået DJUs apporteringsprøve for at deltage på vinderklasser, hvor der fældes fugl.
I øvrigt henvises der til FMR, som kan
læses på: http://www.danskjagthundeudvalg.
dk/images/stories/PDF/2014.06.11_FMR.
pdf.
Markprøverne foregår altid i åbent terræn
– deraf navnet, men ud over dette kan man
også deltage i skovfugleprøver, der er tænkt
som sneppejægerens prøve og fuldbrugsprøver, hvor hundene ud over markarbejdet
afprøves i en lang række efterskudsdiscipliner. Det kan man læse mere om på: http://
fuldbrugsproeve.dk/index.html.
Alle prøverne dømmes af dommere, der er
uddannet af Dansk Jagthunde Udvalg (DJU)

Hundene afprøves to og to. I første runde sker det i katalogrækkefølge.

og som efterfølgende er autoriseret af Dansk energisk, er den udholdende.
Søget – er søget veldækkende, dvs. at det
Kennel Klub (DKK). Man kan læse om
dækker marken uden at efterlade uafsøgte
dommeruddannelsen på side 28.
områder.
Vildtfinderevne – finder hunden de fugle,
En prøvedag tager sin begyndelse ved, at
der er på det angivne terræn, eller forbiman skal møde til et bestemt tidspunkt på
går den. Er det makkerhunden, der finder
et nærmere angivet sted. Ofte vil der være
fuglene. En hund der har været ude med
muligheds for at købe en kop kaffe, hvis
skiftende makkere uden at finde fugl, meman møder i god tid.
Så byder prøvelederen (den øverst ansvar- dens de forskellige makkere alle har bragt
sig i kontakt med fugl, er af sagens natur
lige for den pågældende prøves afvikling)
ikke særlig effektiv.
velkommen, og hundene råbes op for at
Vildtbehandling – kan hunden sætte
sikre, at alle er mødt frem. Efterfølgende
fuglen og ved sin stand fastholde den, til
kører de enkelte hold ud til forskellige terføreren kommer frem og giver den lov til
ræner, hvor afprøvningen skal afvikles.
at rejse fuglen. Og rejser den friskt og raskt
Her ledes afprøvningen af dommeren og
lige på sin fugl.
terrænlederen. Terrænlederen er en stedkendt person, der hele tiden forklarer, hvilke
marker, der skal anvendes til afprøvningen.
Hundene afprøves to og to i første runde i
katalogrækkefølge. I efterfølgende afprøvninger er dommeren frit stillet med hvilke
hunde han/hun tager ud mod hinanden.
Hunde af engelske racer afprøves ikke mod
hunde af kontinentale racer.
I ungdomsklasse, åben klasse og brugsklasse er det hundenes kvaliteter der bedømmes, medens vinderklasse er en konkurrence, hvor man skal finde de bedste hunde
til podiet. Alt efter antal startende hunde kan
der her placeres fra en til seks hunde.
I kvalitetsklasse gives der enten 1., 2., 3.
eller 0 præmie. I enkelte tilfælde kan en
hund få Ikke for fugl, hvis den ikke har haft
chance for fugl og i øvrigt har opført sig til
1. præmie. I vinderklasse benævnes præmiegraderne 1. vinder, 2. vinder osv.
Men hvad er det så, dommeren lægger
vægt på, når han/hun skal bedømme hundene. Her skal nævnes nogle af de vigtigste
elementer.
Når hunden har rejst fuglen, skal den gerne forholde
Jagtlyst – er hunden ivrig, arbejder den
sig i ro.

www.fjd.dk
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På prøver, hvor der skal fældes fugl for hunden, er der skytter med til at klare
denne opgave.

Dressur og samarbejde – opfører hunden
sig ordentlig, er den lydig, eller skal føreren
hele tiden råbe og fløjte på den for at få den
til at jage ordentlig på den anviste mark.
Kan den lade være med at prelle (løbe efter
lettende fugle), og kan den lade være med at
forfølge hårvildt.
I ungdomsklassen bedømmes dressur ret
mildt. Her er det først og fremmest anlæggene, man ser på, medens man i åben klasse,
brugs- og vinderklasse kræver, at dressuren
er i orden.
Hvad gør man, hvis ens hund finder fugl og
får stand. Almindeligvis melder man standen ved at række hånden i vejret og få kontakt med dommeren. Nu følges dommer og
hundefører normalt ad op mod hunden, og
på et givent tidspunkt får føreren tilladelse
til at lade hunde gå frem og rejse fuglen/fuglene. Her skal føreren holde sig mindst en
meter bag hunden, når han/hun giver signal
ti hunden om at gå frem. Nu skal hunden
selvstændigt gå frem og rejse fuglen/fuglene, og når disse er rejst helst forholde sig i
ro, medens der afgives skud.
På prøver uden for jagttiden skyder dommeren med en 9 mm startpistol for at se
hundens opførsel under skudafgivelse. Er
den rolig, urolig eller måske lidt angst for
skuddet. På prøver i jagttiden, hvor der skal
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Når fuglen er fældet, skal den apporteres. En hund, der ikke bringer den fugl, den er
sendt efter, kan ikke præmieres.

fældes fugl, er der skytte/skytter med, der
skal forsøge at fælde fuglen. Fældes fuglen,
skal den efterfølgende efter dommerens tilladelse apporteres godt og sikkert.
Skydes der forbi, vil hunden almindeligvis
senere på dagen komme til at apportere en
udkastet fugl. En hund, der ikke finder og
apporterer den fugl, den er sendt efter, kan
ikke præmieres.
Under afvikling af en situation skal makkerhunden forholde sig i ro.
Har du nu fået lyst til at prøve kræfter med
en markprøve, hvad skal du så gøre. Det første råd er at tage ud og se et par prøver, for
at finde ud af, hvad der skal til, og hvordan
der dømmes. Selv havde jeg overværet såvel
vinderklasser som et Danmarksmesterskab,
inden jeg dristede mig til at føre hund på
prøve. Jeg synes det var værdifuld oplæring.
Så skal du selvfølgelig arbejde med din
hunds lydighed. Der er ikke noget mere
frustrerende for hverken dig selv, de øvrige
deltagere eller dommeren, end hvis din hund
er lige glad med dine anvisninger. Hunden
skal selvfølgelig også være i fysisk form til
at klare en hel prøvedag, og endelig bør den
være trænet til at deltage på prøve.
Det klarer du bedst ved at følges med
andre ligesindede på træningsture. Her vænner hunden sig til at være i slip med andre
www.fjd.dk

hunde. Den vænner sig til at gå i snor bag
ved, medens andre hunde er i slip (dette er
meget vigtigt), og du får en masse lærdom
og gode træningstimer.
Kom nu i gang med træningen, og vil du
vide mere om reglerne for afvikling af de
forskellige prøver, så kan du klikke ind på
det angivne link til FMR. Håber vi ser dig
på en prøve en gang i fremtiden.

De afholder markprøver
FJD: Kvalitetsprøver forår og efterår.
Vinderprøver om efteråret i jagttiden.
Skovfugleprøver.
Specialklubberne: Hovedprøve
med kvalitetsklasser og vinderklasse
om foråret. Vinderprøve i jagttiden.
DKK: Brugsprøver om efteråret.
Vinderprøver om foråret og Forårsmesterskab. Vinderprøver i jagttiden.
Skovfugleprøver.
DJ: Kvalitetsprøver forår og efterår.
Vinderprøver om foråret og i jagttiden.
DJU: Fuldbrugsprøver og Danmarksmesterskabet medio oktober.

VI PRÆSENTERER ET DJU-UDVALG

Markprøveudvalget
Markprøveudvalget (MUV) er et af Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU)
seks permanente udvalg.

Tekst: Aage Stenhøj Jørgensen Foto: Flemming Østergaard
MUV består af tre udvalgsmedlemmer,
der repræsenterer hver sin landsdel (Nordjylland-Midtjylland, Sydlige Jylland-Fyn
og Sjælland og øerne øst for Storebælt).
Disse udvalgsmedlemmer vælges af DJU’s
bestyrelse for to år ad gangen med genvalg i
højest tre fortløbende perioder.
MUV er ansvarlig for den overordnede
tilrettelæggelse og koordinering af alle anerkendte markprøver i Danmark. Det foregår
i praksis ved at MUV udarbejder en plan
for hvert år for disse markprøver. Planerne
udarbejdes tre år frem og forelægges DJU’s
bestyrelse til godkendelse. Disse planer,
som er offentliggjort på DJU’s hjemmeside,
er det overordnede værktøj, som organisationerne og specialklubberne tilrettelægger
deres markprøver efter.
For at det ikke skal ende i alles krig mod

alle om de gode terræner, er det nødvendigt
med en sådan overordnet styring. Det er dog
muligt at få dispensation for planens tildeling af en prøvedato, hvis der kan fremlægges en god argumentation. Udarbejdelsen af
planerne foregår i samarbejde med organisationernes sekretærer for jagthunde.
MUV redigerer vejledningen for prøveledere, som er offentliggjort på DJU’s
hjemmeside. Denne vejledning ajourføres
løbende, og den udgør undervisningsmaterialet, når MUV med mellemrum afholder
seminarer for organisationernes og specialklubbernes prøveledere.
Der, hvor MUV er mest synlig for hundeførerne, er, når der hvert år afholdes
danmarksmesterskab (DM) for stående
jagthunde. Prøvelederen for et DM er et af
MUV-medlemmerne, der i samarbejde med

lokale hundesportsfolk tilrettelægger og
afvikler denne årlige vigtige prøve.
MUV’s medlemmer er helt klar over, at
når effektiviteten af deres arbejde bedømmes at ligge på et højt niveau, skyldes det
først og fremmest den store stab af frivillige
medhjælpere, der udfører et prisværdigt
arbejde som prøveledere, terrænledere m.m.
MUV udstikker de overordnede retningslinier, men det er i den sidste ende de lokale
hundesportsfolk og jagtforeningsmedlemmer, der skal sikre, at prøverne afvikles på
den bedst mulige måde.
MUV består d.d. af Anders Varming (formand), Poul Bislev og Bjarne Kleis. DJU’s
sekretær Aage Stenhøj Jørgensen er også
sekretær for MUV.
Kommissoriet for MUV er offentliggjort
på DJU’s hjemmeside.

RX.HELIX WILD BOAR
Specielt udvalgt skæftetræ i klasse 4. Grå receiver og kraftig arabesk gravering. “Straight”
pistolgreb og kindpude. Gummibagkappe, drivjagtsigtemidler eller alternativt løb uden
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For dig der værdsætter en flot riffel med en lynhurtig repetering
Find nærmeste forhandler på www.normark.dk
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VJP - en unghundetest
De senere år har flere af de kontinentale klubber arbejdet med anlægsprøver efter tysk mønster. Her er en beretning fra en hundefører, der på forhånd ikke havde de helt store forventninger.

Tekst: Sussi Mattesen
Foto: Sussi Mattesen m. fl.
Jeg startede med at være skeptisk. Ret skeptisk faktisk.
Hvorfor skal vi have tyske prøver? Hvorfor
kan vi ikke bruge dem, vi har? Det danske
prøvesystem er da godt nok. Det er både
alsidigt, og der er mange muligheder. Hvad
skal vi så med nye prøver?
Jeg tror, jeg har hørt alle fordommene:
- Hunden skal piske rundt med harer. - Jo
større og jo vildere hunden går, desto bedre.
- Man sænker barren, så alle kan være med”
osv…
Vores avlsvejledning og bestyrelse kom
med lange og grundig forklaringer, og jeg
fik nok til sidst den holdning, at nå ja, det er
jo et tilbud mere, og jeg kan da ikke være
i mod, at der er mange tilbud til hundeførerne. Det står jo folk frit for, om de vil
deltage eller ej.
Jeg hørte godt avlsvejledningens argumenter for, at det er en test, der afprøver
hundens anlæg, og at det vil give avlerne og
avlsvejledningen et redskab mere at avle ud
fra. Men jeg var stadig ikke helt overbevist.
Jeg havde aldrig set en VJP-prøve, kun

hørt begejstrede hundeførere, der havde
været i Tyskland til afprøvning, der synes,
det havde været super, med en god stemning
og gode dommere, der var begejstrede for
deres hund.
Sidste år fik jeg så Hedeskovs Kritte.
Kritte er en dejlig hvalp, og jeg har været
begejstret for hende fra dag et. Hun er nem
at arbejde med, og meget lydhør over for
mig. Ret hurtigt meldte det store spørgsmål
sig Skal jeg tage med på en VJP-prøve og
risikere alle de ting, jeg nu har hørt, den vil
skade hunden med? Men OK. Jeg ville se,
hvad det var.
Selve prøvedagen nærmede sig, og 9-10
dage inden kom Kritte så i løbetid. Øv! Men
det er noget, der ikke er til at lave om på,
så jeg måtte skrive til Brian (prøvelederen
på Fyn) hvor jeg var tilmeldt, og jeg blev
derfor flyttet til prøven på Sjælland, hvor
jeg havde mulighed for at komme på et rent
tævehold. OK.
Så skulle vi afsted, og nu måtte jeg så se,
hvad det kunne blive til. Løbsk tæve og en

prøve jeg reelt ikke anede hvad var. Tja, det
kunne jo ikke gå værre, end at jeg nok fik
hunden med hjem igen…
Dagen oprandt, og jeg kørte til Tølløse.
Der er et stykke vej fra Fyn, men der var
deltagere på prøven, der kom både fra
Stockholm og fra Vildbjerg i det vestlig
Jylland. De havde haft noget længere at køre
end mig, så jeg skulle ikke klage!
Vi startede med morgenmad og et åbent
dommermøde, hvor det blev gennemgået
hvad dommerne kigger efter og en masse
praktiske detaljer. Derefter blev vi sendt i
felten.
Vores hold bestod af fire hunde med deres
respektive førere og to dommere. Thomas
Böttcher, der var ordførende dommer (og
tysker) og Henrik Raae. Første stop var ved
en afsidesliggende vintersædsmark, der
stødte op til en hundeskov. Vi startede ud
med at gå ind i hundeskoven, hvor vi fik lov
at slippe alle hundene, så de lige kunne løbe
lidt rundt og ”ryste bilen af” og få gjort,
hvad en hund nu gerne gør efter en lang
køretur.

Man går rigtig langt på sådan en prøvedag.
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DUMMYVEST
D
DUMMYV
U M M Y V E S T PROFI
P R O FI
FI
Brug bagstykket
til at sidde på

Hundene slippes ikke på synet af en hare. Arkivfoto: Anette Laursen.

DIT NAVN






Perfekt til aflastning aff ryg og skuldre
k ld
Skrålommer og stor baglomme
Mange lommer til træningsudstyr mv.
5 størrelser XS, S, M, L, XL - (er store i størrelserne)

Ŭ ƌ ϲ ϱ Ϭ

ǀͬϭϬďůĂŶĚĞĚĞ
ǀĂ ƌĞƌ Ŭƌ͘ ϱ ϴ ϱ

ŝ Ŷ Ŭ ů ͘  Ő ƌĂƚ ŝ Ɛ  Ŷ ĂǀŶ
Sikkerhedsfarve med refleks, til ryg og front.

- så ses du på jagten!

WetDog - Dansk design

Verdens mest absoberende hundekåbe
Absoberer 80% af fugten fra pelsen
inden for 10 minutter

ŝ Ŷ Ŭ ů ͘  Ő ƌĂƚ ŝ Ɛ  Ŷ ĂǀŶ

Haretramp på række.

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

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY!
Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på.
Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber
en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

WĊŇĞƌĞĂĨǀŽƌĞƐǀĂƌĞƌĞƌĚĞƌϮƉƌŝƐĞƌ͕ĞŶϭƐƚǇŬƐŽŐĞŶϭϬƐƚǇŬƐƉƌŝƐ͘
<ƆďϭϬĞůůĞƌŇĞƌĞǀĂƌĞƌͲƐƉĂƌŽƉƟůϭϱй
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Det synes, jeg var positivt. Hundene fik lov
at lege lidt, vi fik deres temperament at se,
hvor alle var glade og venlig overfor fremmede hunde. Og alle fik en hund, der lige
var krudtet lidt af.
Derefter gik vi alle på marken. Vi blev sat
af på en lang række, og skulle nu gå et haretramp, som vi ville gøre på en jagt. Dommerne fordelte sig i rækken. Det vigtige her
var, når vi mødte en hare, skulle vi vende
hunden om, så den ikke så haren. Kun en
hund, der IKKE havde set haren, ville blive
sat på sporet.
Kritte blev den første, der blev sat på
et spor. Vi kunne let se harens spor i det
dugvåde korn, og den var forsvundet over
en bakke ca. 100 meter ude. Hun blev sat på
og fulgte det fint over bakken. Harerne her
om foråret ramler, og hopper noget rundt,
gerne flere i flok. Denne hare havde så valgt
at sætte sig og vente lige på den anden side
af bakken. Så Kritte fik sit livs anden haretur. Den løb i en fin bue tilbage mod mig
og dommeren, hvor Kritte så også lige fik
vist, at hun går med hals på syn af hare. Jeg
valgte ikke at forsøge at fløjte på hende….
Hun kom efter en lille hetz tilbage til mig.
Det skal siges, at der i reglerne står, at der
ikke forventes lydighed i forbindelse med
vildt. Så en haretur tæller ikke negativt. Den
kan forekomme, og gør den det, bliver der
bedømt om hunden halser på syn, men det
var ikke alle hundene på vores hold, der
kom for en hare, og sådanne situationer blev
ikke bevidst opsøgt.
Men det er klart, at i områder med mange
harer, som vi jo gik i, der kan det ske. Det
er en risiko. Men det er det jo også, når man
kommer til marktræning og på markprøve.
Så jeg oplevede det absolut ikke som ”find
en hare og slip hunden. ” Men som det, det
var. Find en hare, få den til at løbe ud af
syne, og prøv om hunden vil følge sporet.
Vi havde en skøn Vizsla på vores hold. Den
var meget ung, og temmelig hvalpet. Utrolig
charmerende, og meget glad. Den var helt
afgjort ikke vågnet, hvad vildt angår. Den
løb glad og ufortrødent efter lærker. Men
harer, anede den ikke, hvad var.
Den blev afprøvet flere gange på spor, men
fik aldrig fulgt det mere end et par få meter.

Så slog den af og søgte tilbage til føreren.
Den virkede på ingen måder trykket eller
på anden måde ked af det, den anede bare
overhovedet ikke, hvad der forventedes af
den. Den bestod ikke. Havde prøven nu
foregået, som jeg i starten havde troet, så
havde man sluppet hunden, på den første
bedste hare, den så, så den kunne jagte rundt
med den. Men det var absolut ikke meningen.
Den fik kun lov at komme på spor, hvor
dommerne var sikre på, at hunden ikke
havde set haren, og i de slip den fik, hvor
den skulle vise søg, gik vi på terræner hvor
der var mulighed for fugl, men ikke så meget for hare. Altså ingen haretur til den.
Hundene skal også vise stand - eller
anlæg for stand. Dvs. en kort markering for
solsort eller lærke tæller også, hvis det er
her anlægget viser sig. Kritte havde en lang
opfølgning langs et hegn, der endte med, at
en fasan lettede, da vi kom ned for enden af
hegnet, efter at hun havde markeret og haft
adskillige mere eller mindre faste stande
på vej der ned. Hun prellede efter fuglen,
men det ses der stort på. Det er anlægget for
stand, der er vigtigt. Ikke dressuren i forbindelse med opflugt.
Vi kom i flere omgange ud for at vise søg.
Kritte gik efter min vurdering fint. Fra kant
til kant på den mark hun blev sluppet på,
og i et godt jagtsøg, som det vist hedder i
moseterræn.
Det skal lige tilføjes at på nær i hundeskoven, hvor de blev sluppet samtidigt, så kom
de ikke ud sammen mere. Men blev kun
sluppet en hund af gangen.
Det skal også vurderes, om hunden er
skudræd. Her blev hundene sluppet en af
gangen i en rapsmark. Den skulle igen vise
et søg, og når hunden så er ca. 30 meter fra
føreren, bliver der affyret et skud med et
haglgevær. Det gør man to gange. Ingen af
hundene på vores hold viste nogen form for
skudrædhed eller forskrækkelse.
Sidst men ikke mindst bliver alle hundenes
chip kontrolleret, sammen med kontrol af
tænder, øjne, om hunden har navlebrok og
for hanhundenes vedkommende, om de har
begge sten i pungen.

Tørsten melder sig.
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Alt i alt gør dommerne meget for at give
hunden en god og positiv bedømmelse.
Hunden skal vise stand og vise en interesse
for at følge spor for at kunne bestå. Men de
gør meget for at se på de positive ting ved
hunden. Og enkelte fejl trækker ikke nødvendigvis hunden ned. Den har hele tiden
mulighed for at forbedre sin præstation.
Da dagen var omme, havde jeg ingen
anelse om resultatet. Jeg synes selv, hun
havde gået godt. Hun havde været lige så
nem og lydhør, som hun plejer. Men om det
var fint, og hvordan dommerne ville se på
det, tja, det måtte tiden vise.
Vi var heldige at have gode og vildtrige
terræner på det hold, vi var på. Jeg kunne
høre, at andre kæmpede lidt mere for det.
Og det koster kilometer i gummistøvlerne.
Du skal være klar på at gå en hel del. Dagen
sluttede for den Sjællandske prøves vedkommende kl 17.45. Vi mødte ind kl. 07.30.
Så det var en lang dag.
Det gik godt, og Kritte fik en rigtig fin
bedømmelse. Personligt var jeg meget begejstret over dommernes måde at se på hundene over hele dagen. Og gøre bedømmelsen så positiv så mulig. De forsøger ikke at
skræmme nye og uerfarne hundeførere væk,
men tværtimod at give gode råd og hjælpe
dem. Og hunden har mulighed for at arbejde
sig op, efter en mindre heldig situation, hvor
det ofte på andre prøver enten er slut, eller
som minimum har sat et uudsletteligt spor i
bedømmelsen.
Så nej, barren er ikke blevet sænket, den er
bare sat mere fleksibelt. Så har hunden potentiale, så får den lov at hoppe meget højt,
har den ikke, så kan den få lov at hoppe lidt
lavere, men dog får den lov at vise, at den
KAN hoppe, hvor lavt eller højt det så end
er!
Alt i alt var det en rigtig god dag på Sjælland.
Jeg kan kun anbefale, at man prøver det
med den næste unge hund, man får. Det
skader absolut ikke hunden. Og det er
super hyggeligt, og positivt at se hunde fra
forskellige racer arbejde. Så ja, det kan det
varmt anbefales!

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

Hvorfor spiser hunde græs?
Mange spørger sig selv og andre, hvorfor
hunden æder græs, og hvorfor det kun
sker i en bestemt periode af året – forår til
sommer.
Mange bliver også irriteret over, at hunden gør det, for ofte fører det senere til, at
hunden brækker sig – måske ikke så smart
på det nye gulvtæppe. Andre mener, at det
nok er fordi, hunden har dårlig mave. Men
det kan ikke passe, for mine hunde æder
stort set græs hver dag i perioden maj,
juni, juli.
I flg. Netdyrlægen skal forklaringen
hentes hos hundens stamfader ulven, der
ud over de nedlagte byttedyr også æder en
del planteføde. Det er ifølge samme, ikke
fordi den mangler noget i kosten, hvis den
ellers får et godt fuldfoder.
Man kan måske sammenligne det med, at
den også ”træder græs ned” når den skal
lægge sig, ligesom ulven gør.
Ifølge Netdyrlægen er der heller intet
skadeligt i, at hunden æder græs, men
den kan ved indtagelse af græs komme til
at indtage små snegle, der er på græsset.
Disse snegle kan overføre fransk hjerteorm til hunden, som den kan blive meget
syg, ja endog dø af.
Derfor anbefaler Netdyrlægen, at man
begrænser sin hunds indtagelse af græs.
F.Ø.

S IN C E

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

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

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

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

www.fjd.dk
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Markprøvedommer er det noget for dig?
Dommere, et både elsket og hadet folkefærd. Men ganske nødvendige for at vi kan få bedømt
vore hunde og det, uanset om det gælder bedømmelsen af de jagtlige færdigheder eller eksteriøret. ”Jagthunden” var med, da der blev holdt uddannelsesseminar for kommende dommere.
Tekst: Anette Laursen
Foto: Flemming Østergaard og Anette Laursen

Dommerens opgave
er ikke kun at dømme.
Han eller hun leder også
prøven.
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På seminar for kommende dommere er der både teori og praksis. Foto: Anette Laursen.

Hvorfor vælger man at blive dommer? Sikkert fordi man virkelig brænder for sagen,
og gerne vil være med til at gøre en forskel.
Man har selv ført hund så mange gange, at
der ligger en del erfaring på rygraden, og
der er nu overskud til at hjælpe andre.
Et par af de kommende dommere gav deres
bud på, hvorfor de vælger at gennemgå uddannelsen. De udtaler:
- Jeg vil være med til at betale lidt af det
tilbage, som markprøver mm. har været med
til at give mig.
- Jeg kunne for dommerstandens vedkommende se at mange var ved at falde for
„pensionsalderen“, og dommerstanden
derfor ville indskrænkes betragteligt
- Jeg vil gerne være med til at give et friskt
pust, sammen med de andre lidt yngre
hundeførere.
- Jeg ville prøve at blive dommer, da jeg
mener at jeg har noget at bidrage med for
den stående hund.
- Jeg har en ide om at bryde med nogle af de
gamle mønstre, som jeg ser måske kan virke
negativt og måske lidt skræmmende på nye
hundefører, dette ville jeg gerne være med
til at løfte.
Hvis vi overhovedet skal have mulighed
for at gå med vore hunde på diverse prøver,
kræver det at nogle vil gøre lidt mere, dem
kalder vi ildsjæle. Det kan være prøvelederen, som holder i alle tråde. Der er terrænlederne, som hiver flere dage ud af kalenderen
for at gå med i marken. Det kan være dem,
der lægger vildt ud eller trækker kaninen til
slæbet. Det er dem, der sørger for at madpakkerne er smurt, og der er varm kaffe på
kanden, når prøven er slut. Det er dem, der
tager i mod tilmeldinger og laver program-

mer eller skaffer sponsorindtægter. Uden
alle disse ildsjæle var der ingen prøver. Og
ingen af dem kan undværes, alle led er lige
vigtige.
Af alle ildsjælene er dommerne nogle af
de vigtigste. Weekend efter weekend bruger
de deres fritid på at dømme andres hunde.
Ofte må de springe til med kort varsel. Der
er lige blevet et hold mere, eller en dommerkollega er blevet syg. Uden dommere
absolut ingen prøver.
Det sker naturligvis, at en dommer ødelægger humøret for en deltager, og denne for en
stund føler sig uretfærdig behandlet. Nogle
gange har det helt sikker været en korrekt
følelse, og andre gang har det været deltagerens selvkritik, som ikke slog til. Sådan er
det også i fodbold.
Dommere er mennesker og laver også fejl.
Men en dommer kan kun dømme det, han/
hun ser. Det nytter ikke, at hele holdet har
set noget, hvis dommeren ikke selv har set
det. Desværre er det sådan, at man ofte husker de gange dommeren så, hvad der skete,
og glemmer de gange, hvor dommeren ikke
opdagede de fejl ens hund begik.

for at blive markprøvedommer.
Kommende dommere skal nyde almindelig
respekt. Tidligere adfærd, fra når vedkommende selv har ført hund, eller i klubregi,
må ikke have givet anledning til anmærkninger. Med andre ord. I sit virke som hundefører og som en del af fællesskabet, skal
personen have opført sig pænt og behandlet
andre med respekt.
Det kan fysisk være meget hårdt at være
dommer. En hundefører kan synes, at han/
hun har gået meget langt på en prøve dag,
men dommerne går meget mere. Derfor
skal fysikken kunne klare lange dage i hårdt
terræn.
Psykisk skal man være i stand til at bevare
roen i stressede situationer. Ikke tabe
hovedet og lade sig rive med, hvis tingene
spidser til. Som dommer skal man være tryg
ved at tage ordet, være god til at kommunikere i et forståeligt sprog, kunne tale med
alle og samtidig bevare den myndighed,
som det kræves. Man skal have jagttegn og
selvfølgelig stor praktisk jagterfaring.
For at have den fornødne ballast og erfaring på egen krop skal en dommerelev have
ført mindst to af ham/hende ejede og dresEn dommer må dømme på mark, til og
serede hunde frem til præmiering i ÅK/BRK
med det år han/hun fylder 70. Herefter kan
og hér have opnået mindst en 1. præmie.
de der ønsker det, efter ansøgning, dømme
Elever for engelske racer skal mindst én
visse apporteringsdiscipliner, indtil vedkom- gang have ført en hund på en brugsprøve.
mende fylder 75 år.
Elever for kontinentale racer skal mindst én
Hvert år er der nogle, som stopper domgang have ført hund på en fuldbrugsprøve.
merhvervet, og det er vigtigt, at der hele
Endelig skal eleven inden for de sidste fem
tiden er nye under uddannelse. Går du med
år have ført mindst en af ham/hende ejet
tanker om at blive FCI godkendt markog dresseret hund i efterårs-VK. Disse krav
prøvedommer, kan du se alle krav og hele
indbefatter, at elever for engelske hhv. eleuddannelsesforløbet på DJU´s hjemmeside
ver for kontinentale skal have stillet med en
under dommerudvalget.
af de nævnte hunde på DJUs ApporteringsMen her en kort udgave af hvad der kræves prøve hhv. Slæb- og Apporteringsprøve eller
www.fjd.dk
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Hundenes præstationer i marken bedømmes. Netop fuglesituationerne kan give anledning til en god snak, for
alle opfatter ikke en hændelse ens. Foto: Anette Laursen.

Dommereleverne noterer på livet løs. Man skal passe
på ikke at glemme noget. Foto: Anette Laursen.

Jægerforbundets Udvidede Apporteringsprøve.
Desuden er det nødvendigt at en kommende dommer har erfaring med at dømme
ved uofficielle mark- og apporteringsprøver. Det at nedskrive og efterfølgende give
kritik læres bedst ved at få lov at udføre det
gang på gang. Her gør øvelse helt sikkert til
mester.

hvis de skulle gå denne dag igennem i silende regn, hvor dommerbogen ville komme
til at ligne en vreden karklud.
Det var ikke svært at fornemme den
nervøsitet, som var blandt dommeraspiranterne. Fra andre dommere, der har været
dommeruddannelsen igennem, har de hørt at
det er en hård weekend, hvor DUV presser
aspiranterne og udfordrer dem alt det de
kan og lidt til. De var derfor forberedt på at
blive udsat for lidt af hvert. Men humøret
var i top, blyanterne var spidset, og Fælles
Markprøve Regler (FMR) gennemlæst utallige gange.
I løbet af dagen fik vi set flot hundearbejde
og også mange fine situationer. Her skulle
man som kommende dommer virkelig
kunne sit kram og tænke hurtigt for at tage
den rette beslutning. Terrænerne var godt
besat med parhøns og rigtig mange harer.
Råvildtet holdt øje med os hele dagen. Der
var rigeligt med spændende situationer at
skrive om.
Efter hver slip gik dommeraspiranterne i
gang med at notere i dommerbogen, lige så
snart der var koblet. Nogle var i gang, inden
hundene var helt koblet, og dette blev straks
bemærket og påtalt af DUV. Som dommer
holder man øjnene på hundene, indtil de er
koblet, først da begynder man med notaterne.
Tiden går rasende hurtigt, når man er
forholdsvis uerfaren med at skrive i en

Dommeruddannelsen er delt op i to moduler, som afsluttes med en eksamen. I første
modul, hvor personen betegnes som elev,
får vedkommende en erfaren dommer som
mentor. Dette prøveår bruges på at komme
ud og se så meget som muligt og samtidig få
opbygget så meget erfaring, at det er muligt
at fortsætte på næste modul.
Dommerudvalget (DUV) vurderer efter
første modul eleverne og vurderer hvem,
der kan gå videre til næste etape, nu som
dommeraspirant. Her tilknyttes aspiranten
igen en mentor, men denne gang er mentor
en af DUV´s medlemmer. I løbet af dette
år skal aspiranten gå for en dommer på et
antal autoriserede prøver. Det skal omfatte
alle klasser, og man skal have været aspirant
hos både engelske og kontinentale racer i
kvalitetsklasserne. De skriftlige kritikker
skal sendes til DUV.
Dommeruddannelsen afsluttes det efterfølgende forår med en eksamen. Her skal
dommeraspiranten selv dømme et hold på
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kvalitetsprøve. Dette foregår som regel på
en af de mange uofficielle markprøver, der
afholdes rundt om i landet i det tidlige forår.
Består aspiranten denne eksamen, bliver
man indstillet som dommer, og her er det
DKK som foretager den endelige autorisation.
Så længe, man vil dyrke sit virke som autoriseret FCI dommer, skal man være medlem
af Dansk Kennel Klub og have jagttegn.
Den sidste weekend i februar 2016´var der
uddannelsesseminar på Bygholm Landbrugsskole. DUV havde indkaldt det seneste
hold af dommerelever til en travl weekend,
hvor alle aspekter af dommergerningen
ville blive gennemgået. Består de, kaldes de
herefter dommeraspiranter.
De seks kommende aspiranter for kontinentale racer startede allerede fredag aften,
hvor de gennemgik fuldbrugsprøvereglerne.
Lørdag morgen stødte de to dommeraspiranter for engelske racer til. Efter god og
solid morgenmad var der afgang til marken.
Til dagens afprøvning var der inviteret fire
kontinentale og fire engelske hunde.
Dommeraspiranterne skulle nu, efter tur,
være dommer for dette blandede hold af
hunde. Der var både unghunde og åbenklasse. Alle kørte i samlet flok ud til nogle
meget lækre terræner omkring Hedensted.
Vejret viste sig fra sin bedste side, let frost,
svag vind og sol. Hvor var de heldige; tænk
www.fjd.dk

dommerbog og, DUV meddeler, at nu har
du haft tid nok, og det næste par hunde skal
slippes.
Nogle af aspiranterne nåede ikke hver gang
at få skrevet over begge hunde. Man må så
håbe, de har en god hukommelse, og at der
vil være tid til at ajourføre dommerbogen i
middagspausen.
Efter hvert slip skulle en udvalgt aspirant
give kritik over de hunde, som var ude. Her
kunne man også se, at nogle af dem var
meget presset. Et par stykker indrømmede
da også, at de kun havde nået at skrive over
en hund, så kritikken over den anden var ud
fra hukommelsen.
Senere på dagen vil hver aspirant få tildelt
en hund, som han skal lave en skriftlig
kritik over. Da de først får oplyst hvilken
hund, det drejer sig om, når de er tilbage på
Landbrugsskolen, er det nødvendigt at have
styr på alle hundene og det, de har præsteret
ude fra marken.
Efter, der var givet kritik, men inden de
næste hunde blev sluppet, samlede DUV
hver gang aspiranterne omkring sig og gennemgik slippene.
Aspiranterne lærer at bedømme hundene
ud fra deres eget frie skøn i henhold til de
kriterier, der er opstillet i bedømmelsesgrundlaget i FMR. Det kan være forskelligt,
hvordan man oplever/opfatter en situation,
da ikke alle ser tingene fra samme afstand

eller vinkel. Når to hunde er sluppet på
marken, og de søger i hver sin retning, kan
øjnene kun følge den ene. Der kan altså
være hændelser, man ikke ser som dommer.
Når dagen er slut, og der evt. skal sættes
præmiegrad på en hunds præstation, er det
vigtigt, at den kritik der gives, stemmer
overens med præmiegraden.
Tilbage på landbrugsskolen fik aspiranterne tid til at skrive kritik over den hund, de
var blevet tildelt. Kritikkerne blev derefter
gennemgået af DUV. Her er det vigtigt, at
aspiranterne tænker over opbygningen af
kritikken og husker at få alt med. Kritikopbygning var en vigtig del af det kursus, de
var på, da de startede som elever.
Inden aftensmaden var der afsat tid til at
gennemgå reglerne for skovfugleprøven.
Nu skulle aspiranterne ikke tro, at de
kunne læne sig tilbage og slappe af. Næ
nej, efter aftensmaden skulle aspiranter for
de engelske gennemgå regler for Dansk
Jagthunde Derby. Aspirtanteren for de kontinentale skulle igennem reglerne for slæb- og
apporteringsprøve og ræveslæbsprøve.
Når disse lektioner var vel overstået, var
det tid til at gennemgå afvikling af vinderklasser. Søndag stod nemlig i vinderklassernes tegn, hvor alle igen drog i marken for at
bedømme vinderklassehunde.
Lur mig, om ikke det bliver tæt på midnat
lørdag, inden de fik lov til at stoppe dagens
dont.

Først søndag eftermiddag, omkring kaffetid, var weekenden slut. DUV vurderede
efterfølgende hver aspirant ud fra deres
bedømmelser samt det arbejde, de havde
leveret i løbet af weekenden, og besluttede
så, hvem der kunne fortsætte uddannelsen til
dommer.
”Jagthundens” udsendte er sikker på, at det
var nogle trætte dommeraspiranter, der søndag eftermiddag vendte næsen hjemad. Men
går alt, som det skal, i løbet af det næste år,
og består de den afsluttende eksamen, kan
de i 2017, stå med dommerkortet i hånden,
og mange gode oplevelser venter forude.
For god ordens skyld skal man måske
afslutningsvis lige gøre opmærksom på, at
dommerhvervet ikke er nogen guldgrube.
Det er ulønnet arbejde. Dommeren får en
diæt på 250 kr. for en prøve samt 2,50 kr./
km i kørepenge.

Forhåbentlig får alle deltagerne på årets seminar en
dag dette kort. Foto: Anette Laursen.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Tekst og foto: Flemming Østergaard

rigtig gode tips

til nemmere fodring
Det er lige nu, man skal gøre klar til fodring af sit fuglevildt. Her er
nogle tips, der gør det hele lidt lettere.

men med kornet, har man et godt depot til
Fodring af fuglevildtet skal gerne være i
senere brug.
gang senest d. 1. september. Mange jægere
har de bedste intentioner, men det bliver ofte
kun til en halvhjertet indsats, fordi man ikke 3. Brug større rør til agerhønsene
rigtig har sit grej i orden og ikke har det
ordentlig forberedt.
Her følger syv gode tips, som vil gøre
fodringen meget nemmere, så man kan
servicere fasaner og agerhøns ordentlig helt
frem til næste sommer.

5. Kun én skrue i toppen

1. Vær klar

Dette rør et 160 mm. det rummer næsten tre
gange så meget som en traditionel automat
af 100 mm rør. Bunden er skåret ud af et
trykimprægneret bræt på 25 mm.

Lav et beslag af en lille vinkel. Når røret
hviler ned i beslaget, kan man nøjes med
at give røret én kraftig skrue i toppen. På
den måde bliver det nemt at tage røret af og
rense det.

6. Hold låget fast med en gummistrop

4. Brug trykimprægnerede lægter
eller stolper

Sørg for at automaterne er repareret, nye
ben, ny spiral mm. Få fjernet grene og bundvegetation. Det letter i den grad arbejdet, og
fuglene har nemmere ved at finde automaterne.

2. Lav depoter.
Netop nu er det nemt at komme rundt i
Lægter og stolper holder meget længere
terrænet med traktor og vogn eller en ATV.
end de traditionelle runde stokke, der har
Opstiller man store tønder på strategiske
tendens til at rådne lige i jordoverfladen.
steder og smider et par spande i tønden sam-
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Lågene har en tendens til at blæse op. Hvis
man monterer et par knapper i siden af
automaten, kan låget nemt holdes fast med
en gummistrop. Stroppen fås i metermål i et
hvert byggemarked. Nu vil kornet holde sig
tørt uanset, hvor meget det regner.

7. Brug adskillelig spiral

Det er meget irriterende, hvis kornet pakker sammen i spiralen, eller den stoppes
på grund af urenheder. Ved at anvende en
spiral, der kan skilles ad, er det let at rense
såvel spiral som udgangshul. Den viste spiral drejes såvel ind som ud uden problemer.
Hvis man forbereder sig på denne måde,
vil fodringssæsonen med garanti gå meget
lettere. Mange af de ærgrelser, man ellers
kommer ud for, vil være undgået. Og husk
så lige, at foderautomater til agerhøns skal
være placeret der ude, hvor flokkene opholder sig. Rigtig god fornøjelse.
Nu er det blot med at komme i gang, og det er en ren fornøjelse, hvis man følger de gode råd. Og husk så at
blive ved helt til Sct. Hans.

Den bedste jagt nogensinde!
JAGTSÆT SPHERE®–CARIBOU
Vind-og vandtæt jagtsæt med den allernyeste
camouﬂageteknik. Det fantastiske Sphere®mønster bygger på pixelteknologi som indebærer, at vildtet på afstand ikke kan fokusere
på tøjet. Konturerne forsvinder og vildtet ser dig
ganske enkelt ikke.
Sættet er foret med High-Ventilation™ netfor
med mulighed for ekstra ventilation ved hårde
strabadser.
Jakken har forlænget rygstykke og aftagelig
hætte med skygge. Bukserne kan reguleres
i benafslutningen, har forhøjet rygstykke og
mange praktiske lommer med lynlås
Perfekt pasform og komfort. Åndbar og
100% vandtæt med tapede sømme
+BLLFTUS49-t#VLTFSTUS$$
Hele sættet kr.

3.799,-

www.pinewood.dk
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FJDs efterårsmarkprøver 2016

Foto: Kim Henriksen.

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for
alle racer) og åben klasse kr. 350,00. Tilmelding: Skal ske på Hundeweb. Tilmeldingsfrist: Den 2. september til midnat. Se under
de enkelte prøver.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er
medlem af den specialklub hvis race, der
føres. Det samme gælder for udenlandske
hundes ejere. Bemærk at ejers og førers
medlemsnummer skal opgives.
Vær opmærksom på, at der udover de annoncerede prøver kan komme ekstra prøver
på hundeweb.
Knæk og bræk.Med venlig hilsen
Ingerlise Rasmussen
Sekretær for FJD

Engelske racer.
FJDs Nordjyske prøve lørdag 10. september - max. 2 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej
65, 9440 Aabybro.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen tlf.:
40932898(Efter kl. 16:00).
E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Brian Hinge Krogh og Poul
Aagaard Sørensen.
FJDs Østjyske prøve lørdag den 10. september– max. 2 hold.
Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10,
7140 Stouby.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj
tlf.:75691268/40261172
E-mail: js@rosenvold.dk
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Info: Der kan købes morgenmad og kaffe/
kage ved afslutning.
Dommere: Endnu ikke på plads.
FJDs Sydjyske prøve søndag den 11 september – max. 3 hold engelske
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen tlf.: 30525268,
E-mail: kennelsenja@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads.
FJDs Midtfynske prøve fredag den 9.
september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672
Broby.
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Svend Buchhave tlf. : 50580794
E-mail: metrinelund@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads

Prøveleder: Otto Brunhøj Jensen, tlf. 4033
8225
E-mail: boegevang@post.tele.dk
Der kan købes øl, vand samt kaffe.

Engelske og kontinentale racer.
FJDs Sydjyske prøve den 28. august– max.
2 hold engelske og 1 hold kontinental
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen tlf.: 30525268,
E-mail: kennelsenja@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads.

Kontinentale racer

FJDs Sydjyske prøve ved Ribe onsdag den
31. august – max. 3 hold, 1 hold engelske og
2 hold kontinentale
Mødested: Skydebanevej 3, 6760 Ribe
Mødetid: kl. 8.30
Prøveleder: Jacob Poulsen, tlf. 40767237
Mail sydvestjyden@ofir.dk
Dommere: Endnu ikke på plads

FJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag
den 11. september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 2,
6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Tlf. 40263942.
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.
Info: Frokost og afslutning i terrænet.

FJDs prøve på Bornholm søndag den 4.
september – max 1 hold engelske/kontinentale
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klubhus, Kongens Mark, 3700 Rønne
Mødetid: KL. 09.00
Prøveleder: Erik Marker, tlf. 40353558
Dommer: Kirstein Henriksen

FJDs Sydjyske prøve ved Løgumkloster
søndag den 11. september – max. 12 hunde,
1 hold åben klasse kontinental.
Mødested: Damhusvej 9, 6240 Løgumkloster
Mødetid: 8.30

FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 10.
september - max. 4 hold, 2 hold engelske og
2 hold kontinentale
Mødested: ”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A,
4690 Haslev.
Mødetid: kl. 08.30
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Prøveleder: Claus K. Rasmussen, tlf.:
23305953 mail: clauskr@sol.dk
Dommere: Ikke på plads.
FJDs prøve ved Herning - Aulum den 1.
november. Max 2 hold engelske og 1 hold
kontinentale
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,
7400 Herning
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, tlf.
97472493/24821093.
Mail: mail@storaaens.dk
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2016.
Dommere: Jan Andreasen, Haakon Skov og
Uffe Jacobsen.
Tilmeldingsfrist – såfremt der ikke er en
tilmeldingsfrist under den enkelte prøve
er sidste dag for tilmelding fredag den 2.
september til midnat.

FJDs internationale vinderprøver
med CACIT 2016
FJD’s vinderprøve for engelske racer
fredag den 7. oktober 2016 i Nordjylland
Mødetid: kl. 8,30.
Mødested: Gl. Toftegaard, Gamle Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro
Dommere: Ordf. Poul Valdemar Nielsen,
Jens Hansen, Poul Erik Dahl.
Prøveleder Ingerlise Rasmussen tlf. 4093
2898
Tilmelding på Hundeweb senest 15. september 2016

FJD’s 5. vinderprøve for engelske racer
lørdag den 8. oktober 2016 på Sydsjælland
Mødetid: kl. 8,30.
Mødested: P-plads Vest ved motorvejsafkørsel nr. 38 Snesere/Tappernøje
Dommere: Erik Rimmen (ordførende) og
Håkon Skov.
Prøveleder Aage Stenhøj Jørgensen tlf. 2167
2468
Tilmelding på Hundeweb senest 15. september 2016
FJD’s 5. vinderprøve for kontinentale racer lørdag den 8. oktober 2016 på Sjælland
Mødetid: kl. 8,30.
Mødested: Klodskovvej 11, 4800 Nykøbing
F
Dommere: Ordf. Anders Wanstrup, Knud
Føhns, Bjarne Axelsen
Prøveleder: Allan Grundahl, 2630 5500
Tilmelding på Hundeweb senest 15. september 2016
FJD’s vinderprøve for kontinentale racer
lørdag den 8. oktober 2016 i Jylland
Mødetid: kl. 8,00.
Mødested: Klovtoftevej 10, Klovtoft, 6230
Rødekro
Dommere: Ordf. Ole Andersen, Kaj Hedegaard, Jacob Poulsen
Prøveleder Hans Martin Christensen tlf.
2571 9148
Tilmelding på Hundeweb senest 15. september 2016

Vinderprøver efter DM
FJD’s vinderprøve for engelske racer
onsdag den 19.10.2016 i Jylland
Mødetid: kl. 8,00.
Mødested: Attrupvej 6, 8550 Ryomgård
Dommere Poul Aagaard Sørensen (ordførende) og Jan Koch
Prøveleder: Børge Sommer,
86394839/20786075
Tilmelding på Hundeweb senest 08.10.2016
FJD’s vinderprøve for engelske racer
lørdag den 29.10.2016 på Sjælland
Mødetid: kl. 8,00.
Mødested: Faurbjergvej 21, 4300 Holbæk
Dommere Poul Vestervang (ordførende) og
Claus Raahauge
Prøveleder: Jan Lorentzen tlf. 2482 0921
Tilmelding på Hundeweb senest 18.10.2016
Fælles instruktion
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 1. vinderen 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 eventuelle ændringer i dommerliste samt i programmer i
øvrigt.

5-klub Efterårsmarkprøver 2016
Langhårsklubben , DanskVizsla Klub ,
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehunde og KJS
Afholder efterårsmarkprøve søndag d. 11.
september 2016
Mødested : Søvsøvej 17 , 8800 Viborg
Mødetid : kl. 8:30
Antal hold : 2 hold . Der bliver trukket lod
blandt de rettidige tilmeldte i tilfælde af
mere end 24 tilmeldte hunde .
Prøveleder :Kim Sørensen , Høvejen 2A ,
8940 Randers SV
E-mail : ks@ohcare.au.dk
Telf. : 40 52 66 42
Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven skal foregå via www.hundeweb.dk
Morgenbrød kan bestilles ved Jens Christian telf. 23 26 95 56

International Vinderprøve på Samsø
lørdag den 24. sept. 2016

Dommer: Henrik Raae Andersen.

Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
senest den 19. september 2016.
Har du ikke mulighed for at tilmelde på
hundeweb, kontakt da prøvelederen
Mødetid: lørdag den 24. september 2016
Vedr. samkørsel så kan prøvelederen
kl.: 08:15. Færgen: Færgen afgår fra Hou
kontaktes.
kl.: 07:00 og ankommer Samsø kl.:08:00 og Eftertilmelding, hvis adgangsgivende
afgår igen fra Samsø kl.: 18:15.
præmiering opnås, kan ske ved at
Pladsreservation til færgen: Tlf.: 70 22 59 kontakte prøveleder.
00 eller www.tilsamsoe.dk. Det er vigtigt at
bestille plads! Deltagere fra Sjælland bedes Eventuel overnatning og madpakker:
kontakte prøvelederen.
Kontakt Sælvigbugtens camping/Birthe
Vær opmærksom på evt. rabat på en dags- på tlf.: 86 59 07 07. Der kan overnattes i
billet ved bestilling
campinghytter og værelser.
Fælles morgenmad fra kl. 8.15 skal bestilPrøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej les ved prøveleder – pris kr. 55
21, 8305 Samsø. Tlf.: 40 42 17 38
e-mail: findholger@os.dk

Mødested: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø

www.fjd.dk
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Dansk Kennel Klubs efterårsmarkprøver 2016
Brugsklasse ved Sindal
Onsdag den 21. september 2016

Brugsklasse ved Holsted
Torsdag den 22. september 2016

Brugsklasse på Bramming
Onsdag den 28. september 2016

Brugsklasse ved Grenå
Tirsdag den 20. september 2016

Brugsklasse på Fyn
Fredag den 23. september 2016

Brugsklasse ved Års
Fredag den 23. september 2016

Brugsklasse Sønderjylland
Tirsdag den. 11.oktober 2016

Brugsklasse ved Skive
Mandag den 19. september 2016

Brugsklasse på Lolland – prøve I
Mandag den 19. september 2016

Brugsklasse ved Tårs
Lørdag den 17. september 2016

Brugsklasse på Lolland - Prøve II
Tirsdag den 27. september 2016

Brugsklasse ved Simmersted
Fredag den 23. september 2016

Brugsklasse i Vildbjerg
Fredag den 23. september 2016

Brugsklasse ved Hobro
Onsdag den 28. september 2016

Brugsklasse i Ringe
Søndag den 2. oktober 2016

Brugsklasse ved Højmark
Fredag den 23. september 2016

Brugsklasse på Falster, Liselund
Søndag den 18. september 2016

Brugsklasse ved Bygum
Fredag den 16. september 2016

Brugsklasse på Falster, Liselund
Fredag den 23. september 2016

Brugsklasse ved Ringsted
Onsdag den 5. oktober 2016

Brugsklasse på Læsø
Fredag den 14. oktober 2016 (blandet hold)

Brugsklasse ved Ringsted
Fredag den 14. oktober 2016

International vinderklasse ved Vildbjerg
Søndag den 9. oktober 2016

Brugsklasse ved Klovtoft
Lørdag den 1. oktober 2016

Engelske racer:

Kontinentale racer:

Brugsklasse på Djursland
Lørdag den 17. september 2016

Brugsklasse ved Sønderup
Fredag den 14. oktober 2016

Brugsklasse ved Næstved
Søndag den 18. september 2016

Brugsklasse ved Salling
Tirsdag den 20. september 2016

Brugsklasse ved Billund
Lørdag den 24. september 2016

Brugsklasse Sjælland – Egemarke Gods
Lørdag den 17. september 2016

Brugsklasse ved Skjern
Søndag den 18. september 2016

Foto: Anette Laursen.

Se meget mere information på: www.dkk.
dk (vælg: Aktiviteter/For jagthunde/Stående
jagthunde). Her vil der også være opdateringer på ændringer og eventuelt ekstra prøver.
DKK’s brugsklasser: For ejere/førere
med stående jagthunde. Skal være medlem
af DKK eller en af specialklubberne for
stående jagthunde, og hunden skal have
DKK-anerkendt stambog.
DKK’s internationale efterårsvinderklasse:
For ejere/førere med stående jagthunde. Skal
være medlem af DKK, og hunden skal have
DKK-anerkendt stambog. For udenlandske
hunde skal kopi af stambog tilsendes DKK´s
jagtafdeling/alternativt afleveres til prøveleder, som videresender til administrationen.
Tilmelding: www.hundeweb.dk
Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser
er 21 dage før prøvens afholdelse.
Tilmeldingsfrist for samtlige vinderklasser
er 15. september 2016.

Brugsklasse på Læsø
Se under engelske racer (blandet hold)
Brugsklasse på Læsø
Fredag den 14. oktober 2016 (blandet hold)
DKK´s internationale vinderklasse i Grenå
Søndag den 9. oktober 2016

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

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

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

36

www.fjd.dk

DM 2016
Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes søndag den
16. oktober 2016 i Sydsjælland og på Falster.

Afslutning og præmieoverrækkelse foregår på Iselingen Gods,
4760 Vordingborg kl. ca. 17,30.

Mødested: Danhostel Vordingborg, Præstegårdsvej 16-18, 4760
Vordingborg. Hundeførerne skal ved fremmøde parkere holdvis.

Dommere for engelske racer:
Sven Aage Vad (ordførende), Mogens Vestergaard Hansen og Erik
Petersen.
Dommer for kontinentale racer:
Annette Laursen (ordførende), Jens Jørgen Nielsen og Jes Laulund.
Prøveleder: Bjarne Kleis tlf. 2214 2076

Program:
Velkomst og opråb kl. 8,30. Herefter afgang til terræn.
Frokost ca. kl. 12,30 på Danhostel Vordingborg. Ved ankomst parkerer man samme sted som om morgenen, så de engelske hundeførere holder et sted og de kontinentale hundeførere et andet sted.

Hovedsponsor

Mulighed for forplejning på DM 2016
Hundeførere og publikum har mulighed for at spise deres medbragte frokost indendørs på vandrehjemmet. Drikkevarer skal
købes, så egne medbragte drikkevarer er ikke tilladt.
Evt. mulighed for hundeførere til at købe morgenmad og frokost vil
fremgå af DJU’s hjemmeside.
Katalog med de deltagende hunde offentliggøres på DJU’s hjemmeside onsdag den 12. oktober.

VM
2016

Foto: Anette Laursen.

Fuldstændigt program for
Mediterranean Cup og Verdensmesterskabet for stående
jagthunde 2016.

Mediterarranean Cup:
Mødested og hovedkvarter: Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 Ribe.
18. og 19. oktober International FCI markprøve for engelske og kontinentale racer.
Begge dage morgenparole og afgang til
terræner kl. 08.00.
Verdensmesterskabet 2016:
Mødested og hovedkvarter Dronninglund
Hotel, Slotsgade 78, 9330 Dronninglund.
21. oktober:
Kl. 15.00: Åbningsceremoni på Dronninglund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund, med præsentation af de nationale
hold og Sct. Hubertus-holdene.

22. oktober: FCI-prøver, VM.
Kl. 08.30: Morgenparole og afgang til terræner fra Hjallerup Markedsplads, Algade
43, 9320 Hjallerup.
Kl. 16.00: Vandapportering og matchning,
Hjallerup Markedsplads.
Kl. 18.00: Vildtparade, Hjallerup Markedsplads.
23. oktober: Sct. Hubertusprøver.
Kl. 08.00 afgang fra ´Dronninglund Hotel til
jagtterræner ved Vielshøjen 9500 Hobro.
(Ankomst ca. 08.45).
13.00: Frokost Vielshøjen 3, 9500 Hobro.
Kl. 16.00: Matchning ved Vielshøjen.
Kl. 18.00: Vildtparade og offentliggørelse
af resultater.
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24. oktober: FCI-prøver, VM.
Kl. 08.30: Afgang til terræner fra Hjallerup
Markedsplads.
Kl. 16.00: Vandapportering og matchning,
Hjallerup Markedsplads.
Kl. 18.00: Vildtparade, Hjallerup Markedsplads.
Kl. 20.00: Gallamiddag, uddeling af præmier og titler.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ÆNDRINGER KAN FOREOMME. Følg med på
www.dkk.dk hvor der er link til Verdensmesterskabets særlige hjemmeside.
Se i øvrigt side 26 i Jagthunden 3/2016.
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DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

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

Har den stående jagthund sin berettigelse i
moderne jagt?
Tekst og foto: Jens Toft
For år tilbage havde de fleste en stående
jagthund med på jagt. Det var en anden tid
og en anden jagtform. Førhen gik jægerne
på jagt og hunden tog stand for det vildt,
der måtte være på terrænet. Nu går flere på
jagt, men jægerne står på jagt - omkring en
remise eller et skovareal og får hundene til
at gå igennem. Kort sagt: rollerne er byttet
om, således at jægerne står og hundene går.
Jeg har selv stående hunde (ruhår), men
min første hund var faktisk en labrador. Alle
jagthundetyper har sin berettigelse til jagt.
Nogle er super gode til at apportere, nogle er
mestre i at få fuglene op at flyve mens andre
kan finde et anskudt dyr efter langt og besværligt sporarbejde. Flere af hundetyperne
og -racerne kan mestre flere discipliner og
så har vi dét, som alle gerne vil have - en
rigtig allround-hund.
Jeg har valgt den ruhårede hønsehund,
fordi jeg ønsker, at min hund skal være alsidig, så jeg ikke skal have forskellige racer til
de jagtmæssige opgaver, der skal løses.
Baggrunden for dette indlæg er, at jeg
synes, der bliver lagt for lidt vægt på
arbejdet med stand og rejsning af fugl! Min
fornemmelse er, at ”man” prøver at gøre den
stående jagthund til en apporterende hund.
Jo, den stående hund er også en dygtig apportør, men lad være med at sammenligne
med labrador eller andre retrievere på dette
punkt.
Det vil altid være lettere at få en god apportør, hvis man ejer en retriever i stedet for
en stående hund. Fokusér hellere på hvad

man også får ved at have en stående hund…

eller småt - som man har til sin rådighed.
Man behøver ikke at have marker på mange
For at illustrere, hvad jeg mener, vi skal fo- hektar for at slippe en stående hund…
kusere på, således at flere får øjnene op for,
Man kan eksempelvis meget lettere komme
hvad det vil sige at gå på jagt med stående
til skudchance ved et hegn, hvor hunden
hund, vil jeg fortælle om en jagtoplevelse i
tager stand, frem for at en stødende hund får
slutningen af december 2015.
fuglen på vingerne inden man når frem.
Min kæreste og jeg havde spurgt vores
Så hermed en opfordring til at vi med
nabo, Simon, om han ville med på en forstående jagthunde vil være ambassadører for
middagstur på vores markarealer. Det ville
vores respektive race og vil vise andre, hvor
han meget gerne og vi startede kl. 9 med
mange fordele der er i at have en stående
kaffe og rundstykker. Simon har taget jagthund og ikke kun en dygtig apportør.
tegn for et par år siden og har ikke nogen
Venlig hilsen
erfaring i at gå på jagt med stående hund.
Jens Toft
Jagtarealerne er små remiser og hegn.
Arealer, hvor man normalt ville stille jægerne for og derpå drive arealet af. Vi valgte
i stedet at slippe én ruhår af gangen.
Der gik ikke lang tid, inden hunden havde
den første stand, og Simon blev instrueret
i at gå helt op på siden af hunden, så han
kunne komme til skud. Der blev rejst en
fasan, Simon fik ikke skudt og jeg skød
forbi, hunden prellede - men kom da hurtigt
tilbage!
Vi fortsatte ufortrødent gennem remiser og
hegn og efter 1½ time havde vi fået nedlagt
seks fasaner og skudt forbi til lige så mange,
men det bedste var, at Simon opnåede at
skyde de fire af fuglene! Hver gang efter en
situation, hvor hunden havde stand, rejste
sin fugl og efterfølgende apporterede.
Det jeg vil frem til med denne lille beretning er, at vi bør vise andre, hvor fantastisk
det er at gå med en stående hund, og at en
stående hund fint kan gå på det areal - stort
Privat foto: Jens Toft.

Årbog 2015

” 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
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Bestyrelsesmøder 2016:
Onsdag 31.08.2016 kl. 18.00 Fjelsted
Torsdag 01.12.2016 kl. 18.00 Korsør
Fredag 03.02.2017 kl. 18.00 Fjelsted

www.fjd.dk

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

DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klub, efterårsvinderklasser på Lolland 24-25. sept.
Foto: Anette Laursen.

Fælles Markprøveregler. Udenlandske
hunde er velkomne, og svenske ruhår kan
tilmeldes efter særlige regler– se www.
ruhaar.dk
Prøveleder: Jesper Hansen Gammelbyvej
4 4900 Nakskov, mobil 20707571, Mail:
jesperhansen63@msm.com
Dommere: Se på www.ruhaar.dk
Fortæring og overnatning på Danhostel Vesterskoven Enkeltværelse kr.
443,-/2-sengsværelse kr. 657,-Smør selv
madpakker bestilles, 35,- kr. Middag aften
kan bestilles, 185,- kr
NB: Folk booker selv værelser og bestiller
aftens middag og madpakker ved Danhostel
hvis vandrehjemmet bliver fuldbelagt, kan
yderligere overnatnings muligheder etableres gennem prøveleder Jesper Hansen
Tilmelding: På hunde Web ,sidste frist for
tilmelding er : www.ruhaar.dk Bestyrelsen
håber, at så mange som muligt vil deltage
med deres hunde i denne weekend samt
deltage i den hyggelige fællesspisning.
Web ansvarlig, Eline Noiesen, 2025 1810
alle spørgsmål om hold, sammen kørsel
m.m .

Mødested bliver Nykøbing F. Vandrehjem
Danhostel Vesterskoven ApS
Tlf.: +45 54856699
http://www.vesterskoven.dk
http://www.danhostel.dk/hostel/danhostelnykoebing-falster.

Velkomst og afgang til terræn kl. 8.00.
Der er traditionen tro fællesspisning lørdag
aften kl. 19.30.(Mere om festen på hjemmesiden)
Der kan tilmeldes og der dømmes efter

Generelt. Følg med på klubbens hjemmeside hvor oplysninger løbende bliver opdateret: På gensyn Prøveleder Jesper Hansen

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2016 – 2017:

Søndag 25.09.2016 Efterårsvinderklasse
Lolland
Lørdag 04.02.2017 Kontakt og tillidsmands
møde Fjelsted.

Lørdag 01.04.2017 Hovedprøve i Esbjerg
Søndag 02.04.2017 Hovedprøve i Esbjerg
Lørdag 22.04.2017 Generalforsamling i
Ejby

Hirtshals området:

Ræveslæbsprøve fredag den 26/8- kl.17.00 i
Stenbjerg Klitplantage. Tilmelding på Hundeweb
eller til Kaj Verner Nielsen, 27646127 senest søndag
den 21/8Efterårets øvrige aktiviteter bliver lagt på hjemmesiden i starten af Juli måned.

10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk
Kontaktperson: Per Lissner, 4183 4228
e-mail: herning@ruhaar.dk

Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330
Dronninglund, tlf: 60130423 E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk

Hobro området:

Lørdag 24.09.2016 Efterårsvinderklasse
Lolland

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedsted Telefon: 9793 6119 - 2764 6127 E-mail:
thisted@ruhaar.dk
Ræveslæbstræning
Mandag den 22/8 kl. 19.00 er der ræveslæbstræning
på „Tyskebakken“ Nørhå.
Tilmelding til Kaj Verner senest 2 dage før på
27646127.

Kontaktperson: Peter Krebs Brorsen 4196 5654
e-mail: hobro@ruhaar.dk
Ræveslæbstræning
Vi starter ræveslæbstræning op i Hadsund og i
Urhøj. Der er træning følgende dage:
Hadsund starter tirsdag d. 2 aug og de efterfølgende
tirsdage frem til og med 30. aug.
Urhøj starter torsdag d. 4 aug og de efterfølgende
torsdage frem til ræveslæbsprøven d. 1 sep.
Tilmelding til Hadsund er ved Jan Bartholomæussen og Urhøj er ved Allan Nordkvist. Her vil blive
oplyst adresse og tidspunkt.

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej

www.fjd.dk

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

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek, 2840 1483
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

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

Fyn området:

Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres fra DM
2015 til DM 2016.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen: 65 98 18 85 / 21 70 48 85

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

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

Obs der vil også være løbende opdateringer med
forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
bornholm.

AUGUST:
Slæb og Apporteringstræning.
03. – 10. – 17. august
Foto: Anette Laursen.

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven
6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Fuldbrugsprøvetræning.
Vi starter i juli måned. Tid og sted aftales ved tilmelding.Tilmelding: Kurt Drasbek, 49170208 eller
Drasbek@post10.tele.dk pris 200 kr.

Foto: Anette Laursen.

Marktræninger.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i
løbet af sommeren. Pris: 75 kr. pr. hund.Såfremt en
aften bliver overtegnet har ruhår fortrinsret. Tilmelding til: Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
SEPTEMBER:
Bubbelprøven.
Lørdag d. 17. september 2016 kl. 09.00. Mødested:
Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde.
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr.
Lokal brugsprøve – prøve udelukkende for ruhår,
hvor der skydes fugle for hundene. Adgangskrav:
bestået DJU apporteringsprøve, Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporteringsprøve samt
deltaget på anerkendt markprøve. Der uddeles pokal
til 1., 2. og 3. vinder. Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af hundene samt spisning af medbragt
madpakke. Max. 10 hunde. Tilmelding til Hanne
Buhr på fyn@ruhaar.dk
Marktræning for unghunde med fældning af
fugl.
Søndag d. 18. september 2016 kl. 09.00. Mødested:
Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 5300
Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. Adgangskrav:
unghunde 10–24 mdr. Max. 10 hunde. Tilmelding til
Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
OKTOBER:
Debataften.
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 19.00. Mødested:
Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, Fraugde 5220
Odense SØ Fri entre. Debat-/medlemsmøde om
året, der gik. Hvad skal der ske til næste år?

Marktræning.
Søndag den 21. august.
Sted : Basnæs, syd for Næstved. Pris 100 kr. Max
10 hunde pr. dag. God chance for fugl. Unghunde
har første prioritet.Tilmelding : Søren Hecht, telefon
20494839.

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen Bygaden 11,
2625 Vallensbæk Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk E-mail: roskilde@ruhaar.dk
20. AUGUST - MARKTRÆNING for rimelig
lydige hunde. Mødetid: Klokken 8:30
Vi starter med morgenbrød, ta’ selv kaffe og evt.
madpakke, drikkelse og HUSK VAND TIL HUNDEN. PRIS KR. 200,- Mødested: Sørup Avlsgård,
Hjelmsømaglevej 99, 4100 Ringsted.Tilmelding
senest den 17. august til Søren Nielsen på mail:
soren@fredskovs.dk Ved evt. spørgsmål kan Søren
kontaktes på tlf 6049 1166.

Hundetræning for hvalpe, unghunde og erfarende
jagt/brugshunde.
* Ibsker Jagthytte, Lindsvej/Oksemyrevejen, 3740
Svaneke. Ansvarlig: Martin Hjort tlf. 40 86 39 76
Hver mandag kl. 19.00 30 kr. pr. gang.
* Jydegård, Sursænkevej 9, 3700 Rønne. Ansvarlig:
Poul-Rikard Ebbesen, tlf. 23 63 19 01
Hver onsdag kl. 19.00 30 kr. pr. gang.
DJ Efterårsmarkprøve den 3 september 2016.
Prøveleder: Benny Lilleør Christensen, tlf. 72 55 88
99, ruhaar@live.dk
Mødested: Klemensker Jagthytte, Kongensmark 4b,
3700 Rønne. Tidspunkt: Kl 9.00 Dommer : Kirstein
Risvig Henriksen. Sidste tilmelding: 28.8.2016
Tilmelding via hundeweb.
FJD Efterårsmarkprøve den 4 september 2016.
Prøveleder: Erik Marker, tlf. 40 35 35 58
Mødested: Klemensker Jagthytte, Kongensmark 4b,
3700 Rønne. Tidspunkt: Kl 9.00 Dommer: Kirstein
Risvig Henriksen. Sidste tilmelding: 29.8.2016
Tilmelding via hundeweb.
Fuldbrugsprøve Bornholm den 1-2 oktober 2016.
Prøveleder: Benny Lilleør Christensen, tlf. 72 55
88 99, ruhaar@live.dk Mødested: Hvidehus, Fælledvej 98, 3790 Hasle. Tidspunkt: Kommer senere.
Dommer: Annette Laursen, Michael Sanner og Lars
Hansen, Maks 12 hunde. Tilmelding via hundeweb.

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

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7,
4930 Maribo, tlf 2090 9834
Marktræning: hold øje med nærmere information
i Jagthunden eller på DRK og KHK hjemmesider.
Deltagelse er forbeholdt lokale brugere af Aktivgruppen Storstrømmen.
Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 27. august kl. 09.00. Mødested oplyses
ved tilmelding eller på hjemmesiderne. Tilmelding
senest 16. august Annette på 56 39 84 96 eller
ah.holm@mail.dk
Agility:
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Giv din hund en anderledes og sjov træning, som
udvikler dens balance og
Selvsikkerhed. Træningen vil foregå på små hold.
Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Anette Holm
på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk Pris 30 kr.
pr. gang.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

www.fjd.dk

Foto: Anette Laursen.

KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Dejlig dag i Vissenbjerg

Bedømmelsen af de mange flotte hunde følges med spænding fra sidelinjen. Foto: Birte Johansen.

Den 12. juni var en solrig dag, hvor FJD
afholdt udstilling i Vissenbjerg. Det er altid
en minderig dag når korthårene mødes på
Fyn. Det var også tilfældet i år. Dagen blev

indledt med en tale af FJD formand Christian Johansen samt jagthornsblæsere, der
spillede fantastisk.
Selv om man ikke selv udstiller hund, er

det altid hyggeligt når korthårsfolk mødes
fra nær og fjern til en sludder om korthåren
og alt muligt andet. Jeg nød at tale med
medlemmerne og den store opbakning, der
var til det sidste - det skal i som medlemmer
have stor tak for.
Der var tilmeldt 28 korthår i alle aldre til
udstillingen samt en opdræts- og en avlsklasse, som alle skulle bedømmes af Anette
Bystrup. Lad mig afsløre med det samme,
kvaliteten var god, og det kom til udtryk i
20 Excellent heraf 12 med CK, 6 Very Good
og 2 SL.
Det var kennel Petermann der for tredje
gang med tre forskellige tæver stillede i
opdræts- og avlsklasse, og holdet fik utroligt
pæne ord med på vejen af dommeren, især
blev ensartetheden i de udstillede hunde
fremhævet.
Af øvrige resultater skal fremhæves at:
•
Bedst i racen – BIR: Fjelstrup’s
Gry, Ejer og opdrætter: Martin Ellegaard,
Haderslev
Opfylder nu kravet til Eksteriørchampion
•
Bedst i modsat køn – BIM: Petermann’s Oban, Ejere: Anette Dalstrup Vesterholm og Morten Dalstrup, Holsted, Opdrætter: Erik og Kirsten Petermann, Holsted
•
Bedste Baby: Marskengens Cessa,
Ejer: Hanne Frie, Køge, Opdrætter: Benny
Buck, Augustenborg
Fjelstrup’s Gry blev med dette fine resultat
sendt videre til Bedst I Show (BIS), og for
andet år i træk lykkedes det en korthår at
erobre denne titel.
Alt i alt må man sige, at det var en god og
solrig dag for den korthårede hønsehund.
Der skal lyde en stor tak Benno og Jørgen
Peder for deres indsats, til de udstillede
hunde og deres førere. Ikke mindst skal der
lyde en tak til dem, der bare kom forbi og
var med til at gøre dagen festlig.
Per K. Kristophersen

Fra venstre: Fjelstrup’s Gry (BIR), Martin Ellegaard - dommer Anette Bystrup - Petermann’s Oban (BIM), Anette
Dalstrup Vesterholm. Foto: Birte Johansen

www.fjd.dk
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International efterårsvinderklasse i Sønderjylland
Korthaarklubben afholder lørdag den 24.
september international efterårsvinderklasse
på terræner omkring Hellevad og Rødekro.
Der er reserveret terræner, der gør det muligt med 2 vinderklasser.
Der er mulighed for tildeling af Cacit og
1. vinderne opnår adgang til Danmarksmesterskabet.
Mødested: Uge Lystfiskeri og camping,
Åbenråvej 95, Uge, 6360 Tinglev.
Mødetidspunkt: Kl. 8,00.
Fortæring: Mulighed for køb af morgenmad fra kl.7.00.
Adgang til prøven: Hunde der har opnået
2x1.pr. i åben eller brugsklasse, herudover
skal hunden have bestået slæb- og apporteringsprøve, eller tilsvarende adgangsgivende prøve. ( jf. DJU regler for adgang til
vinderklasser).
Prøveleder: Hans Martin Christensen,

Aktivgrupperne

Muskatvænget 17, 6360 Tinglev. Telefon
2571 9148.
Tilmelding: Via www.hundeweb.dk. Der
sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis du ikke har adgang til internet, kan du
sende tilmeldingsblanketten til prøveleder
hmc@bbsyd.dk. Prøvegebyr på 600,00 kr.
kan indbetales i Jyske Bank Reg. nr. 7751
konto nr. 1053819. Husk at angive hundens
navn og stambogsnummer, samt ejers navn.
Sidste frist for tilmelding: Den 16. september.
Såfremt der ønskes middagsmad på
prøvedagen, skal dette bestilles ved Hans
Martin Christensen ved tilmelding. Det er
ikke muligt at bestille spisning på selve
dagen. Kontaktoplysninger på Hans Martin
står under, „Fredag aften arrangement“.

Marktræning: hold øje med nærmere information
i Jagthunden eller på DRK og KHK hjemmesider.
Deltagelse er forbeholdt lokale brugere af Aktivgruppen Storstrømmen.
Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 27. august kl. 09.00. Mødested oplyses
ved tilmelding eller på hjemmesiderne. Tilmelding
senest 16. august Annette på 56 39 84 96 eller
ah.holm@mail.dk
Agility:
Giv din hund en anderledes og sjov træning, som
udvikler dens balance og Selvsikkerhed. Træningen
vil foregå på små hold. Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Anette Holm på 56 39 84 96 eller
ah.holm@mail.dk Pris 30 kr. pr. gang.

Aktivgruppen Aalborg
For yderligere aktiviteter og ændringer følg med på
hjemmesiden aktivgruppenaalborg.dk.
Schweisstræning: Afholdes evt. som individuel
træning - Kontakt Jens Arne Hald
Marktræning efterår: Såfremt der afholdes
marktræning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden.

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

Aktivgruppen Århus og omegn
område 1.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med Djurslands
Jagthundeklub. Se nærmere information: www.
djurslandsjagthundeklub.dk under aktiviteter.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469. e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Foto: Benny Fischer.
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Fredag aften arrangement: Det er klubbens tanke, i lighed med forgangne år, at
arrangere hyggeaften med lidt bespisning
for en pris af 50 kr. Spisningen er kl. 19.30
på mødestedet Uge Lystfiskeri og Camping,
Åbenråvej 95, Uge, 6360 Tinglev. Drikkevarer kan købes af Klubben til rimelige priser. Tilmelding til fredag aften arrangement
til prøveleder Hans Martin Christensen på
mail hmc@bbsyd.dk eller tlf. 2571 9148.
Overnatning: Camping pladsen råder over
3 forskellige hyttetyper samt 10 stk. værelser. Det er en god ide at være tidlig ude hvis
man vil leje hytte eller værelse, da det er
en meget brugt campingplads. Tilmelding
direkte til www.uge-lystfiskeri.dk

Dommere: Ordførende Jacob Poulsen,
Anders Wanstrup, Leif Jensen, Claus

Aktivgruppen Midt- & Vestjylland

Aktivgruppen Storstrømmen

Søgaard Nielsen, Niels Erik Kromann og
Kaj Hedegaard. Der tages forbehold for
dommerændringer.

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308

www.fjd.dk

e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727. Jan
Pico Sørensen tlf. 21623753.
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

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

Hvem er den nye formand i DMK?
Det blanke hår i siderne, de nedslidte tindinger og bølgerne i panden indikere udgangen
af 30’erne. Med 2 børn i passet og én til
forventet indskrivning planlagt til udgangen
af august, må jeg vel betegnes som meget
almindelig af liv og bygning, dog måske
tenderende til lidt for meget brug af fløde i
sovsen. Privat er jeg, med min viv, bosiddende på en landejendom ved Skiveegnen.
Med ca. 10 års stolt medlemskab af Dansk
Münsterländer Klub og fire Münsterländere
senere, er jeg nu blevet valgt som formand
for Dansk Münsterländer Klub. En opgave
som jeg påtager mig med stor ydmyghed for
klubben, medlemmerne og for Grosser og
Kleiner Münsterländere. Bestemt også en
opgave jeg påtager mig med glæde, viljen
og lysten til at gøre en forskel.
Jeg er jæger til benet og driver stort set
alle jagtformer fra gravjagt, trykjagt til
et blæsende andetræk. Specielt elsker jeg
jagten med den stående hund, både herhjemme samt i vores nordiske lande. Når

det kommer til hundene, så udover at det er
en skøn hobby, med et fantastisk kammeratskab i klubben, og på tværs af racer og lidt
seriøst avl i ny og næ, er det samtidig også
et åndehul i hundenes samvær.
Hvis ikke jeg arbejdede målrettet med
mine hunde, er jeg ret overbevist om, at jeg
aldrig fik dem ordentlig færdigdresseret til
det niveau, jeg gerne vil have mine hunde
har på jagt, både før og efter skuddet.
I august skal bestyrelsen have en temadag,
hvor vi skal se fremad. Vi i bestyrelsen, vil
udarbejde et oplæg om klubbens fremtidige struktur, økonomi og strategi. Når vi i
bestyrelsen har et oplæg klar, vil jeg komme
rundt i vores aktivistområder og fremlægge
tankerne. Vi håber dér, at kunne få en sund
og konstruktiv debat og sammen med jer
sætte takten for de næste år.
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt
samarbejde med bestyrelsen, og jeg glæder
mig til at møde alle jer derude.
Rune Riishøj

Rune med hundene. Foto: Jeppe Ladefoged.

Qvinde weekend 2016
Sæt X i kalenderen d. 27. og 28. august

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

Planen er følgende:
Lørdag:
Formiddag og middag lydighed og apporteringstræning.
Frokost - kommer Anne med en spændende picnickurv
Eftermiddag og aften
Tidligere udstillingsdommer for Münsterländere Kaj Hansen vil fortælle om alt det
spændende ved udstilling af din hund. Han
vil gennemgå hvordan den skal klippes og
korrekt udseende.
Hver hund vil blive bedømt, og gode råd at
gå hjem og arbejde videre med.
Aftensmad - der trylles ved Weberen
Søndag:
Formiddag og middag - schweiss i Silkeborg
Jeg har fået nogle fantastiske arealer, som
vi kan benytte. Alle skal ud og ligge og gå
et spor.
www.fjd.dk

Frokost i skoven
Eftermiddag - Kage og Kaffe med evaluering.
Overnatning - prøver om vi kan være hvor
jeg bo ellers benytter vi Stilling Jagtforening. Gerne tage campingvogn, telt med
ellers får du en plads i mit hus.
Pris: holder det så billigt som muligt (ca.
500-600)
Tilmelding på nicolesolgaard@gmail.com
eller mobil 41770813
Tilmeldingfrist: Søndag d. 18. August
2016
Ved tilmelding skal jeg bruge din størrelse
på T-shirt.
Glæder mig til at se jer alle
Kærlig hilsen
Nicole Lajgaard Solgaard
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DMKs avlsdag

Avlsvejledningen giver en præsentation af alle hanhundene. Foto: Dorthe Winde.

DMK’s avlsvejledning har som mål hvert år
at lave gode arrangementer for opdrætterne
i Dansk Münsterlænder Klub. I år valgte
vi at få dyrlæge Anne Schierup til at holde
foredrag omkring det at få hvalpe, og om
eftermiddagen blev der holdt hanhundeskue
med hanhunde fra hanhundelisten og stambog + listen.

Avlsvejledningen holdt også et kort foredrag om, hvad vi laver. Udover at godkende
parringer, holder vi også øje med den effektive population, matadoravl og sygdomme
samt laver hvalpesyn.
Vi gennemgik, hvordan avlsreglerne ser ud
i DMK, og at man til hver en tid kan finde
dem inde på DMK-online.dk under avl. Det
Dagen startede med dyrlæge Anne Schieer en rigtig god idé at sætte sig ind i klubrup, der er specialist inden for reproduktion bens avlsregler i god tid, inden man skal
hos hunde.
have hvalpe.
Hun fortalte blandt andet om tævens løbetid, Hvalpesyn er noget vi har indført igen,
om hvordan en sædundersøgelse foretages
med start i slutningen af 2014. Vi gennemog hvad man som hanhundeejer bør vide.
gik de forskellige punkter i hvalpesynet,
Hun fortalte også om parring og om prohvorfor vi kigger på dem, samt lidt statistik
blemer omkring parring. Herefter kom hun
fra 2015.
igennem drægtigheden og fødsel.
Især hvalpebrok blev diskuteret, hvor
Der blev diskuteret og spurgt en hel del.
årsagerne til brok blev gennemgået, da brok
Dem, der mødte på dagen, fik blandt andet
både er arveligt, men længden på navlesnakket ormekur igennem, noget mange
strengen, der efterlades på hvalpen, også har
ikke vidste, var blandt andet, at tæven bør få betydning. En tæve, der gnaver navlestrenen ormekur KUN mod spolorm ved løbetid, gen helt af, kan meget let forårsage brok.
og at det derfor er unødvendigt at give et
Hvis man har en tæve, der gnaver navlekombinationspræparat, der dræber flere
strengen helt ned, kan man holde fingrene
ormetyper. Anne var igennem diverse parimellem hvalp og tæve, når hun gnaver,
ringsproblemer, hvor hun blandt andet fint
så der bliver ca. én cm tilbage på hvalpen,
forklarede, at tæver kan udskyde deres æghvilket mindsker risikoen for brok.
løsning ved stress, men ikke kan stoppe den, Arvelig brok er ikke ønskelig, men da der
når den først er gået i gang. Derfor skal man er mange årsager til brok, kan man godt
først tage af sted med tæven, når ægløsning avle på en hund, der har haft et lille brok.
er gået i gang, der er stadig masser af tid og Selvfølgelig skal man vurdere hvor meget,
chancen for, at parringen lykkes, er større.
der kan tænkes at være arveligt.
Hun fortalte også, at tævens perfekte parringstidspunkt og hendes lyst til at parre
Om eftermiddagen var der hanhundeskue,
ikke altid hænger sammen, at hun måske
hvor både hunde fra hanhundelisten og
ikke vil parres, selvom det er det rigtigt tids- stambog + listen deltog. Hundene blev vist
punkt, eller gerne vil lade sig parre, selvom frem én for én, hvorefter vi fra avlsvejleddet er alt for sent i løbetiden.
ningen havde sammensat en beskrivelse af
Anne forklarede også omkring køle- og
hunden ud fra udstilling og prøveresultater,
frysesæd og omkring transport, dette især til herefter havde ejeren også mulighed for at
hvis danske hanner skal bruges i udlandet.
tillægge noget, hvis de syntes der manglede
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noget. Hanhundeskuet var arrangeret kun
for at hanhundeejerne skulle have mulighed
for at lave reklame for sine hanhunde og
folk der overvejer kuld skulle have mulighed at snakke, spørge og kigge på hanhunde
til deres tæver.
Det var rigtigt flot, at se hanhundene stille
og rolige sammen, og lærerigt at få læst
udstillingskritik op samtidigt med at man
kiggede på hunden.
Vi fra avlsvejledningen siger tak til Anne
Schierup og de fremmødte på dagen. Hvis
der er nogen, der har emner, de ønsker på
kommende avlsdage, er I velkomne til at
kontakte os i avlsvejledningen allerede nu,
da det tager tid at arrangere sådan en dag.
Pernille Legind
Avlsvejledningen DMK

En af fremtidens avlshunde var også med.
Foto: Dorthe Winde.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Næsten 100 til holdapportering

Der var også plads til kærlighed. Foto: Dorthe Winde.

Da jeg en almindelig trænings aften fik af
vide, at jeg skulle være med til holdapportering denne sommer, var jeg ikke sikker
på at det var noget for mig, men da jeg har
en meget engageret hundetræner, kunne jeg
ikke sige nej, jeg fik ikke rigtigt noget valg,
hun er en rimelig bestemt dame.

Så var det aftalt, og træningen til holdapportering kunne begynde, det har give mig
mange gode aftener, sammen med mit hold,
Vi har trænet en gang om ugen op til arrangementet, og det er gået rigtig godt.
Arrangementet blev afholdt i Filskov. Det
var en fin dag, masser af fine hunde og glade
hundefører, men en meget varm dag 28c.
Varmen gjorde det meget svært for vores
hunde, med arrangørerne af arrangementet,
var meget opmærksomme på, at der var
vand nok til alle ude på posterne, både til
hunde og folk.
For mit vedkommende gik konkurrencen
meget godt til at starte med, men så satte
varmen sine spor både på mand og hund,
og til holdstaffetten svigtede vi helt, jeg fik
ikke noget med hjem, jeg var nr. tre i rækken, så fjerde manden, måtte bare se på, og
med lange tunge skridt forlade pladsen. Jeg
skylder nok lige en øl til holdet.
Jeg vil gerne rette en stor tak til arrangørerne for et meget vel arrangeret arrangementet,
Med venlig hilsen
Rene Christensen

På dette års generalforsamling blev der
traditionen tro uddelt diverse pokaler. Hedemarkens vandrepokal der bliver uddelt
til årets Münsterländer gik i år til Kenneth
Norman Hansen med Fuglevangs Kiki.
Kenneth og Kiki har haft et rigtig flot år
med fine resultater, som bl.a gav dem en
flot 6. vinder placering ved DM i efteråret
2015. Billedet er fra denne begivenhed. Ud
over denne pokal vandt Kenneth og Kiki
også Præstationspokalen.
Det skal også nævnes at årets Jagtchampionpokal blev uddelt til Jan L. Larsen
med Rico.

Årets Münsterländer

Kenneth og Kiki på DM 2015. Foto: Anette Laursen.

Vinderklasse efterår 2016

Med 92 hunde tilmeldt var der god tid til en sludder mens man venter. Foto: Dorthe Winde.

Der var hold fra flere lande bl.a. Sverige. Foto: Dorthe
Winde.

Årets vindere fra Thy, vi glæder os til at besøge jer til
næste år. Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

www.fjd.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til efterårets vinderklasse lørdag den 24/9.
Prøven afholdes på Lille Gilsager, Gilsagervej 26, 4100 Ringsted.
Prøveleder: John Hilmer Hansen med
hjælpere.
Som afslutning på vinderklassen, vil der
blive afholdt et arrangement, hvor vi håber
at vi sammen kan mødes på tværs af landet
til en hyggelig aften. Hold øje med hjemmesiden, øvrige detaljer vil blive lagt ud så
snart de er klar.

Foto: Dorthe Winde.

45

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DMK-områderne

Område Herning:

Område København:

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

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

Område Holstebro:

Område Roskilde Hvalsø:

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

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

Område Nordjylland:

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 Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Vand / slæb
Start onsdag d. 8/6-2016 kl. 18.00. Sted : Sortenkærvej 26 Vissenbjerg. Der trænes 4 gange ( hver 14
dag). Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde. Tilmelding :
Michael Larsen tlf. 25675143
Hvalpemotivation
Start onsdag d. 10/8-2016 kl. 18.30. Mødested
P-plads Vejrup vej 5491 Blommenslyst. Der trænes
5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde. Tilmelding : Lars
Thunberg tlf. 22112144
Øvede hunde sensommertræning i apportering.
I samarbejde med Trøstrup Korup Jagtforening.
Samme tid og sted som hvalpemotivation. Pris 50
kr. pr gang. Tilmelding : Per Fischer tlf. 51822272

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

www.djurslandsjagthundeklub.dk se under aktiviteter.

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

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

Marktræning / Lokalprøve
10/9 kl. 9.00
Pris: 200,-kr pr gang, Mødested fremgår senere.
Tilmelding til Carsten Trøjborg, Tlf. 20 62 70 02,
Mail: C.Troejborg@hotmail.com.
Tilmelding er bindende og efter først til mølle
princippet.

Aktiviteter:
se på www.dmk-nordjylland.dk

Område Esbjerg og omegn:

Område Thy/Mors:

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

Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com

Område Odsherred:

Område Himmerland:

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

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

Område Sønderjylland:

Område Viborg:

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

Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34,
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail:
tage@dmk-viborg.dk

Område Bornholm:

Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmkviborg.dk

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.
Aktiviteter:
annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com
Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:

Foto: Kim Henriksen.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com

En samling GDH-historie
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
har fået overdraget en meget stor mængde
materiale om klubben og om GDH-racen,
der går helt tilbage til 70’erne. Giveren er
Asbjørn Kristensen, som er søn af Leif og
Ruth Christensen.
Leif Christensen gik bort i marts måned i
år – en del år efter Ruth Christensen, og de
har begge været yderst aktive medlemmer af
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde.
At det endte med at blive GDH for Ruth og
Leif var lidt en tilfældighed. De havde midt
i 1970’erne været omkring de fleste jagthunderacer, da deres søn, Asbjørn, anskaffede
sig en GDH. Han havde som 16-årig lige
fået jagttegn og jagthund, men måtte pga.
et travlt teenageliv efterlade sin hund, Rico,
hos forældrene. Det blev startskuddet for
Ruth og Leif til et langt liv med GDH’.
Leif og Ruth var foreningsmennesker,
og Ruth var i en længere periode redaktør
på GDH-bladet og havde nok derfor gemt
de mange gamle klubblade, som udgør en
del af det store materiale, der nu er tilflydt
klubben.
Ruth og Leif har haft 12 – 15 GDH’ere,
og heraf avlede de på otte. Kigger I på jeres
hundes stamtavler, kan det være, I støder på
navnet ’Lerpøten’, som var deres kennelnavn.
Vi vil fra klubbens side gerne sige et stort
tak til Ruth og Leif Christensen for den
tid, de brugte på klubben og racen, og ikke
mindst et stor tak til Asbjørn Kristensen for
at tænke på os og ikke bare sende det hele
til genbrugspladsen. Det meste materiale vil
blive scannet og lagt på klubbens hjemmeside, bag login, til glæde for klubbens
medlemmer.

Efterårsmarkprøve
Renè Ahm Hansen og Kim Sørensen arrangere en efterårsmarkprøve, søndag d. 11. september 2016
Mødested : Søvsøvej 17 , 8800 Viborg, kl. 8:30.
Antal hold : 2 hold . Der bliver trukket lod blandt de rettidige
tilmeldte i tilfælde af mere end 24 tilmeldte hunde.
Prøveleder :Kim Sørensen , Høvejen 2A , 8940 Randers SV

TV: Forside til GDH-blad anno 1979.
Oven over: Invitation til markprøve.
Under: Afregning for stamtavler. 14 kroner, det var
tider.

E-mail : ks@ohcare.au.dk. Telf. : 40 52 66 42
Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven skal foregå via
www.hundeweb.dk
Morgenbrød kan bestilles ved Jens Christian telf. 23 26 95 56
Prøven bliver afholdt i 5-klub regi.

www.fjd.dk
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På vej sammen
bare så klar og tændt!
Jeg har fået den bedste hund jeg kunne
ønske mig. De gode anlæg har hun haft med
hjemmefra. Resten er noget vi har fundet ud
af sammen, Nuunu og jeg.
Med venlig hilsen
Niels Terkildsen

Jeg gerne skrive lidt om en af Sifs hvalpe,
Charlatan´s Isabella, kaldet Nuunu, fra
februar 2014 og bor i Aabenraa i Sønderjylland.
Jeg ønskede mig en viljestærk hund, og det
har jeg da virkelig fået! Hun har altid haft
en stærk vilje, og har tillige udviklet stor
selvstændighed og overblik.
Hun er stadig meget kåd og pjattet, når vi
leger, men når vi træner, er til prøve eller
på jagt, er hun meget rolig, fokuseret og
velovervejet. Hun har altid styr på markeringer, når der falder flere fugle. Hun går lige
lidt op i vinden, fanger færten, tager glad
og spontant, og skynder sig hjem til far! At
holde fast, indtil hun får besked på at slippe,
har længe været en selvfølge, også fra vand.
Fast stand er ikke noget vi har trænet. Det
fik hun meget hurtigt styr på. Hun rejser villigt og apporterer sikkert.
Udfordringer har vi løst ved opmuntring,
aldrig straf!! Da hun f.eks. ikke ville tage
kaninen, tog vi lige 5 min. hvor jeg fik
hende helt op at køre. Svang kaninen og
kastede helt uden at forlange at hun skulle
vente. Hun sprang over den og kom tilbage

med den i stor fart. Da så hun skulle vente,
til hun fik et apport, ja, så fortsatte hun med
at tage spontant hver gang. Så god kontakt,
kærlighed, opmuntring og tydelige grænser,
har været opskriften på at udvikle et venskab, så hun i dag vil gøre alt hvad hun kan
for mig og omvendt!! Vi er de bedste venner
Nuunu og jeg!
På jagt har hun allerede nu i en alder af
godt to år vist sit værd. F.eks. da hun efter
en perfekt stand apporterede en kok der
var løbet langt væk fra skudstedet. Da hun
apporterede en anskudt hare, der var løbet
i skoven. Da hun apporterede en gås, der
på stive vinger sejlede langt ud over søen.
Da hun efter en perfekt stand, apporterede
en sneppe i et virvar af andre hunde, som
egentlig ikke havde noget at gøre dér, men
Nunnu bevarede roen og overblikket, brugte
sin næse, og leverede sneppen!
Til prøve er hun ligeså cool. Hun har lige
fået 29 points til den anerkendte apporteringsprøve. Hun mistede et points, da der
blev skudt over duerne. Hun rykkede lige
10 cm frem på enden. Så mister man jo et
point, og det er da til at leve med. Hun var

Jagtlig Vurdering

GDH Syd og Sønderjylland

Hvis i overvejer at bruge jeres hund til avl
og den ikke har en markprøvekritik , skal
den Jagtlig Vurderes .
Ved klubbens egen jagtlige vurdering ,
er der mulighed for at få en vurdering og
evaluering af hundens naturlige egenskaber , uden at man stiller på en officiel
markprøve.
Hunden skal vise energi og jagtlyst og
der skal skydes over hunden .
En markprøvekritik der siger at hunden
har jagtlyst men ikke opnår præmiering ,
kan også udgøre det, bare der bliver skudt
over hunden .
I efteråret 2016 er der planlagt følgende
datoer hvor det er muligt at få foretaget
klubbens egen jagtlige vurdering :

Nuunu. Foto: NMiels Terkildsen.

Introduktion til Spor i Todsbøl, den 19.
juni 2016
En super god dag med 6 ivrige GDH’er som
fik prøvet forskellige slags spor,
klovspor, slæbespor, trækspor. Der blev delt
erfaringer og alle fik nye ideer til selv at
arbejde videre med. Vi satser på at kunne
arrangere tilsvarende arrangement næste år,
hvor vi udvider med ”daggammelt” spor.

Jagt og Naturmesse på Gram Slot den 20.
og 21. august 2016
Den 20. og 21. august er der jagt og Naturmesse på Gram Slot hvor vi har en stand til
Jeres unde. Har du lyst og mulighed for at
bruge en hyggelig formiddag eller eftermiddag sammen med din hund på vores
GDH stand så kontakt Karen Skjoldager på:
skjoldager@x-trem.dk så jeg kan koordinerer tiderne lidt.

På sporet. Foto: Dorte Møllvang Snabe.

Jeppe efter veludført arbejde. Foto: Karen Skjoldager.

Nord og Midtjylland - 4.september 2016
Bliver afholdt omkring Randers
Tilmeldingsfrist : 1.september 2016
Kontakt Kim Sørensen ks@ohcare.au.dk
Fyn og Sønderjylland - 28.august 2016
Bliver afholdt på Fyn omkring Ringe
Kontakt Kenth Lange kmlange@mail.dk
Sjælland - 21. eller 28. august 2016
Stedet er ikke fastlagt endnu
For nærmere oplysning kontakt Torben B
Hansen torbenbhansen@gmail.com
De næste jagtlige vurderinger bliver til
foråret , Datoerne vil blive offentliggjort
til januar .
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www.langhaarsklubben.dk

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

Dejlig dag på Fyn - FJD Udstillingen 2016
Der var tilmeldt 15 hunde til udstillingen,
som i år blev dømt af Svend Otto Hansen.
Bedst i racen blev Drejbygaards Janne, med
fører Arne Jensen.
Der var en dejlig afslappet stemning, og
vi bemærkede den ro, der var blandt vores
hunde. Det er præcis det, der skal kendetegne vores dejlige race. Tak til deltagerne
for en dejlig dag!

Man hyggede sig i det dejlige sommervejr på FJDudstillingen. Foto: Lone Lærke.

De deltagende hunde og deres ejere. Foto: Lone
Lærke.

Kreds Midtjylland - Familiedag 2016

5-klub-prøver

Familliedagen bliver i år den 20. august.
Der er morgenkaffe kl. 8.30 hos HP og Charlotte, Bøllundvej 32, 7330 Brande.
Der vil være forskellige aktiviteter med hundene. Ligesom den obligatoriske disciplin
”pølseapportering” skal afvikles.
Grillen skal varmes op og pølserne grilles.
Til slut er der en kop kaffe m. kage.
Pris: 60 kr. pr hund og 85 kr. pr person.

5-Klub samarbejdet - International Vinderprøve
lørdag den 24. sept. 2016
Se fællesannonce andet
sted i bladet.

Tilmelding til Ulrik på 21468600 senest d. 4/8.
Alle er velkomne.
Vi glæder os meget til at se nye og gamle medlemmer til vores arrangement.
Mvh. Kreds Midtjylland.
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Kreds Sydjylland-Fyn´s Familiedag
Lørdag d.18/6 afholdt vi i aktivgruppen
sønderjylland familiedag.
Vi var selvfølgelig spændte på, hvor mange
der ville dukke op.
Programmet var sat og dagen oprandt.
24 deltagere! Det var så overvældende flot
opbakning.
Sågar vejrguderne var med os i det sønderjydske.
Efter en kort velkomst kom vi til 1. punkt
på programmet, og det var morgenmad.
Her efter blev der blev afholdt en anerkendt
apporteringsprøve.
Efter lidt opstartsproblemer (pistolen var
gået i baglås , så Frede blev sendt hjem
efter hans) kom vi igang.Der var 6 startende
hunde. De 3 bestod, flot og tillykke til dem.
Næste punkt : Spisningen.Koteletterne
blev lagt på grillen , dertil blev der serveret
en kold øl eller Sodavand. Desserten var
sønderjydske grillpølser .
Herefter fri leg , lerdueskydning samt
pølseapport. Lerdueskydning med efterfølFrokost i det grønne. Foto: Lone Lærke.
gende apportering vandt Carsten Lundhøj.
Pølse apport vandt H.P (Tror ikke hans hund
var vant til kød).
godt humør. Tak skal I alle have.
Vi vil gerne sige til alle, der bakkede op,
Mvh.
stor tak. Det er virkelig dejligt at lave noget
Aktiv gruppen „Sønderjylland og Fyn“
- og folk kommer i så stor stil og med så
ps. vi holder sommerferie, men starter

- Jeg er her! Foto: Gitte Becher.

træning op først i august.
Følg med på hjemmesiden. www.langhaarsklubben.dk
God sommer til jer alle.

Var det en træffer? Foto: Gitte Becher.

DØDSFALD
Poul Cramer er efter mange års sygdom afgået ved døden i foråret 2016. Han var en aktiv hundemand både med sine Langhår og
han havde også træningsgrav for Jack Russel Terrier. Mange kan huske både Ballou og DKCH KBHV Renzo. Han var den første
dansker, der stillede på International Fuldbrugsprøve for Tysk Langhår i Tjekkiet - og så fik han endda 1. præmie.
Vores medlem gennem godt 30 år, Rasmus Jensen, Ørum Djurs er afgået ved døden, efter længere tids sygdom.
Æret være Rasmus og Poul minde.
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak,Viborgvej 308,
Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 24 44 00 69
e-mail: weimaraner-nyt@weimaraner.dk

Familie dag med de grå
Søndag den 5. juni blev der vanen tro
afholdt familiedag hos DCH i Nr. Snede,
hvor der var over 50 to-benede og godt 20
firebenet samlet til en hyggelig dag. Kreds 2
havde fået sammensat et godt program med
assistance fra deres dygtige hjælpere, som
startede med morgenmad, derefter var der
skue, som blev bedømt af dommer Jessie
Borregaard Madsen.
Blev det for langtrukket for børnene, så
kunne de fornøje sig hos de to kvikke spejdeledere, som havde masser af sjove lege
på programmet. Skuets bedste to hunde på
dagen blev Camilla Schweizer med Hun´t
‚N’ Fun Effie BIM og Martin Dannemand
med Cæsar BIR, som også løb med titlen
Bedste Unghund - stort tillykke med de fine
titler og de flotte foderpræmier fra KING.
Efter skuet blev der afholdt børneskue alle hunde fik en makker og viste sig fra sin
bedste side - og her tænkes der på børnene
- skridt blev tilpasset små ben og gik det for
langsomt kunne man nå at lægge sig ned,
men hyggeligt var det for både store og små. Som det tydeligt fremgår af billederne var børneskuet det helt store hit.
Alle børn fik en slikpose og hundene en
masse opmærksomhed, så alle var glade.
Der blev herefter tændt op i den store grill
og serveret kylling og koteletter med salat
fine vejr, som var tørt, solrig og luftig. Efter
og kartoffelsalat, hvilket lige passede til det maden var der apporteringskonkurrence,
hvor alle deltog på lige vilkår om at apportere tre emner af de otte, der var udlagt.
Den suveræne vinder blev Tommy Klausen, Bording med Thornvig´s Chester på
kun 44 sekunder, skarp forfulgt af Casper
Raahede, Hinnerup med Hun´t ‚N Fun Eta
med 53 sekunder og som nummer tre kom
Morten Hougaard med Sally på et minut.
Selv var jeg tilfreds med, at min unghund
Hunting Grey Star Norma Jean kom ind på
en 7. plads på 2,31 - 11 måneder gammel.
Dagen sluttede med kaffe og lagkage, som
børnene havde lavet på bedste spejdermaner
og de blev spist med stor velbehag mens formand for Kreds 2 Peter Poulsen styrede det
amerikanske lotteri, hvor der var helt vildt
mange flotte præmier. Tak for en god dag i
det jyske, vi ses igen til næste år.
Tekst og foto: Jette Veggerby

En stolt kaninhenter.
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Vejen til succes med forhindringer
Lokal Vand, slæb og apporterings prøve i
kreds 2 ved Vitten/Lisbjerg og lidt om den
svære vej for at nå dertil
Gildesalen var rengjort, bordet var dækket,
flotte programmer lavet, fine sponsor præmier fra Lars Purr BELLFOR.DK, arealerne
i top, kvalitets vildt købt ind, Peter, Flemming, Casper og jeg havde styr på det hele alt var klappet og klar lørdag den 18. juni.
Der manglede bare lige en lille ting, jeg
havde kæmpet intensivt med at få Cæsar
til at apportere vildt emner og det var kun
så småt begyndt at lykkedes på plænen
hjemme i Vitten.
Cæsar havde apporteret fint med ALLE
slags dummy`s og problemerne så jeg
først, da jeg startede på vildt emner. Jeg var
tilmeldt apporterings træning i den lokale
jagtforening og vi arbejdede med div. vildt
emner, dog ville Cæsar ikke samle op, alt
andet kørte perfekt, apport fra hånd, bære,
slippe osv. osv. BARE IKKE SELV DET AT
SAMLE VILDT OP.
Mine bøger fra jagthunde instruktørkursus,
div. artikler og ting på nettet blev læst, stille
tanker på bukkejagten, jeg ledte efter svar
på, hvorfor vil han ikke den lille ting, ”åbne
skuffen og snuppe emnet”. (jeg fandt ikke
noget direkte svar) men valgte den løsning,
at jeg ville få andre til at se på Cæsar og
jeg arbejde med problemet. Som sagt så
gjort, jeg fik vores meget erfarne instruktør,
mangeårige hundeføre på jagt og schweisshundeføre Flemming Thune til at kigge lidt
på os, vi arbejde intensivt i ca. 15 minutter,
hvor Flemming kom med råd og vejledning
og iagttog os, da det var ovre kom Flemming med ”svaret” tilbage til start, hjemme i
bryggers, forfra, 3 gange 5 min. Om dagen.
Og ordene: apport er en pligt, en kommando, ikke noget der kan diskuteres, et
arbejde der skal udføres.
Jeg fulgte hans råd og tilbragte mange
gange 5 min. på at ”aftale” med Cæsar, at
når der blev sagt apport, så var der kun en
ting, som var godt nok, nemlig at ÅBNE
MUNDEN OG TA EMNET.
Dagen kom, hvor vi skulle til prøve i kreds
2. Vi havde som beskrevet arbejdet med problemerne og var og er stadig langt fra målet,
men Cæsar var på dagen som forvandlet,

han apporterede fint og løste de opgaver, vi
blev stillet i henholdsvis alm. apporterings
prøve samt vand og slæb prøven.
Alle hunde og fører (uanset alder) arbejdede fantastisk denne dag, selv dommer
Svend Henriksen var imponeret (der skal
lidt til, Svend kan ikke længere huske,
hvor mange gange han har dømt vores
grå hunde på lokal prøven, men det er
maaaaaaaaange). Det er længe siden, jeg
personligt har set så dygtige hunde arbejde
en hel dag med apportering, hvor alle kunne
være en god ledsager på efterårets mange
jagter, det var så flot arbejde og intet vildt
blev beskadiget.

Prøven var slut og vi skulle hjem til grillet
kyllingebryst med kartoffelsalat samt pølser
og en kold forfriskning. Der blev givet
kritikker og point til alle, mange hunde
havde klaret begge prøver særdeles flot og
flere med maksimum point i begge prøver,
Cæsar løb med ”The dubble” han var yngste
deltager og var blandt hundene med 2 X
maksimum point, tak til alle deltagere for
en god dag, tak til dem der hjalp hele dagen
med udlægning af emner, vores sponsor
BELLFOR.DK og dommer Sven Henriksen.
For at lykkes, skal dit ønske om succes
være større end frygten for fiasko
Martin Dannemand/Cæsar

Martin Dannemand og Cæsar. Privatfoto: Martin dannemand.

Markprøver
Husk at 5-klkub samarbejdet både arrangerer kvalitetsprøver og vinderprøve i efteråret.
Se annoncen andet sted i bladet.

Foto: Jette Veggerby.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

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

Ordinær generalforsamling i Dansk Vizsla Klub
afholdt den 12. juni 2016 i Vissenbjerg .

og en egenkapital på kr. 102.745,43.

1. Valg af dirigent.
Per Stouby blev valgt som dirigent.
Per Stouby konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet og afholdt i henhold
til foreningens love.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nanna Brændgaard, Lone Stausgaard og
Claus Secher var på valg og blev enstemmigt genvalgt

2. valg af to stemmetæller
Anne og Helle blev valgt.
3. Aflæggelse af formandens beretning
Siden juni 2015 har der været 9 kuld korthårshvalpe og 2 kuld korthårshvalpe.
Der er importeret 3 korthåret.
HD/AD/OCD er foretaget hos 8 korthåret
og 6 ruhåret vizsla.
Tak til Thommas Matthisen og Jan Secher
for planlægning samt at stå på stand på
Roskilde dyrskue.
Tak til Susi Jørgensen for at være venlig og
villig til at vise korthårs vizsla frem i Nordsjælland, når nogen har ønsket at se hunde.
Formanden opfordrede medlemmerne til at
støtte op om Familiedagen den 14. august.
18. og 19. juni er der apporteringsprøver.
Der mangler tilslutning. Hvis de må aflyses,
risikerer disse prøver ikke vil blive organiseret.
Medlemmerne blev opfordret til at være
med til at udbrede kendskabet til de tyske
prøver for hvalpe og unghunde. Anlægsprøven for hunde op til 1 års alderen + 3 måneder kræver ingen specifik træning. Den er
således ikke en konkurrent til markprøven.
Den skal demonstrere i hvilken udstrækning
hunden har jagtlig anlæg og ikke hvad den
har lært. Den er god som appetitvækker til
andre prøver. Der gives kun positiv kritik.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
og decharge
Medlemstal er ca. 130, med en let nedgang.
Fint overskud. Godt arbejde af kasseren.
Næste år vil der være særlige udgifter i
forbindelse med 35 års jubilæum og EU cup
som Danmark har tilbudt at stå for.
Regnskabet for 2015 blev enstemmigt godkendt med resultat for renter kr. 39.027,46

6. Valg af to suppleanter
Anne Secher var på valg og blev enstemmigt genvalgt.
Den samlet bestyrelse består herefter af:
Lone Stausgaard (formand) på valg 2018
Anders Mortensen, (næstformand) på valg
2017
Nanna Brændgaard, (kasser) på valg 2018
Henrik Palm Nielsen, (medlem) på valg
2017
Claus Secher, (medlem) på valg 2018
Sofie Skovly, (suppleant) på valg 2017
Anne Secher, (suppleant) på valg 2018
7. Valg af revisor:
Per Stouby var på valg og blev enstemmigt
genvalgt.
8. Indkomne forslag til behandling:
Ingen forslag var modtaget.
9. Eventuelt
Klubben vil betale et gebyr pr. medlem for
deltagelse i udenlandsk prøve.

Skal hvalpeliste være gratis? Den er i dag
gratis hos DKK og derfor mener DVK også
at den skal være gratis her. Det vil fortsat
være de samme regler for at komme på
DVK hvalpeliste, men medlemmerne skal
dog ikke betale gebyr herfor.
27., 28. og 29. september 2017 forventes
EU cup afholdt i Danmark i nærheden af
Næstved. Der vil være brug for en del frivillig arbejdskraft til afviklingen. Medlemmerne opfordres til at hjælpe ved denne
begivenhed.
EU cup 2016 finder sted i Italien 7.-9.
oktober. Det drejer sig om to dages markprøve med enkeltsøg, rejsning af fugl og
apportering. Derudover er der apportering
på vand. Der er Derby for unghunde op til
3 års alderen. Der lægges megen vægt på
velanlagt søg og hastighed.
Der kan stilles flere hold med max 5 hunde
pr. hold. Det kan være hold med ren korthårshvalpe eller ruhår eller blandede hold.
Pokaler
Marja pokalen gik til Lars Steffensen med
Michens Jatzie.
Pøtyi pokalen gik til Per Stouby med Michens Kenzo.
Vand og slæb pokalen gik til Kjeld Kjeldsen
med Mallings Cera.

Der aflægges beretning. Foto: Lone Stausgaard.
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Status over vizslaers deltagelse i prøver og udstillinger
i perioden 1.6.2015 – 1.6.2016
50 korthårede vizslaer har deltaget i
diverse prøver og udstillinger.
Markprøver: 24 hunde, prøver 57
DJU apporteringsprøve: 10 hunde, 11
prøver
Udvidet apporteringsprøve: 3 hunde, 4
prøver
Vand og slæb: 8 hunde, 9 prøver

Schweissprøve: 9 hunde (5x3t og 4x20t),
12 prøver (5x3t og 7x20t)
Udstillinger: 32 hunde, 68 udstillinger,
heraf har de 14 ikke deltaget i prøver i
perioden.

Markprøve: 7 hunde, 22 prøver
DJU apporteringsprøve: 4 hunde, 7 prøver
Vand og slæb: 1 hund, 1 prøve
Schweissprøve : 2 hunde, 4 prøver (3t)
Udstillinger: 8 hunde, 12 udstillinger,
heraf har 4 ikke deltaget i prøver i perioden.

13 ruhåret vizslaer har deltaget i diverse
prøver og udstillinger.

Hundetræning på Bornholm

Arkivfoto Anette

Laursen.

Der var for mig stor usikkerhed omkring
hundetræning, da jeg i oktober 2015 flyttede
til Bornholm. Men det har ændret sig.
Jeg kontaktede nogle ”korthårsfolk” der fik
mig i gang.
Foråret begyndte med marktræning. Vi
mødtes i Klemensker med 50 kr. og så var
det bare om at følge med. Til min store
overraskelse mødte over 20 personer op
med mange forskellige racer, såvel engelske
som kontinentale. Vi blev sat af i grupper
ved nogle fine stub-/græs-/rapsmarker. Og
så gik vi i gang to og to. Det fungerede fint.
Efter nogle timer samledes vi til en øl/sodavand og fik snakket lidt.

På ”stående hunde bornholm ” kan man på
Facebook følge med i nogle af de aktiviteter
der foregår.
Næste skridt var apporteringstræningen.
To steder på øen afholdes der træning fra
april til august. For nye hunde er der også
lydighedstræning. Man møder op med 30 kr.
og så er man med. Her kommer ikke alene
de stående hunde. Der er en del retriever og
spaniels imellem.
Selv om der ikke findes ræve på Bornholm
har arrangørerne skaffet frosne ræve til øen,
så der kan trænes ræveslæb.
For træning betaler man kun, hvis man
møder op.

Stort set alle prøveformer tilbydes på
Bornholm i DJ og FJD regi.
Oprindelig foregik træning i de enkelte
klubber og jagtforeninger. Men for mange
år siden indså nogle kloge mennesker, at
man lige så godt kunne samle det i DJ regi,
så flere kunne deltage samlet. Fremmødet
beviser at det var en god idé.
Jeg har kun mødt åbne, venlige og hjælpsomme folk på min vej gennem træningen,
om end det af og til kniber mig lidt at forstå
instrukserne. De fleste taler bornholmsk,
der ikke altid ar lige nemt at forstå. Men det
kommer vel med tiden.
En glad ”nybornholmer”

Husk at 5-klkub samarbejdet både arrangerer kvalitetsprøver og vinderprøve i efteråret.
Se annoncen andet sted i bladet.
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Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

Få nu styr på det
Undskyld, men kender I reglerne for parringer med stambog i DKK ?
Ønsker man at få stambogsført en parring
med bretons, er der et par meget simple krav
at efterleve. Begge avlsdyr skal være HDfotograferet, og de skal helst have en status
HD A eller HD B. Vil man bruge et avlsdyr
med HD C, skal den anden partner have
enten HD A eller HD B – og gerne et samlet
indeks over 200.
En opdrætter kan over for DKK argumentere for at gennemføre en parring med en
hund med HD-status dårligere end HD C.
Desværre uden om klubben. Men igen, skal
det andet avlsdyr have en status bedre end
HD C!
Det kan derfor undre, at vi nu og da får

forespørgsler fra DKK om dispensation til
at stambogsføre hunde, som ikke efterlever
disse simple krav. Det kan samtidig undre,
at det af og til kan konstateres, at aktive
medlemmer er en del af parringer, hvor
disse simple krav ikke er overholdt.
Det skal derfor præciseres, at bestyrelsen
på ingen måde kan bakke op om dispensationer til opdrættere, der vil søge dispensation hos DKK, hvor disse simple regler for
avl ikke er overholdt. Og, det hjælper heller
ikke på sagen, at opdrætter og hanhundeejer
efter parringen lige pludselig skynder sig at
HD-fotografere avlsdyrene!
Bestyrelsen er endvidere af den opfattelse,
at hanhundeejere, der ligger hanhund til en
parring, også har en moralsk forpligtelse til

at sikre, at avl med bretons efterlever disse
simple regler.
Ejer af hanhunde, der figurerer på klubbens
egen hanhundeliste, har, efter bestyrelses
opfattelse, en skærpet forpligtelse til at medvirke til, at disse simple regler efterleves,
og at de i øvrigt også tager ansvar for, at
hvalpene kuperes i henhold til den danske/
franske standard.
Bestyrelsen vil i forlængelse af de sidste
uheldige eksempler komme med en opstramning på dette område.
Bestyrelsen
PS: En hanhund skal også have attest på, at
begge testikler er faldet ned! Blot for en god
ordens skyld!

Invitation til DBK’s internationale efterårsvinderklasse
Søndag den 25. september 2016.
Tilmelding via hundeweb. Tilmeldings frist
mandag d. 19. september 2016
Mødested: Den gamle smedje (jagtstuen).
Liselundvej ved nr. 2. 4850 Stubbekøbing
Mødetid: kl. 08.00. Opråb kl. 08.30
Frokost: Der er desværre ikke mulighed for
at købe frokost, så husk madpakke.
Med venlig hilsen
Prøveleder: Claus Nielsen. Tlf. 40597074
mail: claus@breton.dk
Foto: Flemming Østergaard

Mit liv som hund - øh, med hund
Jeg har altid været „bidt af en gal hund“,
som man siger. Helt fra barnsben har
jeg søgt kontakten med de firbenede. Vi
camperede i min familie; far, mor og fire
børn. Pengene var små, så der var ikke råd
til udenlandsrejser. Fra jeg kunne stavre
rundt på mine små tykke ben, gik jeg rundt
på campingpladsen og nussede med de
forskellige hunde på min vej. Jeg lærte også
ret hurtigt at spørge på tysk, om jeg måtte

snakke med de tyske turisters hunde. Ja, jeg
VAR nærmest selv en hund, idet jeg hos den
rare kørelærer og hans kone, (de boede i den
største campingvogn på pladsen!), kravlede
rundt på alle fire sammen med deres Golden
retriever og spiste engelsk vingummi af en
underkop. Skørt? Ja!
Heldigvis fik vi selv hund en del år senere. Jeg var omkring otte år gammel, da
www.fjd.dk

„Engholms Ole“, en skøn ruhåret gravhund,
gjorde sit indtog. Den skulle ikke bruges til
jagt, men være hyggehund for os børn. Og
det blev han - i 15 dejlige år. Jeg nåede at
flytte hjemmefra og få min egen hund, inden
„Ole“ døde. Og min egen hund var en breton. Hvorfor nu det? Jeg havde altid tænkt,
at jeg skulle have en ruhåret gravhund. Der
var allerede fundet et navn til den kommende gravvaps. Det skulle være en tæve,
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og den skulle hedde „Gertrud“!
En ruhåret hønsehund kunne have været
alternativet. Den race havde mine onkler
altid haft. Dejlige, stærke tæver, der blev
brugt til jagt. Men i min fritid arbejdede jeg
på et dyrehospital, hvor man samtidig havde
sommerpension for hunde og katte. Det var
mit job at fodre, gøre rent, lufte osv. Her
mødte jeg for første gang en breton. Det var
en dejlig hanhund med navnet „Charlie“.
Tænk at jeg kan huske navnet endnu!
Af en eller anden grund gjorde den hund
et stort indtryk på mig - også selv om den
havde en bleg næse med en masse fregner.
Måske det netop var det særprægede udseende, der i første omgang gjorde indtryk.
Den var så langt fra det, jeg var vant til at
kigge på sådan rent hundemæssigt. Den var
samtidig vældig sød og velopdragen (tænk
hvis den havde været et krapyl!) Interessen
var i hvert fald vakt. Jeg besluttede mig for
at undersøge mere om racen. Da jeg samtidig var blevet meget interesseret i jagt, ja, så
var målet selvfølgelig at få mig en jagthund.
Der fandtes ikke meget på skrift om racen,
og dengang var „The World Wide Web“
først lige blevet opfundet - tror jeg nok. Jeg
fandt den gamle bog af Knud Düring (som
jeg stadig har) og så fandt jeg DBK-jubilæumsbogen fra 1988. Jeg fik mig meldt ind i
DBK og tog kontakt til avlsrådet. Så kørte
karrusellen!

Min første breton var en to år gammel hanhund. Det var ikke så vigtigt for mig at få en
hvalp. Med min nye hund, „Midtvejs Bush“,
som jeg købte af Søren Rebsdorf på Fyn, så
kunne jeg gå direkte ud og gå på jagt. Det
var en dejlig, dejlig hund, som gjorde, at jeg
blev endnu mere forelsket i racen - og jeg
har været forelsket lige siden!
Jeg fik „Bush“ i 1993 og allerede året efter
havde jeg breton nr. 2 - „Midtvejs Chivas“,
som ikke var mindre dejlig. Ham fik jeg til
gengæld fra hvalp. Og så er det ellers gået
slag i slag lige siden. Det første år med breton var samtidig det eneste år med kun een
hund. Herefter har der altid været mindst to
hunde i huset.
I dag går der fire stk. rundt herhjemme. Og
interessen og passionen for denne race har
bare udviklet sig mere og mere: Fra almindelig interesse for hund til jagt og markprøver, fra kun at have hanhunde til også
at have tæver - samtidig (!), fra almindelig
hundeejer med en enkelt hund til opdrætter
med flere hunde og med hvalpekuld, fra at
købe hund hos en ven i Danmark til pludselig at turde forsøge sig med at importere, fra
ture rundt i landet til ture udenlands - altid
med bretonerne som selskab.
Der har været herlige jagtture i Tyskland
med vandrefalk og breton, skønne og uforglemmelige ture i Frankrig på besøg og jagt
hos venner og deltagelse i sneppeprøver og

så de mange, mange internationale kontakter. For at bruge en Ole Henriksen-vending
- „I love it!“
Tekst og foto: Pernille Hansen, Kennel
Cadeau

Man glemmer tid og sted

Mødet.
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Vi fik vores nye Breton hvalp Tintin hjem i
går. Som overskriften lyder glemmer man
tid og sted når man får sådan en lille fyr
hjem. Vi har fulgt ham lige fra starten og
endda lige da han blev til, for vores voksne
hanhund, Midtvejs Kenzo, er faren. Tintin
er ud af et kuld på fem og den eneste han, så
vi vidste lige fra starten, at han skulle være
vores.
Det er blevet til mange ture op til Jørgen
og Anette Lauridsen, i de otte uger der
skulle gå, før vi kunne få ham med hjem. Så
i går kom dagen, hvor han skulle slippe sine
søstre og mor Engbjergvejs Jatzi. Køreturen
hjem fra Lyby gik fint, det var kun de sidste
par kilometer, han blev lidt utålmodig. Vi
var jo spændte på, om han nu ville blive
køresyg eller ville pibe hele vejen hjem.
Mødet med vores „gamle“ hund Kenzo,
som egentlig er ret ung....hvordan mon det
ville gå. Det gik godt og som vi forventede,
de hilste kort, ved at snuse og kigge lidt på
hinanden, men Tintin synes nu den store
hanhund så lidt frygtindgydende ud. Tintin
satte sig og kiggede lidt på afstand, på alt
det nye.
Han legede med bolden, så løb han efter
bolden som trillede hen mod Kenzo, Tintin
stemmede i med forbenene, for når man er
en lille hvalp et helt nyt sted, så er det jo
med at være forsigtig. Kenzo spillede lidt
www.fjd.dk

fornærmet, og lå helst på afstand og ville
end ikke komme hen, når vi kaldte på ham.
Tintin har sovet godt i nat i sin kurv, godt
nok stod den tidligt op, men sådan er det jo
med en ny hvalp i huset. Kenzo er vist også
ved at bløde lidt op, bare vi ikke ser det,
de lå på solsengen sammen, men da Peer
så det, skyndte Kenzo sig at hoppe ned. Vi
andre kigger på ham hele tiden, tager billeder - nå nu er han træt - nu vågner han - nu
skal han ud, tager flere billeder, redigerer,
lægger billeder på facebook... så alle andre
også kan se vores lille nye Tintin.
Tekst og foto: Jonna Bæch.Laursen

Leg.

DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

Familieweekend ved Birkesø
ligeledes velkomne. Torsdag skal jubilæumsudstillingen foregå. Derefter vil fredag,
lørdag og søndag være, som vi kender det.
Det giver sig selv, at sådan et stort arrangement kræver utroligt meget terræn. Derfor
arbejder bestyrelsen på at holde prøven i to
landsdele med flyttedag torsdag efter udstillingen. Denne model var der opbakning til
fra medlemmerne.
Aftenens middag blev serveret i klubhuset,
hvor menuen var helstegt pattegris med alt
i tilbehør, og til dessert var der islagkage
– lige hvad vi havde brug for i varmen. Arrangørerne havde sørget for underholdning i
form af forskellige sange. Aftenen bød også
på præmieoverrækkelse for apportering og
amerikansk lotteri. Det var lykkedes at indsamle mange utroligt flotte præmier til lotteriet, hvor hovedpræmien var afskydningen
af en Sika-kalv, skænket af Aage Christiansen. Vi havde en rigtig hyggelig aften.

Ventetid i skyggen. Foto: Jan Espersen.

Familieweekenden var i år flyttet til
Skiveegnen og det velkendte klubhus ved
Birkesø. Flere var mødt ind fredag eftermiddag og hyggede ved grillen om aftenen.
Lørdag morgen startede med stor morgenbuffet. Derefter var der anerkendt apporteringsprøve, hvor syv hunde var mødt op
– heraf fire pointere. Det var allerede fra
formiddagen stegende hedt, og næsten ikke
en vind rørte sig. På trods af det bestod seks
hunde – heraf tre pointere. Bedste hund
med 30 point blev LN’s Pointmann Piere,
og Martin Mortensen kunne derfor igen få
Peter-pokalen med sig hjem til Djursland.
Kennel Boelsgaard havde skænket en ærespræmie til de fire bedste apportører, derfor
var der også præmie til Matresse’s F Freja,
fører Ove D. Jeppesen, og Alsbjergs Evita,
fører Søren Alsbjerg.
Efter en veloverstået apporteringsprøve
var vi klar til klubmesterskaberne i Nordisk
Trap. Mange skytter stillede op, og der var
kamp om pladserne til finalerunden, som
efter en meget tæt kamp blev vundet af Erik

Aarø.
Så var vi klar til frokosten, der bestod af
en stor buffet. Efter frokosten var der socialt
samvær og tid til børnene, der hyggede sig
med forskellige aktiviteter.
Kl. 15.00 samledes vi til bestyrelsens time,
hvor formanden berettede om seneste bestyrelsesmøde og klubbens kommende aktiviteter, mens Christian Johansen redegjorde
for FJD. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
kommer på hjemmesiden, derfor vil jeg kun
redegøre for et par punkter her. Bestyrelsen
bad om hjælp til emner til det kommende
vintermøde, så flere medlemmer bakker op
om denne dag. Bestyrelsens oplæg var at
have fokus på mentorordningen og invitere
en politihundemand.
Klubbens 100 års jubilæum skal fejres med
en stor jubilæumshovedprøve. Bestyrelsens
oplæg var at holde prøve fra tirsdag til
søndag med unghunde match tirsdag – her
er alle præmierede engelske unghunde velkomne. Onsdag skal der være international
vinderklasse, og her er alle engelske racer
www.fjd.dk

Efter veloverstået morgenmad var vi
søndag klar til uofficiel eksteriørbedømmelse ved Thorkild Reintoft. Én hund mødte
op til bedømmelsen. Derefter gik vi over
til den anerkendte udstilling med Gunnar
Jensen som dommer. 19 hunde var mødt op
til bedømmelse – det er dejligt med så stor
tilslutning til klubbens udstillinger. BIR blev
Boelsgaard’s A Tuxedo ved undertegnede
og BIM blev Matresse’s F Freja ved Ove D.
Jeppesen. Øvrige resultater kan ses på hun-

Kvindesnak. Foto: Jan Espersen.
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deweb og klubbens hjemmeside. Efter den
anerkendte udstilling var der børneudstilling
med Jens Have som dommer. Alle ekvipager
klarede sig utroligt flot og blev belønnet
med ærespræmier i form af colaer.
Efter frokosten begyndte folk så småt at
vende snuden hjemad. To hunde var meldt
til apporteringsprøve, hvoraf den ene, en
engelsk setter, bestod. Tilbage var kun
oprydning og rengøring. Vi havde haft en
dejlig weekend i det skønneste vejr. Der skal
lyde en stor tak til Erik Aarø og alle hjælpere. Alt var planlagt ned til mindste detalje,
og overalt blev man mødt med venlige smil
og stor hjælpsomhed.
På klubbens vegne Anne Boelsgaard

Gunnar Jensen kontrollerer tænder. Foto: Jan Espersen.

FJDs udstilling i Vissenbjerg
Der deltog 18 pointere på udstillingen den
12. juni, nogenlunde samme antal som de
foregående år. Præmieringerne kan ses på
klubbens hjemmeside,. Her skal kun nævnes vinderne.
Boelsgaards A Tuxedo EXCL, CK 1.BHK
CERT, BIR.. Matresse´s Thyra EXCL CK
1.BTK CERT BIM.
Tuxedo blev på dagen udstillingchampion.

Bloom. Foto: Mila Laago.

Forårets komet
Boelsgaards A. Blom (Se17825/2016) født
12.08.2013 sort/hvid tæve. Ejer Mila Laago,
Sandgårdsborg131, 38692Fäjestaden Sverige. Opdrætter: Anne og Tom B. Hansen.
Bloom kom tilbage til Danmark i forbindelse med hovedprøven på Fyn. Her startede
hun i åben kl. om fredagen og fik 1. præmie.
Om lørdagen blev hun prøvens bedste åben
kl. hund. På søndagens vinderklasse blev
den 3. vinder med HP. Alle tre dage blev den
ført af Tommy Nilsen.
Weekenden efter, på DKK’s forårsmesterskab deltog Bloom med Bertil Mårtensson,
Sverige, som fører. Igen blandede hun sig i
toppen, ved at blive 2. vinder med HP.
Når disse linjer læses, har Bloom lige haft
tre års fødselsdag. Hun lader til at være en
hund, der er lige glad med hvem, der er
fører, bare han kan bære linen ordenligt, til
hun kommer tilbage, når dommeren har sagt
koble, eller når en situation for vildt er vel
udført. Bloom er åbenbart en klassehund,
der allerede som 3 årig, har vist et potentiale
af højt format. Pas nu godt på hende.
Bent Olsen

Anne Boelsgaard med BIR og BIM. Det er Tuxedo til
venstre. Foto: Philip Hansen.

Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse 2016
DPK’s efterårsvinderklasse afholdes fredag
d.30. september i Nordjylland på GL.
Toftegaard og Borupgaard.
Mødetid jagtstuen Gl. Toftegaard, Adr.
Gamle Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro.
Prøveleder Ingerlise Rasmussen: Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund. tlf.
40932898
Dommere: Poul Rasmussen, Poul Ågaard,
Erik Rimmen

Foto: Flemming Østergaard.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Flot fremmøde af engelske settere
35 engelske settere mødte til udstilling på
FJDs udstilling i Vissenbjerg. Dertil var der
mange tilskuere til bedømmelsen af ”vore”
hunde, så der var trængsel om ringen.
Perfekt udstillingsvejr: 20 grader, let vind
og høj sol gjorde det til en god oplevelse

for både mennesker og hunde. Der var solid
hygge med masser af god snak, - i overvejende grad nok om hunde.
Hundene blev bedømt af Jane Mortensen,
som efter en lang arbejdsdag, kunne udnævne nedenstående hunde som de bedste:

Bedste i racen og bedste tæve: Midtfyns D.
Lucky, Klaus Olesen, Holbæk.
Bedste tæve: Lammefjordens Monty, Anders Varming, Ringe.
Alle resultater kan ses på hjemmesiden.
Alle fotos: Kenneth Asmussen.

Ove løb som en ung mand, - næsten.

BIR1, Midtfyns d. Lucky og BIM, Lammefjordens Monty, (som i øvrigt er far til Lucky).

Invitation til Engelsk Setter Klubs Efterårsvinderklasse
Søndag 25. september kl. 08.30.
Mødested: Kjærgårdsvej 9, 6740 Bramming. Prøveleder: Erling Clausen, 2334 0635
Dommere: Se hjemmesiden. Tilmelding via Hundeweb.

Ungdom på knæ.

www.fjd.dk

59

DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

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

DGSK Aktivitetsweekend
Int. Efterårsvinderklasse og kursus
Standkvarter: Øster Højst kro, Bredgade 24, 6240 Løgumkloster, Tlf. 74 77 53 53.
Lørdag den 1. oktober – kl. 8,00 – DGSK
International Vinderklasse.
Lørdag d. 1. oktober
DGSK Internationale Efterårs vinderklasse
for Gordon Settere – med fældning af fugl.
(Som kvalifikation gælder min. 1. Præmie
i åben eller brugsklasse, samt bestået DJU
apporteringsprøve. For udenlandske hunde
gælder samme regler som i deres hjemland.)
Mødested er Øster Højst Kro, Bredgade 24,
6240 Løgumkloster.
Mødetid er kl. 8,00.
•
Ordf. Dommer er Joakim Skovgård
Larsen (ordf.) og Kristian Frøkjær.
•
Frokost forventes afholdt ca. kl. 13,00.
•
Fællesspisning på standkvarteret kl.
19,30 – Øster Højst kro laver fortrinlig
mad til gode priser.
•
Tilmelding skal ske via www.hundeweb.dk.
•
Udenlandske hunde kan melde til via
mail til Anton Dahl på karlantondahl@
gmail.com
•
Programmet offentligøres nogle dage
forinden via DGSK hjemmeside.
•
Prøven tæller som kvalificering til
Danmarksmesterskabet i henhold den
gældende fordelingsnøgle, som sker
i forhold til det totale antal startende
hunde, på alle efterårets vinderklasser.
DM afvikles i øvrigt på Sydsjælland
søndag den 16. oktober.
•
For mere information om DM se, www.
danskjagthundeudvalg.dk.
•
19,30 Fællesspisning på standkvarteret.
(Kan vi nå det inden, er der måske mulighed for en ”Sort Sol over Schackenborg tur)
Folk som vil på kursus søndag, men som
ikke har vinderklassehund, er hjertelig
velkommen til at følge vinderklassen, hvor
vi dagen igennem vil forsøge at redegøre for
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hvad der sker og hvorfor.
Vinderklassen er lavet i samarbejde med
Flemming Sørensen, som også står for terræner.
Har man praktiske spørgsmål er man
hjertelig velkommen til at kontakte Anton
Dahl, +45 22 74 80 40 – karlantondahl@
gmail.com.
Seneste tilmeldingsfrist for både lørdag og
søndag, er fredag den 23. september 2016,
men meget gerne før, hvis man vil deltage i
kursusdelen om søndagen.
Medlemmer som kun ønsker at deltage i
spisning, eller være med på kursus den 2.
oktober er naturligvis også meget hjertelig
velkomne.

•

•

deltagere op i nybegyndere og dem der
gerne vil vide mere om brugs/vinderklasser. DGSK medlemmer og pårørende deltager gratis.
10,30: Afgang til praktisk træning i
marken. DGSK medlemmer og pårørende deltager gratis.
15,00: Kursus afsluttes.

Skulle der være deltagere på vinderklassen
lørdag, som denne dag ønsker at gå sammen
om en jagt på agerhøns, vil vi gerne forsøge
at arrangere sådan en. Besked til Anton
hurtigst muligt.
Pris efter nærmere aftale - antal deltagere.

Vi har reserveret værelserne på Øster
Højst Kro fra lørdag til søndag, men ønsker
man at ankomme fredag, er dette selvsagt
ikke noget problem.
Øster Højst Kro har givet os nogle
særdeles fordelagtige overnatningspriser –
enkeltværelse kr. 250,00 inkl. morgenmad
– dobbeltværelse kr. 450,00 inkl. morgenmad. Ring selv og bestil på hotellet, sig I
tilhører Dansk Gordon Setter Klub, dem
der kommer først til mølle, får værelserne!
Skulle værelserne blive udsolgt, findes der
andre værelser i gåafstand fra kroen – kroen
oplyser gerne evt. kontaktadresse.
Ønsker man en madpakke lørdag eller
søndag skal den bestilles ved Anton Dahl,
prisen er kr. 60,00.
Fra Øster Højst vil det være nemt at nå en
kortere indkøbstur til Tyskland inden fællesspisning.
Søndag den 2. oktober
Kursus – Evt. fældning af fugl.
•
9,00: Kursus/undervisning i deltagelse på markprøver – teori. Vi deler
www.fjd.dk

Foto: Flemming Østergaard.
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Sol og sommer over Vissenbjerg
Et dejligt dansk sommervejr dannede rammen om en flot udstilling, for de stående
jagthunde racer, Vissenbjerg søndag den 12.
juni.
Gordon Setterne var i år knap 20 hunde
på FJD udstillingen, et meget flot fremmøde, særligt set i forhold til de 2 sidste års
deltagerantal, som hermed blev mere end
fordoblet.
BIR og vinder, af Gordon Setternes udstilling, blev den flotte tæve Little Lady Vom
Rosenhof ved ejer og fører Morten Holm.
Bedst i modsat køn blev Åens Hr. Whitefoot ved ejer og fører Erik Petersen – hjertelig tillykke til begge ekvipager.
Fra klubben skal der lyde en særlig tak til
Christina Bak for sin indsats, som klubbens
repræsentant i FJD’s udstillingskomite,
som arrangerer udstillingen. Også en særlig
tak til ringsekretær Lisbeth Strunck og den
erfarne dommer Gunnar Jensen. Tak til Lene
Knuth for at stå for præmierne og uddeling
af disse.
I forbindelse med FJD udstillingen i Vissenbjerg spurgte jeg Christina om hvad der
er vigtigt, når man vil udstille sine hunde og
dermed sikre, at de er racetypiske. Christina
svarede, Jeg kan ikke sige nok, hvor vigtigt
det er at træne sin hund op til udstilling. Når
vi rejser rundt på internationale udstillinger
i ind- og udland, så handler det især også
meget om at kunne handle sin hund på en
selvsikker måde - og dette gøres ikke bare
fra den ene dag til den anden. Derfor har du
en hund, der har potentiale i udstillingsringen, så træn, træn og træn. Vask og trim din
hund, så den fremstår velsoigneret.
Flemming Nielsen.

Stemning ved Gordonsetter ringen. Foto: Flemming Nielsen.

BIR og vinder af Gordon Setternes udstilling til venstre tæven Little Lady Vom Rosenhof ved Morten Holm til
højre Åens Hr. Withefoot ved Erik Petersen. Foto: Flemming Nielsen.

Ny Nordisk Champion

Giv agt
GlavaRis Dv Diezel (DEVDHCH Sundowner’s Vain/Zettertjärns Darling) blev
d. 26. juni 2016 Norsk udstillingschampion i Nøtterøy i Norge. Randi Schulze
var dommeren på Vestfold jagthundeudstilling. Da Diezel i forvejen er dansk
og svensk udstillingschampion, blev han
automatisk Nordisk Champion
Tillykke til Diezel og Christina

Diezel og Christian. Foto: Malou Bak.
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Agerhønsene har haft en våd sommer, hvilket sandsynligvis har medført
en del ret små kuld eller omlægning.
Vær derfor meget opmærksom på
hvornår I starter jeres marktræning
samt på hvilke arealer. Det ikke fordi
hunden tager kyllingerne, men spreder dem: Ud fra egne iagttagelser,
er jeg ret sikker på, at der vil være
mange sene kuld. De sene kuld og
små kyllinger er meget sårbare over
for at blive spredt, finder ikke tilbage
til parret, kan derfor let blive et bytte
for de mange prædatorer der findes
i landskabet, krager og ræve etc.
Derfor er min opfordring start så sent
som muligt (omkring august) og så på
græsmarker samt arealer, hvor der er
taget slet.
Knæk og bræk Flemming
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

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

Generalforsamling 2016
jubilæumskringle, og oplyste at medlemstallet lå stabilt omkring 125 betalende medlemmer. Hvalpe tillægget er fortsat under 50
registrede IS hvalpe i Dansk Kennel Klub,
hvortil nok skal lægges importerede hunde.
Under indkomne beslutningsforslag til generalforsamlingen, var der flere gode ideer
til forbedringer på forskellige områder. Det
blev vedtaget, at en person skal have ansvar
for, at hjemmesiden hele tiden er opdateret. Webmaster Erik Pedersen, Viborg, er
”kun” ansvarlig for, at resultater, billeder og
artikler, kommer på hjemmesiden. Nu skal
der findes en ansvarlig for, at alle nyheder,
resultater og opslag bliver sendt til Erik, og
at alle undersiderne er opdateret.
Point til titlen årets unghund skal ændres
derhen, at alle præmieringer, kommer til at
tælle med. I dag er det ikke muligt, for en
unghund, at få point for opnåede præmieringer i åben, brugs eller for vinderklasse plaFormanden for Dansk Irsksetter-Klub Erik Rimmen,
kom med en overraskede udmelding på generalforceringer, hvilket jo er en klar fejl, da det må
samlingen. (Arkivfoto Palle Krag)
siges at være en præstation for en unghund,
(under 2 år), at den f.eks. bliver placeret i
Dansk Irsksetter-Klubs generalforsamling
VK. Udstillingspræmieringer skal fortsat
blev i Jubilæumsåret afholdt efter FJDs
udstilling i Vissenbjerg. Det officielle referat have en meget underordnet indflydelse.
Det blev også besluttet, at alle klubbens
vil blive bragt på hjemmesiden.
pokaler skal vises på hjemmesiden. Vindere
Formanden Erik Rimmen bød en lille flok
medlemmer velkommen, med både kaffe og skal påføres Deres vundne pokaler op til

dato, foto, regler og point for hvordan pokalen kan vindes skal beskrives, og hvordan
de vindes til ejendom skal påføres. Dette vil
spare sider i årbogen, og gøre den billigere,
specielt hvis alle tre samarbejdende klubber
gør det samme i årbogen fremover.
Vedtaget blev også et forslag om, at alle
forebyggende sygdomstest på IS, skal kunne
registreres på hundens stamblad i DKK. Det
vil herefter blive muligt, at se hvilke hunde
der er testet, og for hvad, men det bliver
ikke et krav, at hundene skal testes.
Endeligt blev et forslag om, at Dansk
Irsksetter-Klub skal på ”Facebook” vedtaget. Der bliver nedsat et lille udvalg, der
skal styre opslagene, på samme måde, som
artikler og resultater m.v. skal godkendes,
før det kommer på DISKs hjemmeside.
Alle valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter var genvalg.
Eftermiddagens største overraskelse kom
under eventuelt, her meddelte vores formand Erik Rimmen, at han ikke modtager
genvalg, ved det ordinære valg på generalforsamlingen i 2017. Begrundelsen skal
findes i et udvidet arbejdspres på Eriks job.
Således opfattet fra bagerste række, Palle
Krag.

Fire sølvnåle
alle køberes tilfredshed. Dit hjerte banker
Uddrag af formand Erik Rimmens tale, ved god stemning på prøverne. Succesfuld som
opdrætter super socialisering af hvalpe til
virkelig for den Irske setter. En ære for mig,
overrækkelsen af sølvnåle til følgende fire
medlemmer af Dansk Irsksetter-Klub.
Erik Pedersen, en stor glæde, at overrække
dig DISKs sølvnål, for dit mangeårige utrættelige arbejde med Dansk Irsksetter-Klubs
hjemmeside, samt dit store arbejde med den
flotte jubilæumsbog.
Jan Lorentsen, altid villig som prøveleder
på nogle af de bedste terræner i Danmark.
Mange år i bestyrelsen, og altid med villighed til dialog. Den fødte hundesportsmand.
En ære for mig, at tildele dig DISKs sølvnål.
Ulrik Kjærsgård, vores bedste prøveleder
i det Nordjyske nogen sinde, du er meget
Fire sølvnåle bærer, fra venstre, Erik Pedersen, Jan Lorentsen, Ulrik Kjærsgård, og Ole Schmidt. (Foto Johnny
omsorgsfuld i dit arbejde på at skabe en
Andersen Norge, fototeknik Erik Pedersen)
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at tildele dig DISKs sølvnål.
Ole Schmidt, mangeårigt medlem, prøveleder på Sydsjælland. Stærk interesse for
den Irske setters udvikling, ikke mindst
som debattør med kritiske spørgsmål og
indlæg.
En ære for mig, at tildele dig DISKs
sølvnål.

Gaveliste ved DISKs 100
års jubilæum

Svensk Irsksetter Klubs forkvinde Camilla Paradis,
gratulerer DISK med 100 års jubilæet. Per Pedersen
modtog på DISKs vegne den flotte jubilæumsgave,
bestående af tre glasvaser med gravering. (Foto
Palle Krag)

Præmieringer i unghunde- og åben klasse
Først og fremmest skal der lyde en stor tak,
til alle terrængivere, og ikke mindst terrænledere, der har ofret mange timer og dage,
på at få dette store arrangement til at klappe
så fornemt. Også tak til markprøveudvalget,
og alle dommere, samt ikke mindst til alle
de mange hundefører, fra forskellige stående
jagthunde racer, der deltog i DISKs 100 års
jubilæums udstilling og prøver.
En fortegnelse over de 41 præmierede
hunde på Dansk Irsksetter-Klubs markprøver i forbindelse med jubilæet, kan ses på
DISKs hjemmeside.
Alle fører af præmierede hunde ønskes
stort tillykke med Deres præmier. Det er
altid en meget speciel dag, når man får sin
hund præmieret. Der er dog en grund til, at
fremhæve enkelte Danske IS ekvipager, da
de på jubilæumsprøven har opnået Deres
første, 1. præmie i åben klasse, og derved
har opnået retten til fremover at konkurrere i
vinderklasse.
De tre IS er i alfabetisk rækkefølge følgende:
Bjerkaasen´s Bs-Siff, DK03265/2015, ved
Heidi Nørregaard Jensen. Siff opnåede på
jubilæumsprøverne både 1. pr. i UK og ÅK,
da Siff først blev to år den 26. april, må det
siges at være en flot præstation. På Vissenbjerg udstillingen opnåede Siff certifikat og
blev DKUCH.

3 stk. håndsmede jagtknive. Fra. Dansk
Breton klub og Dansk Pointer klub
Sølvfad/skål. Fra. Dansk Engelsksetter
klub og Dansk Gordonsetter klub
Træ platte med motiv af Ibber. Fra. Norsk
Irsksetter klub. NISK.
3 glas vaser med gravering. Fra. Svensk
Irsksetter klub.
Erik Bagger vase og 2 fyrfads glas. Fra.
Dansk Kennel Klub
Pokal/krus. Fra. Jan Marinussen, har vundet den ved en DISK prøve. Jan syntes den
skulle tilbage til klubben.
10.000 kr. + bæreposer. Fra. Nykredit
Holbæk
5.000 kr. + bæreposer. Fra. Sparekassen
Sjælland Holbæk
500 kr. + gave til lotteri. Fra. Pro OUTDOOR Holbæk
Et sæt jagttøj
til lotteri. Fra. Hubertushuset Ringsted.
Foder + gaver til lotteri. Fra. Prof. Dog
Allan Bredsgaard
Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk
Irsksetter-Klub, takker for alle gaver, hilsner og flotte taler i forbindelse med vort
100 års jubilæum.
Der henvises i øvrigt til formandens takkeskrivelse i sidste nummer af Jagthunden
side 61.

Heggelifjellets Rex, DK04760/2014, ved
Knud Hansen. Rex opnåede på jubilæumsprøverne både 2. pr. og 1. præmie i åben
klasse. På udstilling har Rex allerede opnået
et certifikat på udstilling.
Højfyns Blis, DK07988/2009, ved John
Skovsager Larsen opnåede på jubilæumsprøven både en 2. og en 1. præmie i åben
klasse. Blis er tidligere præmieret på markprøve i åben klasse. På udstilling har Blis
opnået excellent i brugsklasse.
DISK ønsker hjerteligt tillykke,
Palle Krag.

Fra venstre Bs-Siff, ved Haidi Nøregaard Jensen,
Rex, ved Knud Hansen og Blis, ved John Skovsager
Larsen, fotograferet på FJDs udstilling i juni måned.
(Foto Palle Krag)

Dansk Irsksetter-Klubs 100 jubilæumsprøver, var et stort tilløbsstykke for lykkelige
ejere af røde stående jagthunde. Mange
familier benyttede lejligheden til et par
fridage, og et pusterum med Deres hunde.
Således også Christina og John Bak, der
blev henholdsvis 3. og 4. vinder, i søndagens vinderklasse, med Yobbo´s Calle og
Kragereden Maggie. Stort tillykke. (Foto
Johnny Andersen Norge)

Den Irske spillemand Henry O´ Conner underholdt
med Irsk musik under DISKs 100 års Jubilæums fest.
(Foto Palle Krag)
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Den af formanden fremstillede 100 års bjesk, der på
jubilæumsprøven blev uddelt som tak for arbejdet, før
og under festlighederne. (Foto Palle Krag)
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Landskampens deltagere
Norske hunde:
UK- Skrimfjellet´s Laponia NO30473/15
Fører: Trond Fjermerose
ÅK-Setpoint`s Snuppa NO30120/14 Fører:
Ulrik Myrhauge
VK-Red Garlic`s Pralin SE52216/2010
Fører: Ulrik Myrhauge
Svenske hunde:
UK- Red Garkic`s Dunpling SE13418/2015
Fører: Agneta Andersson
AK- Working Gundog Blomma
SE45019/2013 Fører: Thomas Oden
VK- Red Garlic`s Sweet Potato
SE22101/2011 Fører: Agneta Andersson
Finske hunde:
UK- Fowlers Red Devil - 30 point Fører:
Matti Santi – 2. Vinder UK
ÅK- Kaidantaipaleen Kira FI25840/14
Fører: Matti Santi
VK- Kaidanpaljakan Namu FI40119/10
Fører: Matti Santi
Hollandske hunde:
UK- Ailleen

DISKs 100 års Jubilæums
udstilling
Pointer
Hanner Åbenklasse
B-Black Boy Av Vestre Homble, ved
Jorhnny Andersen - Excellent CK 1. BHK
BIR
Tæver Åbenklasse
Rimfaxes E. Bell, ved Poul A. Ellehøj –
Very Good
Engelsk setter
Tæver Brughundeklasse
Melsgård R. Athena, ved Jane Mortensen Excellent CK 1. BTK BIR
Midtfyn’s D. Lucky, ved Klaus Olesen Excellent CK 2. BTK
Cindi, ved Tina Larsen Very Good
Gordon setter
Hanner Brugshundeklasse
Nakkehages Bz Orkan, ved Peter Eliasen Very Good
Tæver Brugshundeklasse
Nakkehages Bz Solveig, ved Anne Eliasen Very Good

Ny udstillingschampion

ÅK- Redvings
VK- Robin ROI12/102013
Tyske hunde:
UK- Working Gundogs Corvette Vdh/Dpsz
Is15/037 Førere: Michaela Kuntzsch
ÅK- Working Gundogs Aura Dpsz Is009/12
Fører: Hendrickje Mundt - 10 point - Vinder
ÅK
VK- Lia Vom Kapellenpfad Vdh/Dpszis13/117 Fører: Heike Sporleder - 30 point
- Vinder VK
Danske hunde:
UK- Loustic Des Demons De Gergovie
Lof 62203 Fører: Ole Schmidt - 30 point –
1. Vinder UK
ÅK- Kiwi Line`s Squash DK10650/2012
Fører: Jan Lorentsen
VK- Mårup Storm DK13101/2011 Fører:
Søren Godtfredsen
Vinder af DISK Jubilæums landskamp
2016 blev: 1. Tyskland, 2. Danmark, 3.
Finland.

Ole E. Schmidt med den vindende Danske (Franske
opdrættede) unghund Lof. Foto:

Vissenbjerg udstillingen

Formanden fylder 60

Solen skinnede smukt over FJDs udstilling i Vissenbjerg på denne sommer
søndag. En ekstra god start på dagen var,
at DISKs jubilæums udvalg serverede
morgen kaffe for udstillingsdeltagerne.
Formanden havde til denne dejlige
morgen medbragt et par flasker af sin
specielle jubilæumsbitter, - det bragte
om muligt solen endnu højere på himlen.
En dejlig gestus.
Der var tilmeldt en lille snes IS til udstillingen, der blev bedømt af udstillings
dommer H. P. Clausen.
Bedst i racen blev Kenzo
DK04795/2014, ved Lasse Thorn, der
desværre endnu ikke er markprøve præmieret, så den måtte undværer et ellers
fortjent certifikat.
Bedst i modsat køn blev DKUCH,
DKJCH og SEUCH Krageredes Maggie
DK03589/2010, ved Christina Bak, der
var udstillet i championklasse.
I konkurrencen om bedste tæve, måtte
Bjerkaasen´s Bs-Siff DK03265/2015,
ved Heidi Nørgaard Jensen, se sig slået
af den lidt ældre champion Maggie. Selv
om Siff, der fik excellent og certifikat,
på udstillingen, opnåede den samme fine
titel som Maggie, udstillingschampion.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle
hundene tillykke med Deres opnåede
resultater.
Alle hundenes præmieringer kan ses på
DISKs hjemmeside.
Palle Krag.

Alle der kender Erik og ved at hans hjerte
brænder for den irske setter, hans opdræt i
kennel Mårup har vundet mange præmieringer på mark og bænk, her skal lige
nævnes kombinationen mellem Mårup´s
Klip og Rosendales Sam, her er det hundene. Mårup´s Cato og Storm , samt Eriks
egen Felix, som alle er stærke hunde på
markprøve og på udstilling.

Heidi Nørgaard Jensen med jubilæumsårets første udstillingschampion, Bjerkaasen´s Bs-Siff, på udstillingen
i Vissenbjerg. (Foto Palle Krag)
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Individuelt: 1. Tyske vinderklasse hund, 2.
Dansk ung hund, 3. Finsk ung hund, 4. Tysk
åbenklasse hund. Stor tak til landskampens
dommere Allan Bredsgaard og Erik Rimmen.

www.fjd.dk

Erik er jæger med et stort J, han holder af
alle former for jagt, og gerne 3 – 4 gange
om ugen, hvis der er mulighed for det.
Men hans foretrukne jagt er rypejagten,
her er alt hvad man kan ønske sig, en
storslået natur, kammeratskabet, hygge om
bålet når maden tilberedes, samt enorme
områder at jage på.
Her kan man virkelig se, hvad en irsk setter er skabt til.
I hjemmet i Lønstrup er gæstfriheden
stor, så hvis man skal på jagt eller trænings
tur, så starter og ender man som regel
hjemme hos Helle og Erik, for som Erik
siger ” vi skal lige have lidt til halsen og
maven og så en bette snak ” .
Du ønskes hjertelig tillykke med fødselsdagen, vi ses når BJØRNE jagten går ind
i Sverige
Jan Justesen

Vær beredt

Det gamle spejdervalgsprog er godt at have med i
bagagen, når man begiver sig ud på jagt i de skandinaviske fjelde.

Efter nogle fantastiske jagtdage skete det,
der helst ikke må ske så langt fra lægehjælp.
Ove var i gang med at forberede aftensmaden, og ved et uheld stak en meget skarp og
spis kniv i låret på sig selv. Vi kunne hurtigt
konstatere, at det var alvorligt, og der skulle
gøres noget.
Vi havde vores førstehjælpskasse med til
både hunde og mennesker. Jeg havde, inden
vi tog afsted, været omkring dyrelægen for
at få det mest nødvendige inklusiv nål og
tråd til at kunne sy en hund, der var kommet
galt afsted.
Vi fandt hurtigt ud af, at vi var nødt til at
sy Ove, uden den almindlige bedøvelse,
men her er det godt at have rigelig spiritus
med. Så efter en halv flaske Whisky og en
del rom var han klar til, at jeg kunne sy
ham. Det lyder lidt cowboyagtigt, det var
det også, men også nødvendig.
Bagefter har vi selvfølgelig moret os over
det, fordi det gik godt, men det har også sat
tanker i gang, at vi skal passe på, når vi går
på jagt i almindelighed og på jagt i fjeldet i
særdeleshed. Men vi er også blevet meget
bevidste om vigtigheden af at have tilstrækkeligt med førstehjælpsgrej med og så
kunne bruge det.
Så hvis du skal på jagt på steder, hvor man
ikke kan komme i kontakt med omverdenen
i en fart, så er det med at tage de nødvendige
forholdsregler inden turen.

Eneste forstyrrende element i dette fantastiske landskab er helikopteren, der fragter jægere og udstyr frem
og tilbage.

Tekst og foto: Erling Clausen

Hvert år i slutningen af august drager vi
paradis på jorden, at jagte i disse store og
afsted til Nordsverige for at gå på rypejagt i helt ubeskrivelige flotte omgivelser. Dette
fjeldet. For mange danske hundefolk er dette er samtidig en god start på efterårets prøver
og jagter.
Sidste år tog vi af sted, som vi plejer, alt
var pakket, og vi kørte de 1850 km nord på,
seks mand, Jørn, Ove, Poul Erik, Allan, Aksel og mig selv. Oven i alt oppakning havde
vi 15 hunde med. Helikopteren blev fyldt
godt op tre gange, og vi var på plads ved
hytten, ca. 35 km inde i fjeldet langt væk fra
støj, og ingen forbindelse på mobiltelefonen.
Det eneste, der en gang i mellem bryder
roen, er en helikopter, der flyver over med
andre jæger.
Det, at der ingen signal er til mobiltelefonen, er selvfølgelig dejligt, men det gør
også, at man skal gøre sig klar, at man ikke
bare lige kan få hjælp i en fart, hvis man
Sådan en førstehjælpskasse er god at have med til
kommer til skade på en eller anden måde.

Over er blevet lappet sammen, men fortsat godt bedøvet. Hændelsen, som heldigvis fik et godt udfald, gav
stof til eftertanke.

såvel hunde som mennesker.
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Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk
KORTHAARKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk
DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense.
Tlf. 64441145 - 22618279
Email. erik.lillesoe@privat.dk
KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

Nordøstfyns Jagthundeklub
afholder lokal efterårsmarkprøve
søndag d. 28. august. Der dystes i
unghunde-, åben og vinderklasse.
Mødested: Drigstrup Sognegård kl.
08.00.
Pris: 150 kr. pr. hund.
Tilmelding senest d. 22. august.
Kontinentale: Frank Thorborg Tlf.
50777654
Engelske: Henning Klokker Tlf.
21491870

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

Agerhøns og fasaner
sælges

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

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

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

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

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Morellunden 16, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com
DANSK POINTER KLUB.
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drenderup,
6580 Vamdrup. Tlf. 61308253/75598253
Email: stenmarken@email.dk

KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com

Flyvestærke agerhøns

der har haft adgang til volierer med masser af vegetation,
kan leveres fra 15. juli og fremefter, klar til udsætning.

Bestil nu, så du er sikker på at få fugle i sommer.

Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Moselund Vildt
8832 Skals
v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

Vestfyns Agerhønsopdræt
Sjodvangen 8, 5610 Assens
Mobil 4043 4850 e-mail alexnissen@c.dk
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Viacutan® Plus

– giver blank pels og sund hud

Viacutan® Plus har den afbalancerede sammensætning, der giver en optimal
understøttelse af hudens funktion og som giver din hund eller kat blank pels.
I Viacutan® Plus kombineres essentielle omega-3 fedtsyrer fra ﬁsk med
omega-6 fedtsyrer med højt indhold af GLA fra hjulkroneplantens frø.
Desuden indeholder Viacutan® Plus naturlige antioxidanter i form af
ekstrakt fra rosmarin og gurkemeje.
Viacutan® Plus kan desuden fungere understøttende ved
hudproblemer og kraftigt hårtab.

SMARTPHONE
SCAN KODEN OG
LÆS MERE OM
VIACUTAN

Køb Viacutan® Plus
hos dyrlægen

)nÁHUHRSO\VQLQJHURJ
ÀQGIRUKDQGOHUSn
www.bivet.nu/dk

www.fjd.dk

67

PP

Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

68

