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Jagthunden

En god jagthund

Man behøver ikke være
prøvenørd for at være glad for
sin hund.

En indsats
for markvildtet

Markvildtprisen gik til
nordjysk landmand, der
var både glad og beæret .

Udgives af klubberne for de stående jagthunde i Danmark

Korrekt
foder
til den
arbejdende
hund!
HUNTING TEAM

Er du jæger...

Kathrine Due Tranekjer
Breeder- og veterinærkonsulent
med hendes hunde.

Altid gratis
fragt
uanset
antal.

... og vil du fodre din jagthund med kvalitetsfoder
fra Eukanuba? Så får du nu muligheden for at benytte dig
af specielle tilbud som medlem af Eukanuba Hunting Team.
Som medlem af Eukanuba Hunting Team kan du købe
kvalitetsfoder til markedets bedste priser, hvilket sikrer dig
daglige lave foderomkostninger.

:
Bliv medlem

eeht.dk
eht
Nu er det nemt!
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Indsats for markvildtet virker
Hen over sommeren har der rundt om i
landet været afholdt markvandringer med
det formål at informere landmænd, jægere
og andre naturinteresserede om den indsats,
der gøres for at forbedre forholdene for
faunaen i agerlandet i almindelighed og
markvildtet i særdeleshed.
Der har været god tilslutning til arrangementerne, som for de flestes vedkommende
blev afholdt i FJDs forvaltningsområder og
alle i samarbejde med de lokale landboforeninger.
Det er en uhyre vigtig formidling og efter
tilbagemeldingerne at dømme, så fænger
det hos deltagerne. Det er godt at komme
ud og se, hvad man kan gøre, hvordan man
skal gøre det og få information om, hvad
man må gøre i dyrkningsfladen.
Og tiltagene breder sig. Projekt faunapletter på agerjord, der begyndte for tre år siden
i Herning Kommune har nu bredt sig til
Ikast-Brande, Holstebro, Struer, Lemvig,
Skive, Hillerød og Nordjylland, og Rasmus
Filsø, der er naturkonsulent i SAGRO (sammenslutning af landbrugsrådgivningen i
store dele af Midt-, Syd- og Vestjylland)
fortæller, at han har fået henvendelser fra
flere af de landboforeninger, der endnu ikke
er med, for at få startet projektet op i deres
områder.
Hele den indsats, som landmænd, jægere
og hundefolk i dag gør og har gjort, udspringer af Jægerforbundets markvildtprojekt, der igen er et resultat af Den nationale

handlingsplan for hare og agerhøne. FJD
har været med hele vejen, og har i høj
grad været medvirkende til at få sparket
udviklingen i gang, ligesom man i dag på
flere fronter er konstruktiv medspiller i tæt
samarbejde med Danmarks Jægerforbund.
Det er imidlertid meget vigtigt at holde sig
for øje, hvad det er, indsatsen drejer sig om,
ikke mindst når andre organisationer eller
fagpersoner peger fingre af initiativerne og
kalder det for pseudonatur. Det drejer sig
ikke om at skabe natur. Det handler om at
skabe et livsgrundlag for den agerlandsfauna, der har knyttet sig til og udviklet sin
livscyklus gennem mere end 2.000 år i det
danske agerland.
Stort som småt har knyttet sig til dyrkningsfladen og er afhængig af den. Skjul,
ynglepladser og føde og derfor, netop derfor
havde vi den største agerhønebestand nogen
sinde i årene 1940 – 1960. Her havde vi
efterhånden en meget høj opdyrkningsgrad
af landskabet. Der var stor variation med
mange små marker, og de enkelte marker
havde ikke nær den dyrkningsintensitet, vi
ser i dag, ligesom der var masser af plads til
de vilde planter.
Det er lige præcis det, man prøver at skabe
med de mange faunaforbedrende tiltag
rundt om i agerlandet. Først passer man på
de naturlige biotoper. Det er skjulested og
yngleplads for en lang række fugle og dyr
samt opformeringssted for mange gavnlige
insekter. Så skaber man variation gennem

Tak for bidraget

Løst og fast

På FJD-udstillingen i Vissenbjerg blev der
samlet ind til FJDs Agerhønefond.
Der kom 2004,50 kr. i bøtterne.
Agerhønsene takker.
Man kan iøvrigt se regnskab for Agerhønefonden på FJDs hjemmeside: http://www.
fjd.dk/agerhoenefond-og-markvildtpris/

Hvis „Jagthunden“ udebliver
Kommer „Jagthunden“ ikke som ventet
i din postkasse (senest d. 16. i udgivelsesmåneden), så skal du gå ind
på FJDs hjemmeside www.fjd.dk. og
anmelde mangelen.
Det er meget vigtigt, at din postadresse
er angivet helt korrekt (den autoriserede). I dag behandles udsendelse af
magasiner mm. af en computer, og
kender den ikke adressen, så smides
den pågældende ganske enkelt ud af
systemet.
Er du nyt medlem, så tjek lige med
klubkassereren, at du er på listen.
Red.

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

Referater
Referater fra FJDs bestyrelsesmøde og
gruppemøderne d. 10.05 kan ses på FJDs
hjemmeside.
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faunastriberne, der
i sommerperioden
ligger som det spisekammer, hare, agerhøne og fasan har
så hårdt brug for.
Netop nu, hvor disse linjer læses, virker
tiltagene så for tredje gang nemlig som
skjul, når de omkringliggende marker
høstes, og har man de rigtige planter i
faunastriben, vil de også virke som ekstra
spisekammer gennem efterår og vinter.
Det er ikke natur. Vi forsøger ikke at skabe
natur. Der er ikke ret meget natur i Danmark. Det er stort set alt sammen påvirket
af menneskehånd.
Vores indsats handler udelukkende om
at give de dyr og fugle, der nu en gang
har knyttet sig til vort dyrkede landskab,
bedre livsbetingelser, og dermed give alle
mulighed for en større oplevelse, hvad
enten man er jæger, ornitolog eller blot Hr.
og Fru Hansen, der er på søndagstur ude i
landskabet.
Det er jo netop haren, der hopper omkring,
fasankokken, der spankulerer langs hegnet
eller agerhøneflokken, der letter, når de
stiger ud af bilen, der er med til at give dem
en oplevelse af den danske agerlandsnatur.
Og indsatsen virker. Hare, agerhøne,
fasan, vibe og lærke mm. takker.
Fortsat god god arbejdslyst.
Flemming Østergaard, redaktør.

Vi kan fortsat udsætte

Foto: Annette Laursen.

Færre agerhøns
Forårets agerhønetællinger viste en lille
nedgang. Det var ventet efter sidste års dårlige sommervejr. Det stemmer også overens
med rapporterne fra flere markprøver.
Det er dog ikke i alle områder, der er
nedgang.
Man kan se alle tælleresultaterne på FJDs
hjemmeside: http://www.fjd.dk/forvaltningsomraader-og-agerhoenetaellinger/

Vildtforvaltningsrådet har indgået forlig
om den fremtidige udsætningspolitik, der
betyder, at vi fortsat vil kunne udsætte
agerhøns og fasaner.
Når betænkningen er underskrevet, vil vi
gennemgå de nye regler her i bladet.
Red.

Foto: Flemming Østergaard.
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SUBARU XV VAN FÅR

FIREHJULSTRÆK

HELT NED PÅ JORDEN
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DEN ÆGTE VARE MED EN EKSTRA RABAT!
Slå til nu, hent en ekstra rabat og få Subarus legendariske ﬁrehjulstræk. Under
hjelmen summer en kraftfuld, afbalanceret Subaru Boxermotor, og bag rattet kan
du nyde køreglæde, sikkerhed og komfort. Vi kan indrette din Subaru XV Van efter
ønske, så du får en skræddersyet drømmebil til nye eventyr.

K AMPAGNETILBUD
SUBARU XV VAN fra 179.650,- (+ moms 29.875,-)

Brændstofforbrug 15,2-18,5 km/l. CO2 146-160 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er vejledende og ekskl. lev.
Kampagnen gælder så længe lager haves.

www.fjd.dk

subaru.dk
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Mig og min jagthund

Ideelt kompromis
Opvokset med jagt. Masser af jagtmuligheder
og stor kærlighed til jagten med stående hund.
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Jørgen Risum synes, at Indy er meget tæt på
idealet af en jagthund.
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- At det blev Tysk Langhår, var et kompromis, siger Jørgen Risum. – Jeg ville have en
stående jagthund og er vokset op med Ruhår, men en sådan ville min kone ikke have,
så jeg måtte finde på noget andet, tilføjer
han og fortæller, at hans svigerforældre
havde en nabo, der havde Tysk Langhår.
- Jeg synes den var pæn og virkede særdeles
venlig, så det endte altså med, at det blev en
sådan, der blev husets jagthund, og det har
jeg aldrig fortrudt, tilføjer Jørgen.
Jagt- og familiehund
Jørgen Risums nuværende hund, Indy er
fem år, og er den fjerde i rækken på 17 år.
Jørgen har været lidt uheldig med et par
stykker. Sygdom og en enkelt, der havde
lidt vanskeligt ved at lade gårdens dyr være
i fred (Jørgen Risum bor på en landejendom
mellem Herning og Holstebro), har betydet
et par skift. - Men Indy er meget tæt på
idealet, siger Jørgen.
Han fortæller, at hunden uden problemer
færdes frit rundt mellem høns, kaniner
og får, og så er hun børnenes bedste ven.
Sønnen Jeppe på 11 færdes meget ude i de
omkringliggende marker og bruger mange
timer ugentlig med en fiskestang nede ved
Storåen. Indy følger ham lige i hælene og er
altid med hjem.
Selvfølgelig er det jagten, der er det
vigtigste, selv om hunden jo langt de fleste
dage af året blot er et familiemedlem, og
det er netop det jagtlige, som gør, at Jørgen
Risum synes, han er tæt på den ideelle
hund. - Det er en virkelig god jagtbrugshund, siger han. - Sikker i stand, god efter
skuddet, elsker vand og kan klare en eftersøgning, tilføjer han.
Fuglearbejdet er meget vigtigt for Jørgen
Risum, og her har Indy været meget nem at
få i orden. Han elsker et par timer efter høns
eller at gå en tur en sen eftermiddagstime
for at finde én sneppe eller en kok i hegnet.
Det er ikke altid, det giver noget på tasken,
men blot man har haft chancen, er dagen
efter hans mening reddet. Det bliver i løbet
af sæsonen til en del små ture sammen med
Jeppe og Indy.
Den vigtige stand
At Indy er en stående jagthund, betyder meget for Jørgen Risum. Han er helt klar over,
at man meget hurtigere og nemmere kan få
en brugbar apportør ud af en labrador eller
en spaniel, men det kan ikke stå mål med
oplevelsen af at skyde en fugl for en hund
i stand, og han er helt ”klar i spyttet”, når
han siger: - Vi må absolut ikke nedprioritere
denne egenskab, og tilføjer: - Det er jo her
vore hunde adskiller os fra de andre racer.
- De kan noget, de andre ikke kan, og det
giver jagten en ekstra dimension.
Jørgen Risum er i det hele taget meget
optaget af, hvad vi på sigt vil med jagten
og hvordan, vi med de stående hunde kan
udnytte tidens trend med unikke oplevelser.

Stand! - Det er den vigtigste egenskab hos vore hunde, synes Jørgen Risum. Intet kan måle sig med at skyde
en fugl for stående hund.

Der er efter hans mening alt for meget i jagten, der er resultatfikseret. Hvor meget vildt
er der på paraden? - Vi skulle meget hellere
fokusere på oplevelsen, siger han.
Jørgen synes, det er ganske forfærdelig, at
man kan blive jæger på et weekendkursus
og erhverve et jagttegn uden at have ret
megen eller ingen viden om at gå på jagt,
med tryk på gå. - Og der skal næsten være
garanti for, at man består, siger han. Jørgen
er tidligere jagtprøvelærer og mener slet
ikke, det er lærerens opgave at sørge for, at
eleverne består. - De, der vil være jægere,
skal nok bestå, men vi skal i stedet lære
dem noget om jagtens væsen og kultur,

vildtpleje mm., tilføjer han.
Jørgen Risum er jæger helt ind til benet,
søn af en inkarneret jæger og godt i gang
med at give arven videre til næste generation. Han har mulighederne. Faderen har en
del jagt, og selv har han en dejlig gård ved
Storåen, hvor landbrug er kombineret med
masser af hensyn til naturen. Her er skov,
remiser, hegn og vandhuller. Der mangler
ikke noget. Det er lidt af en jægerdrøm,
men netop derfor er Jørgen så optaget af,
hvor jagten er på vej hen. - Det må ikke
blive billig søndagsunderholdning, siger
han, og netop derfor betyder jagten med
stående hund så meget for ham.

Året byder på mange jagtoplevelser her bl.a. sammen med andre „langhårsfolk“.

www.fjd.dk
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hjælpende hånd osv. Sådan ser det sikkert
ud i de fleste ”jagthundehjem”.
Men Jørgen har nu alligevel givet sig tid
til at tage en tørn i klubarbejdet. Han har i
samtlige 17 år med Tysk Lanhår været formand for klubbens midtjyske kreds (er lige
gået af), hvor han har arrangeret aktivitetsdage, klub 5-træning og meget andet. Han
har også siddet to år i Langhårsklubbens
bestyrelse, så på den måde har han i høj
grad været med til at værne om sammenhold og aktiviteter.
Jørgen Risum synes det er fint med alle
de forskellige prøver, men erkender, at
han ikke har tiden til at få løftet hunden
trinnet op fra ungdomsklassen. Og man må
erkende, at der skal en del tid til at få gjort
en hund helt færdig til åben/brugsklasse
eller fuldbrugsprøve, så det er helt fint, at
Jørgen og andre med ham blot nøjes med at
reklamere for jagten med den stående hund
i almindelighed og i dette tilfælde for Tysk
Langhår i særdeleshed.

En alsidig jagtbrugshund skal selvfølgelig kunne klare arbejdet efter skuddet.

Når det lykkes
Der er mange jagtoplevelser for Indy og
Jørgen hvert år, men et par stykker har dog
bidt sig særlig fast, fordi de viser Indys
alsidighed. På en jagt i et terræn med spredt
beplantning tager Indy stand. Hun går
direkte på og rejser en sneppe, som Jørgen
fælder. Lidt længere fremme ny stand, og
det hele gentager sig. - Det er ikke fordi,
der er noget mærkeligt i to stand for sneppe,
siger Jørgen. - Men det uforglemmelige i
situationer var, at jeg i begge tilfælde kunne
komme til at skyde sneppen, tilføjer han.
En anden jagt i hedeterræn. Stand ved
fyrrebusk. Indy går ind og rejser et stykke
råvildt, og inden Jørgen får tænkt ret meget,
har Indy indhentet råvildtet og affanget
det. Det viste sig, at det pågældende stykke
råvildt var anskudt, og det havde hunden

åbenbart øjeblikkeligt opfanget og således
gjort en hurtig ende på de dyrets lidelser.
- Det er den evne til omstilling, som gør, at
jeg er så glad for Indy, siger Jørgen Risum.
- Det er, når noget virkelig lykkes på jagt,
at jeg synes jagten løftes op på et højere
niveau, tilføjer han.
Aktiv i klubben
I prøvesammenhæng er Jørgen Risum ikke
særlig kendt, men han er et kendt ansigt i
Langhårsklubben. - Der er ganske enkelt
ikke tid til det, når man skal have en hverdag til at fungere, forklarer han. Indy har nu
været på markprøve og fået 1. UK, men det
er forståeligt, at tiden er knap i en moderne
familie med fuldtidsarbejdende forældre
og børn, der skal transporteres til fritidsinteresser, et fodboldhold, der skal have en

Jørgen er godt i gang med at give arven videre til sønnen Jeppe. Her er de på en lille sen eftermiddagstur
i november.

DEDIKERET TIL DE MEST ENTUSIASTISKE OG
SERIØSE JÆGERE
Find nærmeste forhandler på www.normark.dk

690 FIELD I

Leveres i kal. 12 eller 20/76 med 71 cm eller 76 cm løb og 5 HP chokes.
Vejl. pris for disse modeller er kr. 23.199,8

www.fjd.dk
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Tekst og foto: Nanna Brændgaard.

VIZSLA KORTHÅRET
Elegant og udholdende med et særdeles venligt gemyt
Vizslaen adskiller sig fra de andre kontinentale hønsehunderacer, idet de har deres
rødder hos asiatiske forfædre. Allerede
omkring 1300-tallet beskriver ungarernes
”gule ”jagthund. Nogle af de tidligste illustrationer af denne gule hund findes i Becis
Kepes billede kronik.
Adlen udvalgt de bedste individer til
falkoner-og småvildsjagt. Under den
tyrkiske invasion 1400-1554 blev tyrkernes
”Gule hund” krydset ind, og den mere og
mere ensartet Vizsla blev en favorit hos
både adel og jæger. I 1563 skrev Janos
Gyulay på latin, til Kristof Batthyani: ”Vi er
bekendt med, at deres højhed er i besiddelse
af nogle små falke. Vi ville blive taknemmelige for en eller to af disse, men en hund
(Vizsla) med en god næse og gode apporteringsevner ville være det, vi ville sætte
størst pris på”
I 1800- tallet var den gule vizsla den mest
udbredte jagthund i Ungarn. I slutning af
1800-tallet blev det modernet at importere
og avle med andre jagthunderacer, snart var
det næste umuligt at opspore en Vizsla.
I november 1916 påberåbte Tibor

Thuróczy sig i det ungarske jagtblad, Minrod de ungarske jægeres opmærksomhed
for, at få dem engageret i arbejdet med at
redde den ungarske vizsla. De fik fundet
nogle hunde, og i 1920 blev de Ungarske
vizslaopdrætteres forbund dannet, og de
første stambøger blev udfærdiget. De første
år var svære, men i 1928 kom den første racebeskrivelse, og i 1936 blev den godkendt
som Ungarns nationalhund.
Standard
Helhedsindtryk: Middelstor, elegant
jagthund med ædel fremtræden og kort,
rødlig-gylden pels. Den nærmest lette, tørre
og slanke kropsbygning afspejler harmoni
mellem skønhed og styrke
Den typiske gangart er et dynamisk,
letfodet, elegant og jordvindende trav, med
rigeligt fraskub og dertil svarende fremgreb,
under søget i marken bruges en udholdende
galop. Ryggen er fast og overlinien afviger
ikke fra vandret. Pasgang er uønsket.
Temperament: Livfuld, venlig og ligevægtig, let at træne. Dens fremragende evne
til at holde kontakten under jagten er en af
www.fjd.dk

dens grundlæggende egenskaber. Den tåler
ikke hård behandling og må hverken værre
aggressiv eller sky
Anvendelse: Det er en allround jagtbrugshund, som skal kunne arbejde i både mark,
skov og vand, og den må derfor besidde
følgende typiske egenskaber: Udpræget
sporsans, fast stand, være en fortrinlig apportør og have stor vandpassion med evne
til målbevidst at fastholde en fært under
svømning. Den kan arbejde både i vanskeligt terræn og under ekstreme vejrforhold.
På grund af sit omgængelige væsen og sin
tilpasningsevne kan den også let holdes som
familiehund
Kilder
www.danskvizslaklub
FCI standard for vizsla korthåret
Der magyar Vizsla :Ingeborg Caminneci

9

Hunde mødes, og sød musik opstår.

Vissenbjergmøde
Fint vejr og mange mennesker, da FJD holdt sin årlige hundeudstilling.
Reportage: Flemming Østergaard.
10

www.fjd.dk

Et sikkert tegn på sommer er, at jagthundefolk fra hele landet sætter kursen mod
Fyn, for at snakke hund og udstille deres
firbenede jagtkammerater. I år var ingen
undtagelse.
Og solen skinnede
Sommervejret kom virkelig med hundefolkene. Det var næsten optimalt. Lidt for
varmt vil nogle nok mene, men i forhold til
de mange regnfulde dage, vi havde haft inden da (kørte selv rundt på Fyn et par dage
før i øsende regnvejr), så var det super eller
fedt, som det hedder på nudansk.
Knap 300 katalognumre fordelt på 15
racer skulle bedømmes, og det blev de, efter
at Odense Jagthornsgruppe havde spillet
smukt, og formanden for udstillingskomite,
Torben Andreasen havde budt velkommen.
Den 11. juni kl. 09.45 var vi i gang.
Irsk Setter, den bedste
FJDs årlige udstilling i Vissenbjerg trækker
altid mange tilskuere til. Det er lidt af en
tradition. Man skal over og møde ”de andre”, og der var da også livlig snak rundt på
sidelinjen ved de forskellige ringe. Kyndige
blikke fulgte de fremførte hunde, og der
blev diskuteret og kommenteret livligt.
Der var ekstra præmier til hundene i form
af lidt mundgodt fra Prof. Dog, og alle vi
andre kunne så til frokost stille op i køen
hos slagtemester Matthiasen for at få en
ganske udmærket griller.
På den årlige FJD-udstilling, har man
også skabt en tradition for, at kåre udstillingens bedste hund, Best in Show. Det blev
afviklet kl. 14.15 for alle racevindere, hvor
det endte med at den irske setter DKCH
Settermosens Casablanca løb med sejren.
Det er et fint initiativ, men desværre havde
hovedparten af udstillere og tilskuere forladt pladsen inden denne konkurrence. Det
er en skam, og fra flere sider blev der givet
udstyk for, at man nok burde sørge for, at
racebedømmelserne var tilendebragt senest
kl. 13, så man kunne afvikle BIS en time
tidligere.
Men alt i alt en god dag, hvor vejr og
humør gik hånd i hånd.

Odense Jagthornsgruppe truttede udstillingen i gang.

Den gamle mand
og pointerne

Det er med at stå pænt, når man skal bedømmes.

Hos dansk Pointer Klub blev der med
garanti skrevet historie. Hundene blev
nemlig bedømt af ingen ringere end Thorkild Hassing Christensen, der dagen efter
udstillingen rundede de 90 år.
Med stor sikkerhed og overblik blev hundene bedømt, og det var en fornøjelse at
høre de efterfølgende mundtlige kritikker,
som blev givet til publikums orientering.
Hassing, som han kaldes i daglig tale,
kan stadig sit kram, men han har også et
lagt liv med hunde i bagagen. Mangeårig
hundefører af dygtige hunde til topplaceringer, markprøvedommer, udstillingsdommer og bestyrelsesmedlem i DKK er
blot en lille del af det, og jeg tror, at alle,
der den junisøndag i Vissenbjerg oplevede
Hassing, må kippe med flaget og sige:
- Fantastisk godt gået.

Rigtig familiehund.

Det var sommer, det var sol, og det var søndag. Der blev for alvor hygget ved ringside
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Hassing forklarer, og det er ikke til at se, han
fyldte 90 år dagen efter.
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En lille udstillingslur.

Bestefar, kan du så få den hund her om!

Børn
og hunde
Der var mange familier, der havde
taget turen til Fyn d. 11. juni. Det
betød også mange børn, og det er
en fornøjelse at gå rundt op opleve,
hvordan børnene hygger sig med
hundene. Børnene er vores fremtid,
og måtte det være tilladt at komme
med et lille forslag til udstillingskomiteen, så skulle det være, at man
næste år prøver at lave et par aktiviteter for børn. Det vil med garanti
vække jubel.
Den kan ikke bide med halen.

Må jeg godt klappe den?

Den er vores bedste ven.
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din bedste ven
FORTJENER DET BEDSTE FODER
•
•
•
•
•

Eksklusivt kvalitetsfoder
83% af proteinerne kommer fra kød
Rigt indhold af Omega 3 fra vildlaks
Kun naturlige ingredienser
Foderet indeholder ande- og kaninkød

Som erfaren importør af kvalitetsfoder til hunde
opstod ønsket om selv at udvikle et kornfrit foder
af højeste kvalitet. Vi tog her udgangspunkt i
mange af de henvendelser, vi igennem de seneste
år har fået om hundefoder og fodring af hunde.
Da vi begyndte at sammensætte en oversigt over
ingredienser, havde det højeste prioritet, at foderet
fremstilles af de allerbedste råvarer, og at alle
ingredienser også er egnet til menneskeføde. Det
har resulteret i det eksklusive brand First Buddy
– opkaldt efter vores første labrador, der igennem

WIEGAARDEN · 155700

mange år har været familiens foretrukne jagthund.

First Buddy · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@firstbuddy.dk · firstbuddy.dk

– First Buddy er specialudviklet af Gilpa Aps, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
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Kursus for nybegyndere

AT FØRE HUND
Man har en hund. Man har trænet ihærdigt og kunne godt tænke at stille den på
en markprøve. Men hvordan griber man tingene an, og hvordan afvikles en markprøve? Der mange spørgsmål, der melder sig hos en kommende prøvedeltager.
Usikkerheden har man prøvet at gøre noget ved på Sjælland, hvor et weekendkursur fik hjulpet novicerne godt på vej.

Tekst og foto: Christina Bak.

I en weekend i februar 2017 afholdte Kennel Æblevangen et kursus, som henvendte
sig til nybegyndere med henblik på deltagelse i markprøver.
Vi havde en fornemmelse af, at det er
svært for nye hundefører at holde styr på
det hele, når man kommer helt uden erfaring. Bare det at skulle slippe sin unghund

John Bak gennemgår regler, hundeweb mm.
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for første gang med en ukendt makker, kan
være grænseoverskridende, når man også
selv er i den metier. Oven i dette skal man
holde styr på mange regler, hundedressur
plus det, at man faktisk går i naturen blandt
vilde dyr og fugle.
Mange spørgsmål
Vi ville gerne hjælpe et hold kursister godt
på vej. Vi havde selv en tanke om, at, 8 – 10
kursister ville være til at overskue, og at det
selvfølgelig drejede sig om stående jagthunde. Og det kunne derfor ikke være mere
perfekt, da ni nye hundeførere meldte sig til
kurset. Vi var så heldige at få lov til at låne
Algestrup Gods’s store dejlige marker og
jagtkonsortiets jagthytte, så det var bare at
komme i gang. Fem Gordon Settere, tre Irsk
Settere og en enkelt Ruhåret Hønsehund var
repræsenteret. Endda en deltager helt fra
Tyskland.
En tanke, der sidder i baghovedet, før
sådan et kursus skal løbe af stablen, er, om
nu kursisterne får det med hjem, de kommer
efter. Derfor startede vi weekenden med, at
deltagerne skrev deres forventninger ned på
en flip-over. Denne flip-over gennemgik vi
igen inden kursets afslutning.
Én af de ting, vi synes, der er rigtig vigtigt
at få med på sådan et kursus, er gennemgang af Fælles Markprøveregler. Det er
meget vigtigt, man forstår, hvad der står, da
man skriver under på at have læst reglerne,
inden man tilmelder sig en prøve. Og genwww.fjd.dk

nemgangen viste sig også at være nødvendig. Forklaringer og diskussioner gjorde at
kursisterne blev meget bedre klædt på.
En anden ting, som er vigtig, er, hvordan
man placerer sig i - og aflæser terrænet.
Dette viste sig også at være væsentlig information for kursisterne.
Lørdagens sidste teoretiske lektion handlede om de ”Uskrevne regler”. De regler
som de erfarne hundeførere kender og tager
for givet, men dem, som ingen af de nye
aner, eksisterer. Det kan blandt andet være
det at komme fra punkt A til punkt B i bil.
Her ved alle de erfarne, at man altid sørger
for at få bilen bagved med. Ellers mister
man hurtigt hinanden. Et punkt, som flere
deltagerne ønskede, var at gennemgå en
markprøve fra start til slut i teorien. Noget
vi ikke selv havde tænkt på.
Lørdag eftermiddag foregik i marken. Én
og én fik hver kursist, med egen hund eller
erfaren lånt hund, et slip med uddannet
markprøvedommer ved deres side. Noget
som kursisterne synes var en rigtig god
læring.
Klar til prøve
Søndag formiddag startede op med, hvordan man tilmelder sig en prøve. Der er stor
forskel på, om man skal tilmelde sig en
almindelig markprøve på Hundeweb, eller
om man skal tilmelde dig en lokalprøve.
Vi viste hvordan Hundeweb så ud, og hvor
mange informationer der ligger på denne

Der følges opmærksomt med på sidelinjen.

www.fjd.dk
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side. Resultater, kritikker og oplysninger
om hver eneste hund.
Resten af søndagen foregik i marken
– nu med parsøg og stadig med en dommer som hjælper. Som vi oplevede dagen
og weekenden, gik ni kursister hjem med
rygsækken fyldt med indtryk og megen ny
viden omkring markprøveregler, uskrevne
regler, sociale medier og indforstået ordvalg
som ”prelle”, sekundering, stand/øjenstand,
kovending, Stiksøg/bredsøg, knaldapport,
dækfløjte, stemmeføring, indkald, kropsignaler og meget meget mere.

John Bak var „chefinstruktør“. Såvel hunde som mennesker var meget opmærksomme.

GS’er Thor bliver sluppet. John Bak er med for at vejlede.

Deltagerne i hundeførerkurset på Algestrup Gods havde en særdeles udbytterig wekend.
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Efter evalueringen at dømme, er det ikke
sidste gang, vi afholder et sådant kursus.
Det viste sig at være rigtig fornemmet, at
det er mange af de ting, nye hundeførere
slås med. Og vores tyske deltager, synes at
det var hele turen værd, og er siden set på
hovedprøven som hundefører.
Vi vil igennem disse spalter gerne takke
kursusdeltagerne for en virkelig perfekt
weekend, som alle deltog i med stor seriøsitet og engagement.
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med tre nye, lækre varianter
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Et forbillede for andre
FJDs Markvildtpris gik i år til en nordjysk gårdejer, hvis indsats for agerlandsfaunaen rækker langt ud over skelpælene på gården.

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

Der var sol over Vendsyssel, da FJD d. 6.
juni uddelte sin markvildtpris. Årets prismodtager var gårdejer Carl Christian Pedersen i Gandrup, og han lever på alle måder
op til kriterierne for at kunne modtage
prisen, nemlig, at man har ydet et stykke
praktisk arbejde, der forbedrer forholdene
for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter i
det åbne land.
Opfylder betingelserne
Lidt før kl.13 samledes et mindre selskab
på Vester Nejsigs gårdsplads, og da TV2N
nåede frem et kvarter senere, kunne man gå
i gang. FJDs formand sagde bl.a. i sin tale
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til årets prismodtager, at når FJDs Markvildtudvalg skal udvælge modtageren af
Markvildtprisen tages der udgangspunkt i
om nogle af følgende kriterier er opfyldt.
1. Værne om eksisterende små naturlige
biotoper.
2. Etablerer levende hegn.
3. Anlægge faunastriber.
4. Anlægge billebanker.
5. Etablerer foderautomater, hvor der
fodres året rundt.
6. Anvende efterafgrøder så de gavner
småvildtet.
7. Regulere prædatorer.
- Alt dette og meget mere har du gjort,

www.fjd.dk

og det er derfor meget fortjent, at netop
du modtager prisen i år, sagde Christian
Johansen.
Carl Christian Pedersen takkede og sagde,
at han var både glad og beæret over at få
Markvildtprisen. - Jeg har gjort, hvad jeg
synes var muligt, sagde han og tilføjede:
- Men jeg vil gerne havde gode ideer til,
hvordan jeg så kommer videre.
Årets prismodtager var indstillet af Ingerlise og Poul Rasmussen, og Poul holdt
en kort tale, hvor han ønskede tillykke og
fortalte lidt om, hvilken udvikling, der var
sket i terrænet i de år, han er kommet på
Vester Nejsig. - Her var kun få agerhøns,

men nu der høns overalt, forklarede Poul
Rasmussen og tilføjede, at det ikke kun var
agerhøns, der nød godt af Carl Christians
store indsats. En lang række ikke jagtbare
arter har også vist fremgang.
Derpå gik selskabet en lille tur i marken,
hvor Carl Christian Pedersen fortalte om
sine ideer og de forskellige tiltag.
Efter den lille tur var der hyggeligt samvær over en øl og en kop kaffe medtilhørende brød.
Bruger alle muligheder
Vester Nejsig er et ca. 300 ha stort landbrug, der drives med forskellig planteavl,
hvor ca. 2/3 er vintersæd, frøgræs, vinterraps mv. Dens sidste tredjedel er forbeholdt
kartofler og vårafgrøder. Overskriften for
Carl Christian Pedersen har gennem årene
været, at effektivt landbrug godt kan gå
hånd i hånd med naturhensyn, så der bliver
bedre levevilkår for den ellers trængte
agerlandsfauna.
Hvor det har passet ind i driften, er der
anlagt remiser og gamle remiser er bevarer
og forstærket. De mange levende hegn på
ejendommen giver gode skjulemuligheder
for forskellige dyr, og netop ved hegnene

har Carl Christian lavet mange naturforbedrende tiltag. Der er etableret fodposer
med gammelt græs – det er gode redeskjul
for mange fugle og opformeringsbiotop for
gavnlige insekter. Ind mod afgrøden er der
så i mange tilfælde også anlagt faunastriber
med nogle af de urter, der tiltrækker insekter, så kyllingerne har gode fourageringsmuligheder, når de klækkes.
Enkelte steder er store marker også opdelt
i to med en billebanke. Efterafgrøder
anvendes i videst mulig omfang, og her er
der ikke noget med at sprøjte og pløje til
november. Markerne får lov til at ligge helt
frem til foråret.
En anden ting, som man strakt får øje på,
når man bevæger sig rundt på Vester Nejsig,
er de mange foderautomater. Carl Christian
Pedersen har opdaget værdien af helårsfodring, og han skal nok sørge for at komme
rundt og fylde automaterne op, så agerhøns
og fasaner ikke mangler noget.
Det er dog andre end vildtet, der nyder
godt af Carl Christians indsats. Rigtig
mange af FJDs medlemmer har gennem
årene nydt godt af den gode vildtbestand,
idet terrænet ofte er blevet stillet til rådighed for markprøver. Her har været afviklet
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FJDs formand, Christian Johansen (tv), overrækker
diplom og et gavebevis på 10.000 kr. til Carl Christian
Pedersen. Foto: Flemming Østergaard.

Levende hegn med fodpose af gammelt græs og
nyanlagt faunastribe. Et af mange tiltag på Vester
Nejsig.
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Fakta om Markvildtprisen
Prisen uddeles hvert år i juni måned af
FJD efter indstilling fra Markvildtudvalget.
Prisens formål er at stimulere interessen
for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller
en grupper personer, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.
Det er som nævnt en forudsætning, at
prismodtageren har ydet et stykke praktisk
arbejde, der forbedrer forholdene for såvel
jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne
land.
Sådan behandles indstillingerne:
FJDs Markvildtduvalg vurderer de indstillede personer/grupper.
De indstillede og vinderen offentliggøres
i Jagthunden.
Indstilling til prisen fremsendes til FJDs
bestyrelse med skriftlig motivation senest
med udgangen af april måned.
Prisen uddeles på vinderens revir/
adresse.
Prisen er på 10.000 kr. og uddeles i
samarbejde med Landbrug & Fødevarer
og DLF
Efter prisoverrækkelsen gik selskabet en tur i marken, hvor Carl Christian fortalte om sine naturvenlige tiltag.
Foto: Flemming Østergaard.

alt fra lige almindelige kvalitetsprøver til
verdensmesterskab, og undertegnede har
selv ved flere lejligheder haft mulighed for
at stifte bekendtskab med det fantastiske
terræn.
Når langt ud
Men det er ikke kun i praksis, Carl Christian Pedersen yder en indsats for agerlandets fauna. Carl Christian er formand for
Agri Nord og sidder i hovedbestyrelsen for
Landbrug & Fødevarer, og over alt, hvor
han har mulighed for det, forsøger han at
skabe forståelse for, at man sagtens kan

give lidt til de dyr og fugle, der nu en gang
lever ude i markerne, uden at det går ud
over udbyttet.
På den måde når hans indsats meget
længere ud end til markerne i Vendsyssel.
Det gjorde prismodtagelsen også i kraft af,
at TV2N var til stede. I den sene nyhedsudsendelse var det er glimrende lille indslag
om prisen, hvor Carl Christian Pedersen
fik lejlighed til at fortælle, hvorfor han gør,
som han gør og forklarede vigtigheden af,
at landmænd er med i den indsats.
Alt i alt var det en super dag i det nordjyske.
I dag er der agerhøns over alt på ejendommen.

Vinter. Billebanke deler stor mark i to mindre. Bemærk foderautomaten. Foto: Flemming Østergaard.
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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...

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Tekst: Lisbeth Ahm Hansen. Foto: Emma Ahm Hansen m. fl.

Sent begyndende PRA
hos Gammel Dansk Hønsehund
Det giver naturligvis altid anledning til bekymring, hvis en arvelig sygdom rammer
en bestemt race. Hos GDH har man problemer med PRA, og det har man tager seriøst fat om i klubben. Nu er der udviklet en DNA-test, der kan afsløre om det pågældende individ er bærer af sygdommen, og det er godt for racen, hvis det gribes
rigtigt an.

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
på Københavns universitet har i samarbejde
med Klubben for Gamle Danske Hønsehunde udviklet en DNA-test for øjensygdommen PRA hos Gammel Dansk Hønsehund (GDH).

Spekulationer omkring testen
PRA-testen for GDH er allerede taget i
brug. Flere hunde er blevet testet, og sikke
et virvar af følelser, spekulationer og ængstelse det har medført! De fleste vil gerne
have testet deres hunde. En hundeejer med
en fremragende jagthund, og et smukt eks-

teriør, ser sin drøm om avl måske smuldre
for næsen af sig med DNA resultatet i
hånden.
Andre hundeejere kigger skævt til ham og
tænker: - Godt min hund ikke er efter hans
hund! Mange er hurtige til at dømme de
hunde, der kommer ud med andet resultat

En hvalp med mutationsgenet for PRA vil kunne få et
langt og godt hundeliv inden PRA generer den.
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end ’fri’. Få skriger af glæde over, at deres
hund er ’fri’ og føler, at hele verdenen
ligger i deres hænder. Andre igen tør slet
ikke få deres hund testet, for hvad nu hvis...
Ingen er selvfølgelig interesseret i at avle
syge hunde, og ingen er interesseret i at få
dette prædikat på sig! Vi vil alle gerne gøre,
hvad der er bedst for racen!
Avlsrådet beroliger
Til de bekymrede ejere siger Avlsrådet
for Gamle Danske Hønsehunde, at det er
meget, meget vigtigt, at vi beholder begge
ben på jorden og ikke går i panik! Vi skal
lige holde fast i, hvad det egentlig er for en
sygdom: - Hvad betyder det for din hund,
hvis det viser sig, at den har PRA, og hvad
betyder det for avlen.
Hvad er PRA?
PRA står for „Progressiv Retina Atrofi“
altså direkte oversat -fremadskridende svind
af de lysfølsomme celler i øjets nethinde
1)
. PRA er en arvelig sygdom, der ses hos
stort set alle de stående jagthunderacer 2).
PRA findes i forskellige former, dvs. at det
er forskellige genetiske mutationer, der forårsager sygdommen, hos de enkelte racer.
Derfor kan en DNA-test, der er udviklet
til en race, ikke nødvendigvis bruges til en
anden race. Dette har bl.a. været tilfældet i
forhold til den form for PRA, der findes hos
GDH.
Hos GDH har sygdommen indtil nu først
kunne påvises vha. øjenlysning - omkring
fem-syv års alderen. Deraf kommer betegnelsen ”Late Onset PRA”. ”Late Onset”
betyder – forsinket 3). Det vil komme til udtryk ved, at hunden i en sen alder vil blive
ked af at komme ud, når det er mørkt, og de
vil først bliver helt blinde omkring 10 års
alderen. Man vil dog kunne se variationer
på alderen, hos de forskellige hunde.
Nogle blinde hunde kan fungere fint i
vante omgivelser. Man vil nemt kunne
forveksle det med almindelige alderdomsskavanker.
PRA blev diagnosticeret blandt GDH
første gang i 1992 4). Det formodes dog, at

Tværsnit af øje. Venligst udlånt af Peter KarlskovMortensen.

PRA har været i racen i langt flere år. PRA
er nemlig spredt over stort set hele linjen i
GDH, og sygdommen snyder lidt, fordi den
kommer til udtryk i så sen en alder, at man
ofte slet ikke har opdaget, at hunden har
været syg.
Men hvor almindelig er PRA hos andre
af vore stående jagthunderacer? Dyrlæge,
PhD, Lektor Peter Karlskov-Mortensen
(ham der har udviklet testen for GDH)
siger: - PRA findes hos mange racer og
skyldes mange forskellige mutationer og
tilføjer: - Nogle gange er det den samme
mutation, der giver sygdommen i flere race,
andre gange findes der flere forskellige
mutationer inden for en enkelt race. - Det er
svært at få et præcist overblik, og helt ærligt
tror jeg ikke, der er nogen, der har det.
Peter Karlskov Mortensen forklarer dog,
at der stadig er mange mutationer, der giver
PRA, som vi ikke har fundet endnu, men
at den mutation, man fandt i GDH, er den
samme, som den man har fundet i Gordon
Setter og Irsk Setter. PRA typen kalder man
for RCD4 (Rod-Cone Disease type 4).

Normal nethinde. Venligst udlånt af Peter KarlskovMortensen.

Arvelige sygdomme tages alvorligt
Da GDH er en lille race, er man nødt til at
være ekstra opmærksomme på, at arvelige
Nethinde med PRA. Venligst udlånt af Peter KarlskovMortensen.

Hvad betyder PRA for hunden

PRA status

Altså hunden

Hvilket betyder

I avl

AFFICERET
Homozygot PRA

- har arvet PRA-mutationen
fra både mor og far:
PRA + PRA
- har arvet PRA-mutationen
fra den ene af forældrene og
et ”FRI” gen fra den anden:
FRI + PRA.
- har arvet FRI genet fra
både mor og far:
FRI + FRI

- at hunden vil blive
blind omkring 10 års
alderen
- at hunden aldrig vil
blive blind pga. PRA

- vil hunden altid give et
PRA mutationsgen
videre i avl
- vil hunden videregive
enten et FRI gen eller et
PRA-mutationsgen i avl

- at hunden aldrig vil
blive blind pga. PRA

- vil altid give et FRIgen videre i avl

BÆRER
Heterozygot PRA

FRI
Homozygot FRI
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sygdomme ikke spreder sig for meget.
Derfor tager Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde arvelige sygdomme alvorligt
og vil gøre, hvad der kan gøres, for at få de
rigtige værktøjer til at støtte avlen. Derfor
indgik klubben i et samarbejde med Instituttet for Veterinær- og Husdyrvidenskab om
at udvikle en DNA test for PRA.
Samtidig arrangerede klubbens avlsråd
en fælles øjenlysning i forbindelse med
FJD udstillingen i Vissenbjerg 2016. Både
for at specialister i øjensygdomme, kan få
en større viden omkring GDH’s øjne, men
også for få et overblik af omfanget af PRA
i racen. 42 hunde blev øjenlyst, og ingen
viste PRA i udbrud på dette tidspunkt
Mutationen blev fundet
Peter Karlskov-Mortensen, har arbejdet
intenst på sagen. Med hjælp fra avlsrådet og
donerede hunde med påvist PRA (via øjenlysning) gik han i gang med at finde nålen
i høstakken i det voldsomt store genmateriale. Peter Karlskov og hans laboranters arbejde bar til sidst frugt, og genmutationen,
der er årsag til PRA hos GDH, blev fundet!
Genet for PRA-mutation ligger begravet i
ét bestemt kromosom, som altid findes i par.
Man arver det ene kromosom fra sin mor og
det andet fra sin far. PRA er recessiv nedarvet 3,4,5,6), hvilket betyder, at mutationen skal
være i kromosomet, både fra moderen og
fra faderen, før hunden vil kunne udvikle
øjensygdommen PRA i en sen alder.

Hvordan griber mandet så an?
Glæden over det videnskabelige gennembrud er stor, men hvad gør man nu fremover? I forbindelse med klubbens generalforsamling var Peter Karlskov-Mortensen
inviteret til at holde et foredrag om PRA
og gøre tilhørerne klogere på sygdommen.
Han fortalte på en meget lærerig måde om
sygdommen og om arvegangen i PRA.
Hans powerpoint præsentation kan hentes
på GDH.dk under login.
Den nemme løsning på problemet vil være
kun at avle ”bærer” med ”fri” hunde, så
man relativt hurtigt vil kunne komme af
med PRA. Men er det nu klogt med sådan
en lille race? Der er ikke ret mange GDH’er
i hele verdenen, vi har ikke uanede antal
hunde at vælge imellem, og vil man så ikke
få problemer med indavl? Derfor er det
ekstremt vigtigt, at man ikke bare vælger
den umiddelbare nemme løsning.
Man er nødt til at tænke langsigtet. Avlsrådet anbefaler derfor, at man lige holder
begge ben på jorden og læser symptomerne
for PRA igen. En afficeret, hund med PRA
er stadig en god hund. Den kan stadig blive
en fantastisk jagthund og en fantastisk familiehund, og den vil stadig kunne have et
dejligt liv. Og den vil også kunne have gode
egenskaber, der er vigtige at give videre i
avlen.
PRA er ikke noget, der gør ondt på hunden, og symptomerne på sygdommen er
noget, der indtil nu ofte er blevet forvekslet
med almindelige alderdomsskavanker.

René Hansen i avlsrådet siger, at for at
undgå PRA, må man ikke gå på kompromis
på indavl, HD, og andre vigtige egenskaber, for så risikerer vi mere alvorlige ting
at kæmpe med på længere sigt. Derfor er
det vigtigt, at så mange hunde som muligt
kommer i avl. Også en afficeret hund, den
skal bare parres med en fri. - Vi skal være
klar over PRA-status på de hunde vi parrer,
tilføjer han.
Sådan vil udfaldet blive i avlen
● Parrer vi afficeret med afficeret, vil
alle hvalpene blive afficeret
● Parrer vi afficeret med bærer, vil 50
% af hvalpene blive afficeret, 50 %
blive bærer
● Parrer vi en afficeret med en fri vil alle
hvalpene blive bærere
● Parrer vi bærer med bærer, vil 25 % af
hvalpene blive fri, 50 % blive bærere
og 25 % vil blive afficeret
● Parrer vi en bærer med fri, vil 50 % af
hvalpene blive bærere og 50 % blive fri
● Parrer vi en fri med en fri, vil alle hvalpene blive fri 6)
I skrivende stund er der på Hundeweb 51
Gammel Danske Hønsehunde registreret
med deres PRA status. Her er 84% er bærer,
10% er fri og 6 % er afficeret. Her ses det
tydeligt at, der hurtigt vil blive en skævvridning i avlen, hvis man kun parrer bærer
med fri. Man bliver nødt til at blande hele
puljen med hinanden, bare man gør det med
omtanke.

En hund uden PRA og en hund med PRA har lige gode chancer for at blive en fremragende jagthund. Foto: Annette Laursen.
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At parre bærer med bærer
Man bliver altså nødt til at parre bærer med bærer, hvor 25 % af
hvalpene måske vil blive afficeret. Nogle avlere vil være bange
for at lave sådan en kombination for: - Kan vi nu komme af med
hvalpene? - Er der nogen, der vil købe en hvalp, der er afficeret eller
mulig afficeret? Og ja det er der! Som sagt en afficeret hund kan du
stadig bruge på jagt, du kan stadig gå på markprøve med den, du kan
stadig tage på udstilling med den, og du kan stadig bruge den til avl.
Den vil måske endda være fra en kombination, der bortset fra PRA
vil være yderst spændende og dermed yderst interessant, at få videre
i avl.
Den eneste hurdle, der vil være, er, at den tidligere end andre hunde
vil få nogle alderdomsskavanker i form af, at den bliver natteblind
og til sidst blind. Jo flere, der avler bærer med bærer, jo flere hunde
med status ”fri” kommer der ud til den samlede puljen. Dermed vil
der være flere ”fri”, der kan bruges til at opbløde en afficeret i avl.
Alle avlshunde skal testes
Selvom PRA hos GDH ikke er en alvorlig sygdom, så går vi naturligvis efter, at alle GDH’er vil bevare deres syn hele livet. Derfor er
det vigtigt at få et overblik og dermed kontrol over sygdommen.
Det er nu et krav, at alle hunde, der skal indgå i avl, bliver testet
for PRA og får resultatet registreret på Hundeweb. Avlere bør sprede
avlen, så meget som muligt. Dermed vil det være fordelagtigt, at så
mange hunde, som muligt er testet, når man som avler skal vælge en
hanhund til sin tæve.
Det var også grunden til, at klubben valgte at tilbyde gratis
blodprøvetagning i forbindelse med FJD-udstillingen i Vissenbjerg
juni 2017. Dyrlæge og øjenspecialist Susanne Kaarsholm, der også
var med til at øjenlyse sidste år, valgte at afsætte en søndag til, at
tage blodprøver. Hun sagde, at det var rigtig flot af klubben at lave
sådanne arrangementer for racen, og at det er noget, andre klubber
kunne lære noget af. Derudover synes hun, at det var meget imponerende, at så mange medlemmer støtter op om sådanne arrangementer! Mange valgte at benytte sig af muligheden.
36 hunde fik taget en blodprøve. Så nu er der masser af arbejde til
laboranterne på Instituttet for Veterinær- og Husdyrvidenskab KU.
Og flere hunde vil dermed blive med kendt PRA status. Det er en
god start.
Hvis du mangler at få taget blodprøve på din hund, så læs vejledningen på GDH.DK under AVL. Og kontakt endelig avlsrådet, hvis
du har yderlige spørgsmål angående PRA
Kildehenvisninger:
1) http://dsvo.dk/projects/pra/
2) http://www.dogbreedhealth.com/hungarian-vizsla/
http://www.dogbreedhealth.com/german-shorthaired-pointer/
http://www.dogbreedhealth.com/english-setter/
http://www.dogbreedhealth.com/irish-setter/
http://www.dogbreedhealth.com/gordon-setter/
http://www.dogbreedhealth.com/pointer/
http://www.dogbreedhealth.com/weimaraner/
http://www.yourpurebredpuppy.com/health/germanwirehaired
pointers.html
https://eurovetgene.com/en/test-list/canine
3) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13652052.2012.02379.x/full
https://gordonsetterexpert.org/2015/01/30/late-onset-rcd-4-pra-in-gordon-setters/
http://www.ofa.org/dnatesting/rcd4.html
4) Dyrlæge, PhD, Lektor Peter Karlskov Mortensen, Veterinær- og
Husdyrvidenskab, Københavns universitet via præsentation på
GDH generalforsamlingen
5) http://www.optigen.com/opt9_test_prcd_pra.html
6) Biokemi og molekylærbiologi, J. Bremer og Genetik Grundbog,
Annette B Sørensen, Henrik Falkenberg, Peder K Gasbjerg, Gunner S Jensen
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En and i hånden...
Andetræk er ventetid. Her får tankerne somme tider lov til at tage på langfart. Får
man endelig chancen, er det ikke nødvendigvis antallet af nedlagte ænder, der
giver den gode
jagtoplevelse.

Tekst: Hundemanden. Foto: Kim Henriksen m. fl.
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Det var egentlig ikke rigtig vejr til andejagt, men jagten var gået ind, så det skulle
prøves. På med røjsere, patroner i tasken
og hunden i bilen. Kurs mod mosen. Solen
ville være godt på vej ned, når jeg nåede
frem.
Det var en ganske lun septemberaften, så
påklædningen var let. Ud gennem engen,
hvor gumlende ungkreaturer hurtigt viste
lidt for stor interesse for hunden. Et par
svage fløjt oppe fra den fortsat lyse septemberhimmel fik mig til at kigge opad. En flok
hjejler kom ind fra øst, tog en tur hen over
kreaturerne og ind over mosen. For sjov
skyld fløjtede jeg med, og straks svarede en
eller flere i flokken, hvor efter de igen kom
lige mod mig.
Det bragte erindringer frem om herlige
jagtoplevelse i engene netop med hjejler,
som man sådan i sensommeren og det
begyndende efterår kunne fløjte til sig og
på den måde få et par stykker på tasken. Et
lille bundt, fire – fem stykker fyldte ikke
meget i gryden, men de smagte herligt. Men
det var den gang.
Fremme ved mosen er solen ved at være
nede. Nu var det med at finde et godt sted
at placere sig. – Rap, rap, rap, plask og vingeslag. En mindre flok gråænder lettede fra
vandspejlet. De havde nok ligget der hele
dagen, og der skal ikke mere end knækket
gren eller lidt skramlen, når man sætter
jagtstolen, før de siger ”farvel og tak.”

Nu kunne vi så sidde der, hunden og jeg
og bare vente og håbe på, at der var andre
ænder, som ville tilbringe natten i mosen.
Andejagt er ventetid, men det giver tid til
at betragte omgivelserne og lade tankeren
flyve. Det var stadig grønt, men enkelte
birketræer havde alligevel begyndt at få
gule blade. Forvarsel om efterår og en
natur, der går i hi.
En flok stære kom susende. De har holdt
til i engene, siden ungerne kom ud af
kasserne. Her er føde nok til, at de kan få
fedtdepoterne fyldt op inden rejsen mod
sydvest. De vendte et par gange, lige som
man ser med ”sort sol” og satte sig så til
rette for natten i mosens piletræer. Oppe på
bakken kaldte en flok agerhøns. Herlig lyd
for et jægerøre, når man anser agerhønejagt
er noget af det ypperste.
Det fik mig til at tænke på en oplevelse jeg
havde netop oppe på bakken sidste år.
Jeg var gået en tur over dejlige stubmarker. Skjorteærmerne var rullet op, og jeg
var lykkelig for hattens brede skygge. På
bakken på den anden side af engene åd
mejetærskeren sig gennem det sidste korn.
Hunden søgte ivrigt trods varmen. Hu-hej.
Den var glad for igen at kunne løbe frit og
bruge sine instinkter til det, de var beregnede til.
I store slag gik det, snart langt under
vinden, snart lige op i den med højt båret
hoved, hvis næsebor sugede samtlige

færtindtryk til sig og filtrerede dem for kun
at lade det ene, nemlig færten af hønsefugl
slippe igennem til hjernen som så øjeblikkeligt ville udløse reaktionen, stand.
Der havde været en enkelt hare som den
nok kiggede langt efter; men som den alligevel lod gå, for det havde vi nu engang
snakket godt og grundigt igennem. Ikke
løbe efter harerne. Den havde været en tur
i bækken for at drikke og blive afkølet og
kom nu under en lavning i hjørnet af stubmarken. Den skulle lige til at sætte i højere
gear, da den snurrede rundt og stod bom
fast. Tænk stand igen.
Den fik ros og lov til at gå frem. Tre spring
udløste et kaglen og buldren af vinger. En
stor flok høns med i hvert fald over 15 kyllinger tog flugten over bakken i retning af
et beskyttende hegn. Hunden satte sig, og vi
var egentlig ganske fornøjede med tilværelsen begge to.
Opfyldt af en dejlig indre glæde dels over
synet af den store agerhøneflok dels af den
gode situation, satte jeg kursen mod en lille
stubmark for på den måde at komme rimelig tæt på bilen. Hunden var ved at køre træt
i varmen. Jeg vidste gården på bakken lige
var handlet, bygningerne solgt fra, og jorden lagt ind under naboejendommen, hvor
jeg havde haft fuld færdselsret i mange år.
Jeg var vel kommet halvvejs, da jeg
blev råbt an af en yngre kvinde, som med
stormskridt kom imod mig fra det frasolgte

Solen var ved at gå ned. En mindre flok gråænder lettede fra vandspejlet ude i mosen. Foto: Flemming Østergaard.
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Jo, hun bor der skam endnu, og barnet
sover sikkert ganske glimrende.

Tre ænder kom ind over, men alt for højt oppe til, at der kunne afgives skud. Foto: Flemming Østergaard.

husmandssted. Naturligvis stoppede jeg og
kaldte hunden ind. Hun var nu nået helt hen
til os og tiltalte mig på en dialekt, der klart
fortalte, at hun bestemt ikke var fra egnen.
Hun ville vide, hvad jeg lavede her. Jeg forklarede som sandt var, at jeg trænede hund,
og at jeg i øvrigt havde gjort det i årevis på
dette sted.
Hun bad mig holde hunden i bånd, for det
var hendes jord, og hun ville ikke have løse
hunde på den. Jeg undskyldte naturligvis og
forklarede, at jeg ikke vidste, de havde købt
så meget jord med. Jeg forsøgte også at
forklare, at vi ingen skade gjorde, og hvad
man nu ellers kan sige i sådan en situation.
Men der var ingen vej udenom. Hun ville
ikke have hundetræning. Hun havde et barn
sovende i en barnevogn, og det blev vækket, når jeg fløjtede på hunden. Desuden

havde hun fasaner i haven, som hun heller
ikke ville have jaget med. Jeg undskyldte
igen og begav mig mod vejen. Jeg orkede
ikke at fortælle hende, at når hun havde
fasaner i haven, så skyldtes det uden tvivl
mange års intensiv terræn- og vildtpleje fra
min side.
Der er mange byfolk på de nedlagte
landbrug, og det kan ses. Der bliver gjort i
stand. Der repareres og males, og i langt de
fleste tilfælde kommer det til at se utrolig
godt ud. Det pynter absolut i landskabet.
Men det hele er ikke idyl, for der er altså
en kulturkløft. Der er mange eksempler på,
at sådanne udflytternaboer har klaget over
lugtgenerne fra nærliggende husdyrbrug.
Hvad havde de tænkt sig, da de flyttede
derud? En steril, idylliseret verden som på
TV?

En enkelt and efter en god aften. Foto: Flemming Østergaard.
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Men tilbage til nutiden. Mon der ville
komme ænder. Jeg havde hverken set eller
hørt nogle, og der plejede egentlig at være
et godt træk mod mosen, særlig om aftenen.
Pludselig drejede hunden hovedet og løftede ørerne Jeg spejdede i samme retning,
og så kunne jeg også se det. Små prikker i
horisonten, der langsomt blev større. Ænder. Nu var det med at tænke strategisk og
ikke forivre sig, for så kunne den andesteg
nemt blive til historien om, at det nu alligevel er sovsen, der er den bedste.
Hunden og jeg trykkede os godt ned under
pilebusken, hvorfra vi kunne se tre ænder
overflyve mosen i stor højde. Jeg holdt øje
med dem. De tog en tur ud mod øst, men
vendte så om og kom tilbage i noget lavere
højde. Jeg rappede et par gange. Ænderne
fortsatte ind over mosen og ind over mig.
Jeg lod dem flyve. De drejede rundt. De gik
længere ned. Jeg rappede igen, og nu var
det tydeligt, at de havde landing i tankerne.
I lav højde kom de ind, slog ”landingsstellet” ud, og satte bremsen til. Jeg holdt
til den bagerste. BANG. Skuddet lød højt
i den stille aften. Anden stejlede og røg
ned i mosen. – Apport! Det lod hunden sig
ikke sige to gange. I et spring var den ude i
vandet plaskede af sted mellem dunhamre
og pil for lidt efter at komme tilbage med
anden i flaben.
Den var tydelig stolt. Jeg var tilfreds og
øste ud af ros og anerkendelse. Det hele
var, som det skulle være. Mørket lukkede
sig langsomt om landskabet, vil begav os
tilbage over engen med én and i hånden, og
det er jo altid bedre end 10 .. …..

Danmarksmesterskabet 2017

Foto: Annette Laursen.

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes søndag den 15. oktober
2017 i Vendsyssel. Mødested: Hjallerup
Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup
Program:
Velkomst og opråb kl. 8,00. Herefter afgang
til terræn.
Frokost ca. kl. 12,30 på Hjallerup Markedsplads
Afslutning og præmieoverrækkelse foregår
på Tryvej 14, 9320 Hjallerup. Parkering på
Markedspladsen
Dommere:
For engelske racer: Ole Dahl Madsen
(ordførende), Flemming Sørensen og Poul
Aagaard Sørensen.
For kontinentale racer: Ove Nissen Nielsen (ordførende), Bjarne Axelsen og Uffe
Jacobsen.

Prøveleder: Jesper Kjærulf Hansen 2527
7343 E-mail jkh@hk-hornsyld.dk
Katalog med de deltagende hunde offentliggøres på DJU’s hjemmeside onsdag den
11. oktober.
Mulighed for forplejning på DM 2016
Morgenmad: Der kan købes kaffe og rundstykker fra kl. 7.00
Frokost: Der kan bestilles helstegt pattegris med tilbehør til 125.- pr kuvert. Er der
kuverter til overs, kan der købes på dagen.
Bestillinger får først.
Kaffe: Til afslutning kan der købes kaffe
og kage, øl og sodavand
Bestilling af frokost på mail: kai.hvolgaard@gmail.com bestilles senest onsdag den
11. oktober
Indbetaling på: reg 9060 konto
3960014331 (Husk at opgive navn på indbetaling og antal på indbetalingen)

Mulighed for overnatning:
Holtegaard Bed & Breakfast, V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund, tlf. 20272196
http://www.holtegaard.info
Dronninglund Hotel Slotsgade 78, 9330
Dronninglund, tlf. 98841533 http://www.
dronninglundhotel.dk/

Hovedsponsor

Scadinavian Distribution of pet Products
www.profdog.com

Indsamling til
Agerhønefonden
Traditionen tro vil der i forbindelse
med DM blive samlet ind til FJDs
agerhønefond.
Fonden støtter og har støttet en
lang række projekter rundt om i
landet, med bl.a. det formål at lave
bedre prøveterræner.
Sørg for at have kontanter med,
hvad enten du er deltager eller
publikum (vi må ikke bruge mobil
pay).
Tag godt i mod indsamlerne, når
du møder dem.
På forhånd tak.
FJDs Markvildtudvalg
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29

FJDs efterårsmarkprøver 2017
tinentale
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klubhus, Kongens Mark, 3700 Rønne
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Erik Marker, tlf. 40353558
E-mail: hvideenge@mail.dk
Dommer: Endnu ikke på plads
FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den
9. september - maks. 2 hold engelske og 2
hold kontinentale
Mødested: ”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A,
4690 Haslev.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, tlf.:
23305953
E-mail: clauskr62@gmail.com
Dommere: Endnu Ikke på plads.

Foto: Jette Veggerby.

Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10,
7140 Stouby.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj tlf.: 40261172
E-mail: jsj@forstmiljoe.dk
Info: Der kan købes morgenmad og eftermiddagskaffe.
Dommere: Endnu ikke på plads.

FJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag den 10. september - max. 4 hold, 2 hold
engelske og 2 hold kontinentale
Mødested: Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Mødetid 8.30.
Prøveleder Jan Lorentsen tlf. 2482 0921
E-mail: jkllorentsen@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for
alle racer) og åben klasse kr. 350,00.
Tilmelding: Skal ske på Hundeweb.
Tilmeldingsfrist – såfremt der ikke er en
tilmeldingsfrist under den enkelte prøve
er sidste dag for tilmelding lørdag den 2.
september 2017 til midnat.
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

Kontinentale racer
FJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag
den 10. september – max. 12 hunde, 1 hold
kontinentale.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej
2, 6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Tlf. 40263942.
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads.

FJDs prøve ved Herning den 31.10.2016
den - maks 2 hold engelske og 1 hold kontinentale
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,
7400 Herning
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, tlf.
24821093.
E-mail: mail@storaaens.dk
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2017.
Dommere: Endnu ikke på plads.

Engelske racer.

Engelske og kontinentale racer.

Vinderprøver 2017:

FJDs Nordjyske prøve lørdag 9. september - maks. 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: post@ir-fritid.dk
Dommere: Ole Dahl Madsen og Jan Koch

FJDs Sydjyske prøve søndag den 10. september – maks. 3 hold engelske og 1 hold
kontinentale
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740
Bramming.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen tlf.: 30525268,
E-mail: erlingclausen@live.dk
Dommere: Endnu ikke på plads.

FJDs Midtfynske prøve lørdag den 9.
september – maks. 2 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

FJDs Sydjyske prøve ved Ribe torsdag
den 7. september – maks. 1 hold engelske
og 1 hold kontinentale
Mødested: Kærbøl Markvej 25, 6760 Ribe
Mødetid: kl. 8.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, tlf. 40767237
E-mail: sydvestjyden@ofir.dk
Dommere: Endnu ikke på plads
Tilmeldingsfrist: 31. august 2017

FJDs Østjyske prøve lørdag den 9. september– max. 2 hold.

FJDs prøve på Bornholm søndag den 10.
september, maks. 1 HOLD – engelske/kon-
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FJD’s internationale vinderprøve for
engelske racer lørdag den 7. oktober 2017
i Jylland
Mødetid: kl. 8,00.
Mødested: Midtkærvej 14, 7250 Hejnsvig
Dommere: Ordf. Søren Stenhøj Jørgensen,
Mogens Vestergård, Flemming Sørensen
Prøveleder: Allan Højrup, 2226 7615
E-mail: allanhoejrup@hotmail.dk
Der er mulighed for at købe stegt flæsk med
persillesovs til middag, kan bestilles på
dagen.
Tilmelding på Hundeweb senest 21. september 2017
FJD’s internationale vinderprøve for
kontinentale racer lørdag den 7. oktober
2017 i Jylland
Mødetid: kl. 09,00.
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Dommere: Ordf. Bo Bryndum Jensen,
Tommy Hougaard, Gorm Henriksen og

Knud Steiner Føns
Prøveleder: Peter Katholm, tlf. 2134 1660
E-mail: peter@eurocon.dk
Tilmelding på Hundeweb senest 21. september 2017
Vinderprøver efter DM
FJD’s vinderprøve for engelske racer
lørdag den 21.10.2017 på Sjælland
Mødetid: kl. 8,00.
Mødested: Faurbjergvej 21, 4300 Holbæk
Dommer (ordførende) Niels Erik Krüger og
Claus Raahauge
Prøveleder: Jan Lorentsen tlf. 2482 0921
Mail: E-mail: jkllorentsen@gmail.com
Tilmelding på Hundeweb senest 14.10.2017

FJD’s vinderprøve for engelske racer
søndag den 22.10.2017 i Jylland
Mødetid: kl. 08,00.
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 9740
Bramming
Dommer (ordførende) Lars Nielsen og
Robert Paulsen
Prøveleder: Erling Clausen, 0045-23340635
E-mail: erlingclausen@live.dk
Tilmelding på Hundeweb senest 15.10.2017

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.

Fælles instruktion
Hunde der på Dansk Kennel Klubs brugsprøver opnår 1 præmie, kan eftertilmelde
på en af organisationernes vinderprøve,
såfremt der er plads.

5-Klub samarbejdets efterårsmarkprøver 2017
Markprøve for kontinentale racer ved
Viborg, søndag den 10/9 2017 kl. 8.30
Mødested: Holstebrovej 189, Mønsted,
8800 Viborg. Max 2 Hold i åben/unghunde
Tilmeldingsfrist: søndag den. 3/9 kl.23,59
på hundeweb
Prøveleder Kim Sørensen, mail: ks@dent.
au.dk, tlf. 40526642
International Vinderprøve lørdag den 23.
sept. på Samsø.
Mødested: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø
Mødetid: lørdag den 23. september 2017
kl.: 08:15

Dansk Jagthunde Derby 2018
Husk at tilmelde din hund, der er født i
2016 til Derby i år 2017, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2018 er kr. 250.- For
udenlandske hunde er gebyret dkr. 300.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby.
Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

Færgen: Færgen afgår fra Hou kl.: 07:00
og ankommer Samsø kl.:08:00 og afgår
igen fra Samsø kl.: 18:15.
Pladsreservation til færgen: Tlf.: 70 22 59
00 eller www.tilsamsoe.dk. Det er vigtigt at
bestille plads! Deltagere fra Sjælland bedes
kontakte prøvelederen.
Vær opmærksom på evt. rabat på en dagsbillet ved bestilling.
Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej
21, 8305 Samsø. Tlf.: 40 42 17 38 e-mail:
findholger@os.dk
Dommer: Erling Pedersen.

Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
senest den 18. september 2016.
Har du ikke mulighed for at tilmelde på
hundeweb, kontakt da prøvelederen.
Vedr. samkørsel så kan prøvelederen
kontaktes.
Eftertilmelding, hvis adgangsgivende
præmiering opnås, kan ske ved at kontakte
prøveleder.
Eventuel overnatning og madpakker: Kontakt Sælvigbugtens camping/Birthe på tlf.:
86 59 07 07. Der kan overnattes i campinghytter og værelser.
Fælles morgenmad fra kl. 8.15 skal bestilles ved prøveleder – pris kr. 55

www.jageroghund.dk
Jægerens Joker

Merkel

En meget slidstærk hundevest, som er udviklet
til praktisk jagt, dels for at beskytte hunden
mod krat og brombær, men også for at
sikre at hunden ikke
forveksles med
jagtbart vildt.

Jagttøj til
mænd og
kvinder. Af
natures bedste
materialer som
gør, at du får
det optimale
ud af beklædningen.

Garmin
Garmin er den førende
producent af GPS og
sporing af hunde.

JÆGER OG HUND
Fynslundvej 17 · 6640 Lunderskov · +45 20 55 44 11
salg@jageroghund.dk · www.jageroghund.dk
www.fjd.dk
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Invitation til DKK’s efterårsmarkprøver 2017
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.
OBS der kommer ny hjemmeside i midten
af sæsonen.
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
DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat
benyttes. Tilmeldingsgebyr til brugsklasse
er kr. 550,00, og til vinderklasse 600,-,. Tilmeldingsblanket sendes til: Dansk Kennel
Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Att.:
Jens Heine. Tilmeldingsblanketten og gebyr
skal være modtaget i DKK senest på tilmeldelsesfristens sidste dag. Gebyr overføres
til DKK’s konto.
Efteranmeldelse efter tidsfristen tillægges et
gebyr på 100,- kr.
Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser
er 21 dage før prøvens afholdelse.
Tilmeldingsfrist for samtlige vinderklasser
er 21. september 2017.

Engelske racer:

Brugsklasse Bramming. 21. september

Brugsklasse ved Højmark. 29. september

Brugsklasse på Fyn. 29. september

Brugsklasse ved Bygum. 16. september

Brugsklasse Sønderjylland. 21. september

Brugsklasse ved Hjerpsted. 6. oktober

Brugsklasse på Lolland – prøve I
21. september

Brugsklasse ved Ringsted. 4. oktober
Brugsklasse ved Klovtoft. 4. oktober

Brugsklasse på Lolland - Prøve II
27. september

Brugsklasse ved Næstved. 30. september

Brugsklasse i Hjerpsted. 4. oktober

Brugsklasse ved Attrup. 16. september

Brugsklasse i Ringe. 17. september

Brugsklasse ved Broager. 12. oktober

Brugsklasse på Falster, Liselund
22. september – 2 hold

Brugsklasse ved Grindsted. 26. september

Brugsklasse på Grindsted
19. september
International vinderklasse ved Vildbjerg
8 oktober

Kontinentale racer:
Brugsklasse ved Sønderup. 18. september
Brugsklasse ved Billund. 24. september

DKK´s internationale vinderklasse i Grenå
8. oktober
DKK’s internationale vinderklasse i Hellevad (6.prøve) 8. oktober

Engelske og kontinentale racer
Brugsklasse på Læsø. 13. oktober (blandet
hold)
Brugsklasser på Bornholm. 30. september
og 1 oktober (blandede hold)

Brugsklasse ved Næstved. 2. oktober
Brugsklasse ved Holsted. 20. september
Brugsklasse ved Grenå. 18. september
Brugsklasse ved Års. 13. oktober

Brugsklasse på Djursland. 20. september
Brugsklasse ved Skive. 23. september
Brugsklasse ved Salling. Ikke fastlagt
Brugsklasse ved Tårs. 17. september
Brugsklasse Sjælland – Egemarke Gods
17. september

Brugsklasse ved Simmersted. 27. september

Brugsklasse ved Sindal. 20. september

Brugsklasse ved Grindsted. 19. september

Skovfugleprøver vil blive annonceret på
hjemmesiden. (der vil blive ca 3 i efteråret)
Hunde, der først opnår den kvalificerende
1. præmie til vinderklasse på DKK’s
brugsprøve, kan efteranmelde sig til en af
organisationernes vinderprøver, såfremt
der er plads. Der kan på vinderprøverne
max. tilmeldes 30 engelske og 40 kontinentale hunde på hver prøve. Ingen hund kan
deltage på mere end én af organisationernes
vinderprøver.
Knæk og bræk.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

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

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

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

Dansk Jagthunde Udvalgs
bestyrelsesmøde mandag
den 22. maj 2017 kl.
17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

oriente

Til stede var: Poul Vestervang (PV) DJ,
formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein
Henriksen (KH) DJ, Harris Jensen (HJ) DKK,
Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK,
Christian Johansen (CJ) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV, Thomas Moltesen Hansen
(TMH) og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ)
sekretær.
Der var afbud fra Frank Elmer. Afbuddet kom så sent, at det ikke var lykkedes at
indkalde en substitut fra FJD’s bestyrelse. PV
bød velkommen til alle fremmødte.
1. Dagsorden fastlægges
Det udsendte forslag til en dagsorden blev
vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat
af mødet 31, januar 2017 samt opfølgning
af ikke afsluttede sager.
PV gav en kort orientering om de sager, der
var blevet afsluttet siden sidste bestyrelsesmøde.
Den i punkt 5 givne tilladelse om en kuperet
hunds deltagelse på prøver er trukket tilbage
pga. en skærpet lovgivning. Der er senere
givet dispensation til en hvalp, og han opfordrede til, at der rejses en prøvesag over for
myndighederne.
Den i punkt 5.6. nævnte ansøgning fra FJD’s
fem små kontinentale klubber om mulighed
for at arrangere en kvalitetsprøve om efteråret
er godkendt af FJD’s bestyrelse og vil blive
afholdt i den weekend, der er tildelt FJD. Prøven vil være åben for alle kontinentale racer.
Mht. ufuldendte forretninger mindede PV
om, at det på mødet den 31. januar 2017 blev
vedtaget at evaluere resultatet af Fællesmødet
i 2015 senere. Efter en kort debat blev det
vedtaget at opgive denne evaluering, da der i
de to år, der er gået siden, er sket så meget inden for DJU, at det ikke vil have noget formål.
Alle var dog enige om, at dette fællesmøde
med en bred repræsentation fra DJU’s udvalg
og specialklubberne havde været et vellykket
møde.
Møde med DKK’s forretningsudvalg har
været svært at få aftalt. PV foreslog, at det
ikke behøver at være forretningsudvalget men
formanden Jørgen Hindse, som det er vigtigt
at få et møde med. Dette var der opbakning til,
så AASJ vil forsøge at få en aftale.
Referatet blev derefter godkendt og underskrevet.
3. Valg af næstformand
PV foreslog HJ, hvilket blev enstemmigt
vedtaget.
4. Fælles Markprøve Regler (FMR)
4.1. Ad hoc udvalget vedr. ny redigering af
FMR fremlægger forslag v/ TMH
TMH fremlagde på vegne af ad hoc udvalget
et forslag til et ”Regelsæt for prøver i DJU
regi” i en digital version til afløsning af det
nuværende ”på papir”.

Regelsættets opbygning blev tydeliggjort
af en grafisk illustration. Øverst i en vandret bjælke var samlet alle de administrative
bestemmelser. Under denne bjælke var der 19
lodrette søjler, som hver omfattede en prøveform. F. eks. Førskudsprøve i kvalitetsklasse
(markprøve) for engelske unghunde, førskudsprøve i kvalitetsklasse for kontinentale
unghunde, førskudsprøve i kvalitetsklasse for
engelske åben klasse hunde osv.
Fordelen ved denne opbygning er, at vedkommende hundefører, der ønsker at stille
på en prøve, kan klikke ind på den søjle,
der omhandler prøven og der få information
om, hvad der kræves på denne prøve, for at
hunden kan opnå en præmiering. Man behøver
ikke blade i det samlede prøvesæt for at finde
frem til de oplysninger, der er relevante for
den aktuelle prøve. I teksten er også indlagt
muligheder for at klikke hen til yderligere
informationer, f. eks. i søjlen om brugsprøver
kan klikkes hen til ”Instruktion for skytter og
terrænledere på markprøver, hvor der fældes
fugl.”
Regelsættet bliver efter udvalgets mening
mere brugervenligt end det nuværende regelsæt ”Fælles Markprøve Regler for stående
jagthunde” (FMR).
Såfremt man udskriver reglerne for den
enkelte aktuelle prøve, kan de stå på få sider.
Vil man derimod skrive hele regelsættet ud,
vil det fylde mere end det nuværende FMR,
da der er gentagelser i teksterne for f. eks.
ungdomsklasse, åben klasse, brugsklasse og
vinderklasse.
Under præsentationen af oplægget viste
TMH’s nogle af de muligheder, der er for at
hente informationer på kryds og tværs. Der
blev også gjort opmærksom på, at i oplægget
er paragrafferne med regler sammenskrevet
med vejledningerne, så de optræder som
ligestillede.
Efter præsentationen svarede TMH på flere
spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne.
Der var entydig opbakning til, at projektet skal fortsætte. Næste etape er, at ad hoc
udvalget forelægger Dommerudvalget (DUV)
et færdigt forslag, som DUV kan gennemgå
detailleret for at få konstateret, hvor der evt.
skal ske ændringer i teksten af hensyn til den
nye opbygning.
Der var endvidere enighed om, at der
arbejdes henimod, at denne nye opbygning af
regelsættet skal træde i kraft, ligeså snart alle
problemer er afklarede.
4.2. Forslag til ændringer af FMR, der har
været sendt i høring
Forslagene har været sendt i høring, og organisationernes bestyrelsesrepræsentanter havde
inden dagens møde gennemgået høringssvarene. DUV havde gennemgået ERFAgruppernes høringssvar. Efter hvert af de
enkelte forslag udspandt der sig debat, inden
beslutningen blev truffet.
§ 10. Antal starter på vinderprøver
§ 10 efter første afsnit tilføjes: Derudover kan
hunden starte på en specialklubs efterårsvinderprøve.
§ 10 efter sidste afsnit tilføjes: samt på en
specialklubs forårsvinderprøve.
Forslaget blev vedtaget.
www.fjd.dk

§ 11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris)
afløses af CK.
Fra FJD er rejst forslag om af ændre HP til
CK.
Der var opbakning til forslaget, men ændringen kræver, at DKK’s bestyrelse kan godkende den. CHJ undersøger dette.
§ 12 Stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse
På DJU’s bestyrelsesmøde den 8. august 2016
blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1.
januar 2017 med en prøvetid på 3 år: ”§ 12
Stk. 1. Ungdomsklasse. For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er
fyldt 36 måneder.” Fra FJD’s engelske gruppe
er modtaget et forslag om at udskyde denne
ændring, indtil der har været afholdt en høring
Under dette punkt var der en længere debat,
som til sidst sluttede med en beslutning om
at genindføre 24 måneder som den øverste
aldersgrænse i ungdomsklassen.
Fra FJD var også rejst forslag om at sænke
den nedre aldersgrænse til 9 måneder. På
mødet den 5.12.2016 var besluttet at konsultere DKK’s Sundhedsudvalg, inden forslaget
sendes i høring. Der foreligger nu et svar fra
Sundhedsudvalget, som ikke kan støtte en
nedsættelse af alderen for deltagelse i ungdomsklassen. Som en konsekvens af denne
udmelding er der enighed om at forkaste
forslaget.
§ 13 Championater
Fra FJD er rejst forslag om krav til mindst én
situation, hvor der er fældet fugl for hunden,
for at kunne opnå et Jagtchampionat (DKJCH)
eller Brugschampionat (DKBCH). Det foreslås at
indføre betegnelsen VP (Vildtpris) til en hund,
som har haft en korrekt og komplet situation,
hvor vildtet er fældet og apporteret i henhold
til reglerne.
Forslaget blev ikke vedtaget
§ 14 stk. d. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr m.m.
Der foreslås tilføjet følgende sætning: Der
henvises i øvrigt til ”Regler for tilbagebetaling
af tilmeldelsesgebyr” på DJU’s hjemmeside.
Forslaget blev vedtaget
§ 14 stk. i Aflysning af prøve.
§ 14 stk. i. sidste sætning: For ikke færdigbedømte hunde osv” udgår.
Forslaget blev vedtaget
§ 14 stk. k Dopingreglement
§ 14 stk. k. Her nævnes DKK’s dopingreglement af 1. januar 2004. Dette reglement er
nu afløst af nogle retningslinier, som ligger på
DKK’s hjemmeside. Der foreslås følgende ny
tekst:
At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK)
retningslinier på DKK’s hjemmeside under
rubrikkerne: For hundeejere/Sundhed/Doping.
DUV foreslår, at der rettes henvendelse til
DKK med forslag om, at DKK udarbejder et
fælles cirkulære for dopingtest gældende for
alle anerkendte prøver og udstillinger. Dette
cirkulære skal dels indeholde en fastlæggelse
af proceduren, når der tages en dopingprøve,
og dels klare regler for konsekvensen, hvis
prøven er positiv. Den nuværende tekst på
DKK’s hjemmeside er ikke en tilstrækkelig
vejledning for prøveledere, udstillingsledere
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m.m.
Både forslaget til en ny tekst og DUV’s
forslag om at rette henvendelse til DKK blev
vedtaget.
§ 16 stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver
før DM
§ 16 stk. 2. foreslås kun at gælde ordførerskaber. Forslag til tekst:
Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme
år have fungeret som ordførende dommere
på organisationernes eller specialklubbernes
efterårsvinderprøver.
Forslaget blev vedtaget
§ 16 stk. 3 Indstilling af dommere til DM
Fra Danmarks Jægerforbund er modtaget dette
forslag til en ny formulering af FMR § 15 stk.
3:
Stk. 3. Dommere til DM udpeges af DJU
efter indstilling fra organisationerne.
Der var en længere debat under dette punkt.
Debatten sluttede med, at forslaget blev forkastet, men samtidig henstillede man til DUV
om at komme med forslag til mere end de 2 x
4 personer, der skal bruges, f. eks. 2 x 6.
§ 20 stk. 2 Markeringsdækkener.
§ 20 Stk. 2. sidste sætning foreslås ændret til:
Det er tilladt hunde under afprøvning at bære
et orange dækken, defineret ved at være dækkende fra midt på halsen og ned før hofterne,
samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter.
Efter en debat blev forslaget vedtaget, dog
ændres ”et orange dækken” til ”et etlags
markeringsdækken”. Endvidere skal indføjes,
at dommeren kan forlange et markeringsdækken taget af.
§ 24 stk. 5 Knaldapport
§ 24 stk. 5. Det foreslås, at teksten efter de tre
første sætninger slettes, så den kun indeholder følgende tekst: Stk. 5. I opflugt og skud
skal hunden forholde sig rolig. Knaldapport
i brugsklasse medfører, at en hund højst kan
opnå 2. præmie.
Forslaget blev vedtaget
DUV’s vejledning afsnit 7 C foreslår DUV,
at sætningen ”I et i øvrigt svagt felt kan ordførende dommer skønne, at knaldapportøren
alligevel kan placeres” stryges.
Forslaget blev vedtaget
DUV’s vejledning til FMR vedr. hundens
opførsel overfor husdyr.
I DUV’s vejledning afsnit 8 sidste afsnit
foreslås teksten: ”Tages katten i rejsningen
…” ændres til ”Tages husdyret i rejsningen
…”
Forslaget blev vedtaget
Kapitel 13 Ræveslæbsprøve for kontinentale
og engelske racer
Reglerne for ræveslæbsprøver og for ræveslæbsdisciplinen på fuldbrugsprøver skal have
den samme ordlyd. Forslag dateret den 21.
december 2016 er fremlagt.
Forslaget blev vedtaget
Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet
I FJD’s kontinentale gruppe er der rejst forslag
om at ændre reglerne for udtagelse til DM. Et
forslag, der er baseret på de nugældende regler
for engelske racer, har været sendt til høring.
Forslaget indeholder to modeller for, hvad der
skal ske, hvis en hund kvalificerer sig mere
end én gang på ovennævnte prøver,
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a) regnes den første kvalificerende placering
som den gældende. Ved kvalificering på den
anden prøve, indtræder den næste vinder på
denne prøve som deltager på DM.
b) regnes den anden kvalificerende placering
som den gældende. Det medfører, at den næste vinder på den første prøve indtræder som
deltager på DM.
Det skal besluttes, om det skal være model a
eller model b, der skal benyttes.
AASJ gav en kort forklaring på forskellen
i de to modeller. CHJ oplyste, at ved DKK’s
forårsmesterskabsprøve anvendes model a. PV
foreslog, det skal være ens for både engelske
og kontinentale racer. CJ fastholdt a for engelske og b for kontinentale
Efter en længere debat er det blevet besluttet,
at model a fortsat skal gælde for engelske
racer, mens model b skal gælde for kontinentale racer.
Til slut blev det vedtaget at nedsætte et
redaktionsudvalg med AASJ, HJ og Jes
Laulund, som i samarbejde med de juridiske
konsulenter skal udarbejde et endeligt forslag
til tekster, der derefter forelægges til endelig
vedtagelse.
4.3. Ændret procedure ved kobling. Forslag
indsendt af Christian Johansen
CJ foreslår, at når koblingsordre er givet, er
slippet slut hvad angår positive situationer,
hvorimod negative situationer skal bedømmes
som negativt. Motiveringen er, at nogle hundeførere undlader bevidst at kalde deres hund
ind, når dommeren giver kobleordren.
CJ trak forslaget, som blev forkastet på
FJD’s bestyrelsesmøde. Det foreslås, at DUV
bruger forslaget som et spørgsmål til ERFAgrupperne.
4.4. FMR § 20 stk. 9 Hvilke hunde i hvilke
klasser der kan danne par. Forslag indsendt
af Christian Johansen.
CJ foreslår følgende tilføjelse: Hunde i åben
klasse og vinderklasse må ikke danne par.
Motiveringen er, at dette er sket på Engelsk
Setter Klubs (ESK) forårsmarkprøve i 2017.
Efter en kort debat var man enige om, at
en vinderklassehund ikke må danne par med
en åbenklassehund. Dette behøver dog ikke
tilføjes i FMR, da vinderklassehunde kun
må afprøves mod andre vinderklassehunde i
konkurrence. Dette tilskrives ESK.
PV oplyste, at han havde gennemset ESK’s
katalog fra den pågældende prøve og havde
konstateret, at FMR §14 stk. f ikke var overholdt, idet der på nogle hold var 2 unghunde,
2 åbenklasse hunde og 5-7 vinderklassehunde.
Det tilskrives ESK fremover at overholde
FMR mht. holdopdeling for ungdoms- og
åben klasse.
5.0. Dommerudvalget (DUV)
5.1. Dommerudvalgets rapport
I rapporten oplyses, at 5 dommeraspiranter
har bestået den afsluttende prøve og dermed
er blevet autoriseret som markprøvedommere.
DUV har på deres sidste møde gennemgået
svarene på de udsendte spørgsmål til ERFAgrupperne. Det kunne konstateres, at der er
bred enighed i grupperne.
DUV har et ønske om, at DJU’s bestyrelse
kommer med en tilkendegivelse om hvilke
www.fjd.dk

opgaver, DUV skal varetage fremover.
FS indledte med at oplyse, at han ser sig
nødsaget til at stoppe som medlem af DUV.
Årsagen er, at han har svært ved at forene
medlemskabet af DUV med hans arbejde samt
andre forpligtelser. Han har den indstilling, at
når man har påtaget sig en opgave, skal den
også løses helhjertet, hvad han desværre ikke
er i stand til i øjeblikket.
PV svarede, at han er meget ked af FS’
beslutning, hvilket flere tilsluttede sig. Da der
umiddelbart ikke foreligger et forslag til en
afløser, foreslog PV, at DJU hurtigt drøfter
emner til DUV, hvilket man tilsluttede sig. PV
opfordrede FS til at fortsætte, indtil en afløser
er fundet, hvilket FS indvilgede i.
FS fortsatte med at foreslå, at det bør
overvejes at etablere et disciplinærudvalg til
behandling af klagesager i stedet for sagsbehandlingen i DUV. Efter en kort debat blev
det vedtaget at tage DUV’s kommissorium op
til drøftelse.
FS rettede derefter opmærksomheden på,
at vi snart vil mangle dommere, hvorfor det
er nødvendigt at tage kontakt til kvalificerede emner. Det har nu givet gevinst med en
direkte kontakt til nogle hundeførere, som
DUV vurderede er egnede til at påbegynde
en dommeruddannelse. De nye elever vil fra
starten få tildelt en mentor. FS fortsatte med at
understrege, at der ikke må gås på kompromis
med kvaliteten. DUV har konstateret, at nogle
dommere har svært ved at bedømme stilen,
hvorfor ERFA-grupperne opfordres til at tage
på ture i terrænet, hvor man kan diskutere de
forskellige situationer samt hundenes stil.
DUV’s rapport blev taget til efterretning.
5.2. Ansøgninger om indstilling som dommerelever
DUV har modtaget 10 ansøgninger om at
starte som markprøvedommerelev og 2 ansøgninger om at starte som apporteringsdommerelev. Disse ansøgninger har været sendt til
høring i organisationerne og blev behandlet på
dette møde.
FS fremlagde forslaget til de 12 nye elever,
som alle blev godkendt.
5.3. Forslag om dispensationsmulighed for
70 års reglen.
DUV har fremsendt et forslag om, at dommere, der er fyldt 70 år, kan søge om dispensation fra FMR § 15 for en periode på 2 år.
Forslaget opstiller nogle krav mht. til at være
i god fysisk form, stadigvæk føre hund på
prøver, at have dømt regelmæssigt i de seneste
år samt at have deltaget aktivt i ERFA-gruppemøder. Det skal være DUV og alene DUV, der
vurderer og godkender/ikke godkender den
enkelte ansøger.
Efter at FS havde fremlagt forslaget, besvarede han forskellige spørgsmål. Der var
opbakning til forslaget. Herunder var der en
debat om indførelse af et system af dommerbedømmere, hvor CJ foreslog, at man drager
nytte af seniorer (tidligere dommere). KH
anførte, at dommerbedømmere ikke kun skal
bedømme de 70 årige.
Det blev besluttet, at DUV inden næste møde
opstiller et forslag til den ønskede dispensation, som kan offentliggøres.

5.4. Skovfugleprøven, forslag til regelændringer m.m.
DUV foreslår, at kravene til deltagerne
udvides med krav om at have bestået én af
følgende tre prø-ver: DJU’s apporteringsprøve, DJ’s udvidede apporteringsprøve og
Slæb- og Apporteringsprøven efter samme
regler som i FMR § 12 stk. 4 (kvalificering til
vinderklasse).
DUV foreslår endvidere, at reglerne, hvor
der står om anvendelse af GPS, tilføjes følgende: ”Hvis der anvendes GPS, skal hunden
også bære klokke”.
Det blev vedtaget at sende forslaget i høring.
Endvidere ansøger DUV om dispensation fra
normal praksis ved tilmelding, således at det
er muligt at arrangere en skovfugleprøve med
2-3 dages varsel, hvis man har forventninger
til ”sneppefald” på en given lokalitet. Det kan
ske, ved at der oprettes en liste med interesserede hundeførere, som herefter kan kontaktes
2-3 dage før prøven afholdes.
Efter flere positive indlæg blev det vedtaget
at give denne dispensation. Under debatten
blev fremført, at der også kan satses på terræner med fasaner til disse prøver.
5.5. Klagesag
En hundefører havde indgivet en klage den 11.
april 2017 over en bedømmelse af hans hund
på en vinderprøve den 24. marts 2017. Årsagen til tidspunktet for indgivelse af klagen
skyldes, at hundeføreren havde set kritikken
på Hundeweb og derfor mener, at det er en
fejl, at hans hund ikke kom med over middag.
DUV har indhentet informationer fra alle tre
dommere.
DUV vil foreslå, at klagen afvises, da den
ikke er indgivet på dagen jfr. FMR § stk. 3.,

ligesom hundeføreren ikke har henvendt sig
til ordførende dommer og spurgt, hvorfor hans
hund ikke var med. DUV havde fulgt op på
sagen og havde konstateret, at den skriftlige
kritik burde være mere præcis om årsagen til,
at hunden var rangeret i kategori 2 og dermed
udgået efter den indledende afprøvning.
Det blev vedtaget at afvise klagen, ligesom der var tilslutning til, at DUV tilsender
vedkommende dommer et brev, hvori det
henstilles, at hans ordvalg fremadrettet skal
være skarpere.
5.6. Klageprocedure
PV foreslog, at FMR § 3 stk. 3 ændres, så
klagen ikke skal indgives på prøvedagen
inden prøven forlades, men senest 8 dage efter
prøven. PV argumenterede for at gå tilbage
til den tidligere klageprocedure, bl.a. henviste
han til nogle ulæselige klageskrifter, der var
indleveret på prøvedagen. Risikoen for, at en
klager hidser sig op i løbet af de 8 dage modsvares af, at nogle efter et par dages overvejelser accepterer dommerens bedømmelse og
undlader at klage.
Efter en kort debat foreslog PV, at han kommer med et konkret oplæg til en ny formulering.
6.0. Markprøveudvalget
På spørgsmålet om dommerbesætningen for
DM var kommet på plads, blev det oplyst, at
den består af følgende:
Engelske racer: Ordførende Ole Dahl Madsen, Flemming Sørensen og Poul Aagaard
Sørensen. Reserve Joakim Skovgaard Larsen.
Kontinentale racer: Ordførende Ove Nissen
Nielsen, Bjarne Axelsen og Uffe Jacobsen.
Reserve Povl Bjarne Jensen.

6.1. Ansøgning om afholdelse af prøver i
forbindelse med klubbers 100 års jubilæer.
Engelsk Setter Klub (ESK) og Dansk Pointer
Klub (DPK) har fremsendt en oversigt over de
prøver, de planlægger at afholde i forbindelse
med deres 100 års jubilæer i 2018. Der er tidligere givet tilladelse til afholdelse af en ekstra
forårsvinderprøve for alle engelske racer til
begge klubber og en brugsprøve til ESK. DPK
ansøger også om afholdelse af en brugsprøve.
Det blev vedtaget at give DPK tilladelse til
afholdelse af en brugsprøve, som skal være
åben for alle engelske racer. Oversigten over
de to klubbers jubilæumsprøver blev taget til
efterretning.
PV oplyste, at DJ planlægger at holde én af
forårsvinderprøverne i 2018 søndag den 18.
marts, som er tildelt DJ. Flere syntes, det er en
god idé.
7.0. Næste møde
Lørdag den 14. oktober 2017 kl. 14. i forbindelse med DM.
8.0. Eventuelt
CJ refererede fra FJD’s bestyrelsesmøde, at
vedtægterne for FJD er ændret, så valgperioden for formandskab og forretningsudvalg
bliver to år, at der oprettes en Facebook side,
og at et regnskab med overskud var blevet
godkendt.
PV sluttede mødet med at takke FS for hans
indsats i DUV, hvor han vil blive savnet. FS
takkede for et interessant og spændende samarbejde med DJU’s bestyrelse.
Mødet sluttede kl 22.10.
Aage Stenhøj Jørgensen, ekretær

DJU orienterer
De ændringer af Fælles Markprøve Regler, der blev vedtaget på DJU’s bestyrelsesmøde den 22. maj 2017 jfr. referatet punkt 4.2, vil være
tilgængelige på DJU’s hjemmeside i deres fulde ordlyd.
Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær

Verdensmesterskabet 2017
VM for stående jagthunde afvikles fra den 26. – 29. oktober i
Herm i det sydlige Frankrig region “Nouvelle Aquitaine” (ca
.1800 km fra grænsen).
I forbindelse med VM arrangeres der flere prøver i området bl.a
Middelterrenian Cup den 23 og 24 oktober.
Terrænerne i Herm er ”højstammede” skovfyr skove med lyngvegetation i bunden. Det vil derfor være tilladt at hundene under
afprøvninger bærer klokke.
Dansk Kennel Klub koordinerer VM og betaler for tilmeldingen.
Der kan tilmeldes et hold kontinentale og et hold engelske hunde
med 4 hunde på hvert hold samt 2. reserver.
Ligeledes kan der tilmeldes i Sankt Hubertus 2 ekvipager
henholdsvis for mænd og kvinder, der kan stille 2 hunde i hver
ekvipage.
Betingelserne for deltagelse er, at ansøgeren er medlem af Dansk
Kennel Klub.

Udtagelseskriterier kan ses på DKK’s hjemmeside.
For den enkelte ansøger kan der kun tilmeldes hund enten til VM
eller Sankt Hubertus.
Ved flere tilmeldte hunde end der kan starte, afholdes der udtagelsesprøve.
Oplysninger og tilmeldinger:
Interesserede bedes sende navn på fører og hund samt kopi
resultatliste til: Poul Valdemar Nielsen, mobil 5050 1445, e-mail:
pvn@uniq.dk
Du er velkommen til at ringe for nærmere oplysninger !
Anmeldelsen skal være i hænde senest søndag den 25. august
2017.

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB
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Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27,
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Nyt fra bestyrelsen

Arkivfoto: Annette Laursen.

DRK´s bestyrelse har i skrivende stund
holdt to bestyrelsesmøder. Opgaver er
blevet fordelt og vi er godt i gang med
arbejdet. Vi vil i dette indlæg give vores
medlemmer information om, hvad vi arbejder med p.t..
Nyt fra vores fælles organisation for de
stående jagthunde FJD.
FJD har fået styr på økonomien, egenkapitalen er igen på et acceptabelt niveau og der
er overskud på drift. En sund økonomi giver
gode muligheder for, at organisationen kan
bruge sin tid på dét, som den sat til at vare-

tage - arbejdet for den stående jagthund.
Som I har kunne læse på vores hjemmeside, har der været høring omkring ændring
i Fælles Markprøve Regler. Generelt var
der enighed omkring visse ændringer, men
vi måtte dog se os nedstemt på punktet omkring ungdomsklassen. DRK havde stemt
for at forsætte forsøget med 36 mdr.-reglen
for deltagelse i ungdomsklassen, men
flertallet af klubberne stemte for, at det skal
være 24 mdr., der er gældende. DRK udgør
ca. ¼ af FJD målt på antal medlemmer og
er dermed den største specialklub i FJD. En

Efterårsvinderklasse 2017
Dansk Ruhår Klubs internationale efterårsvinderklasser afholdes den 23. & 24.
september 2017 på terræner på Sydsjælland og Falster.
I år afholder vi to vinderklasser, uanset
antallet tilmeldte hunde.
Der bliver fælles mødested for alle hold
ved Præstø, hvor vi fået mulighed for
overnatning og festmiddag til særdeles
favorable priser.
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Tilmelding på Hundeweb og tilmeldingsfristen er den 11. september 2017.
Prøveleder er Jesper Hansen, tlf.: 2326
5510
Se alle detaljer vedr. dommere, overnatning etc. på hjemmesiden www.ruhaar.dk

Arkivfoto: Annette Laursen.
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størrelse som kræver en synlig og engageret tilstedeværelse, hvilket bestyrelsen vil
arbejde for.
Der er afholdt tre JET1 i 2016/2017 og
arbejdet forsætter med at udvikle testen og
udvikle JET2. Arbejdet med testen er placeret i et udvalg, som har Annette Laursen
som formand. Derudover deltager to DRK
medlemmer hvor af den ene er Kim B.
Rasmussen fra DRK´s bestyrelse og to fra
Dansk Münsterländer Klub (DMK).
Grunden til, at der er to personer fra DMK
i udvalget er, at DMK har vist interesse
for testen og ønsker at gøre brug af JET1 i
deres klub. Vi er glade for, at andre klubber ønsker at være med til at tænke nyt og
skabe et grundlag for den stående jagthund.
Vi er sikre på, at den form for nytænkning
er med til at skabe og udvikle en forening
som vores.
Men DRK er ingenting uden vores lokale
engagerede medlemmer. Her tænker vi på
alt lige fra træning i lokalområder til store
arrangementer. Det er eksempelvis en fornøjelse at høre, hvor stor en succes Quindeweekenden har været med 40 deltagere
og i juni 2017 er afholdt familieweekend
i Grenå med lige så stor succes. Det er det
store arbejde, som gøres lokalt, som er grobund for en stærk forening i god udvikling.
TAK for jeres arbejde og engagement!
På vegne af DRK´s bestyrelse
Jens Toft
Formand

DANSK RUHÅR KLUB

DRK’s Grand Old Man. Sven-Otto Hansen, Læsø 80 år

Den 8. juni fyldte en betydende ruhårsmand
80 år. Selv om den geografiske placering
kan synes lidt afsides, har Sven-Otto
gennem snart en menneskealder været en

særdeles aktiv hundemand med ruhåret
hønsehund som en fast makker.
Igennem mere end 40 år har Sven-Otto
stået for Dansk Ruhår Klubs avlsregister, som hvert år bringes i årbogen som
en værdifuld informationskilde. I mange
år var Sven-Otto dirigent på klubbens
generalforsamling, lige som han i mange
år var sekretær på klubbens udstillinger.
Den sidste tjans sluttede dog, da Sven-Otto
selv blev eksteriørdommer. Sven-Otto taler
gerne, og der bliver lyttet, for han har både
viden og sine meningers mod og taler ingen
efter munden.
Som en påskønnelse for Sven-Ottos store
indsats for Dansk Ruhår Klub tildeltes han
i 1988 HI-nålen i sølv, og den blev i 2003
udskiftet med HI-nålen i guld. I 2010 blev
disse hædersbevisninger suppleret med
udnævnelsen til æresmedlem af klubben.
Kære Sven-Otto med en stor tak for din
aldrig svigtende entusiasme og ildhu, når
det gælder ruhåret hønsehund og Dansk
Ruhår Klub, ønsker vi dig hjertelig tillykke
med den runde dag. Vi håber, at vi i mange
år fortsat kan få lov at trække på din store
viden.
De bedste hilsner
Flemming Thune-Stephensen og bestyrelsen i Dansk Ruhår Klub

Dansk Ruhår Klub ´s kalender
2017/18
Lørdag 23.09.2017 DRK Lolland
Søndag 24.09.2017 DRK Lolland
Søndag 04.02. 2018 Kontaktmandsmøde
Lørdag 28.04. 2018 Generalforsamling
Ejby Hallen

” 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
Bestyrelsesmøder 2017/18:
19.10.17 kl. 18.00
07.12.17 kl. 18.00
03.02.18 kl. 18.00

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

Sakset fra FB
1. juni 2017
UP DATE: Alle 13 hvalpe bor nu hos en
ammemor. 6 stk skal vokse op hos en
Berner Sennen som fik hvalpe for fire dage
siden.
De 7 andre er adopteret af en ruhårs tæve
som fik hvalpe for hele 8 uger siden. Hun
mistede dog alle hvalpe på nær en så hun er
ikke så slidt som tæver normalt er efter en
gang hvalpe.
Tak til ejerne at tæverne som med de

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

samme stillede sig til rådighed for at hjælpe
alle disse hvalpe. Også en stor tak til alle
som har tilbudt hjælp af den ene eller anden
art”.
***
JET 1 nåle på vej med posten til dem der
har bestået... så krydser vi finger for, at
PostNord er vågen i denne uge”.
***
BIR JK FJD 2017 Hardy
Tosset fornemt og igen i dag fremvist på

fornemmeste vis af Charlotte Laursen DK”
***
Jeg glæder mig altid helt vildt til den 16.
maj, den 1. september og den 1. oktober og
har svært ved at sove i dagene op til - men
Familiedagen i morgen er sgu lige ved at
toppe de andre datoer. Tænk sig, en hel dag
sammen med masser af Ruhår og ruhårsmennesker, så kan det umuligt blive bedre.
Glæder mig som en sindssyg.”

Marktræning
Marktræning i Thy på følgende dage:
Søndag den 20/8- kl. 09.30. Tilmelding til Ole
Brandt 26792162 eller Ib Hermansen 61301465
senest 2 dage før.

senest 2 dage før.

Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Lokal markprøve lørdag den 26/8- Morsø Jagthundeklub.

Thisted området:

Marktræning i Sevel mandag den 28/8- kl. 17.00.
Tilmelding til Peter Sørensen 30537073, senest 2
dage før.

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen Irupvej 5 7755
Snedsted Tlf: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Ræveslæbsprøve i Stenbjerg Klitplantage fredag
den 25/8-2017 kl. 17.00
Mødested: P-pladsen på Tyskebakken, Nørhå 7752
Snedsted
Prøveleder Kaj Verner Nielsen, 27646127 - kvn@
sjm.dk. Tilmelding på hundeweb senest søndag den
20/8-2017

Marktræning i Krejbjerg søndag den 3/9- kl.
09.30. Tilmelding til Bent Riis-Jensen 30311259,
senest 2 dage før.
Marktræning Thy lørdag den 9/9- kl. 09.30.
Tilmelding til Ole Brandt 26792162 eller Ib Hermansen 61301465 senest 2 dage før.
Mandag den 18/9- kl. 17.00. Tilmelding til Ole
Brandt 26792162 eller Ib Hermansen 61301465
www.fjd.dk

Hobro området:

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

Randers området:

Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk

Herning området:

Kontaktperson: Per Lissner Tlf: 4183 4228
E-mail: herning@ruhaar.dk
Marktræning (også i roer) Lukket for flere
tilmeldinger.
Lørdag d.13/8 - 27/8 og 3/9 kl. 08:00 - 13.00
Mødested nær Videbæk oplyses ved tilmelding.
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DANSK RUHÅR KLUB
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885
AUGUST:
Slæb og Apporteringstræning.
16. august
Marktræninger.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i
løbet af sommeren.
Pris: 75 kr. pr. hund for medlemmer af Ruhårklubben eller anden FJD-klub.
Pris for ikke medlemmer: 100 kr. pr. hund.
Såfremt en aften bliver overtegnet har ruhår
fortrinsret.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

Arkivfoto: Annette Laursen.

Skanderborg området:

Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej
56 7171 Uldum. Tlf: 2721 6349
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

Egtved området:

Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232
E-mail: egtved@ruhaar.dk
Schwarzwildgatter Segeberger Heide
Har du mod og lyst til at træne og prøve din ruhår
på gris, så arrangerer vi en tur d.19. august kl. 8.00
til 14.00 til Segeberger Heide, hvor vi under kyndig
vejledning kan lære vores hunde at gå på gris.
Hunden skal være min 6 mdr. og max 4 år gammel.
Føreren skal have gyldig tysk jagttegn og hunden
skál have EU pas og alle nødvendige vaccinationer.
PRIS PR HUND 20 EUR
Der er 5 pladser, så først til mølle direkte til
Thomas på tlf. 20554411 eller mail tst@skovlandbrug.dk

Esbjerg området:

Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:

Kontaktperson: Chris Funda Johannsen Nørregade
4 Varnæs 6200 Aabenraa Tlf.: 6165 2592
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Ræveslæb (møde første gang ved Lyren kl. 19).
Tre gange træning afslutning med anderkendt
prøve. Max 10 hunde
Dato 22/8-29/8-5/9 og 12/9 (prøve) pris 150kr.+
prøve
aabenraa@ruhaar.dk
Markprøvetræning på vilde fugle
2/9 er i Ribe og 9/9 Klovtoft pris 150kr. pr. hund
Alle er velkomne, dog har ruhåret fortrinsret. Mødetid og sted kommer senere
aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:

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

38

SEPTEMBER:
Bubbelprøven.
Lørdag d. 16. september kl. 9.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102, Kølstrup 5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden FJD-klub. Pris for ikke
medlemmer: 350 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.
Husk kaffe!
Max. 10 hunde. Tilmelding til Hanne Buhr på
fyn@ruhaar.dk
Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Søndag d. 17. september kl. 9.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden FJD-klub. Pris for ikke
medlemmer: 350 kr. Adgangskrav: 10–36 mdr.
Max. 10 hunde.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
OKTOBER:
Debataften m/ lokal generalforsamling for
Område Fyn.
Onsdag d. 25. oktober kl. 19.00. Mødested:
Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, Fraugde
5220 Odense SØ.
Fri entré. Område Fyns generalforsamling samt
debatmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest
vindende ruhår kåres fra DM 2016 til DM 2017.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
senest d. 24. oktober
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det
er vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Fredensborg området:

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

Roskilde området:

Kontaktpersoner: Tina Struve Tlf: 2268 0911
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248
E-mail: roskilde@ruhaar.dk

www.fjd.dk

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

Slagelse området:

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

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930
Maribo Tlf: 2046 3844
Til orientering.
Til Aktivgruppens årsmøde i år var der en del kritik
på hvordan aktiviteterne afholdes og især med at
mange bare møder op uden at tilmelde sig. Derfor
har bestyrelsen besluttet at der frem over og dette
glæder fra i år 2017, er der tilmeldingspligt til alle
af Aktivgruppens aktiviteter og at medlemmer som
bor i det der svare til det gamle Storstrøms Amt har
fortrinsret til alle af aktivgruppens aktiviteter.
Marktræning starter i uge 33. Pris 150,00 kr. pr
gang, max 10 deltager pr gang.
Søndag den 20 august ung/åbenklasse hunde, fra
ca. kl. 13
Tirsdag den 22 august ung/åbenklasse hunde fra
kl. 17:00
Tirsdag den 29 august åbenklasse hunde fra kl.
17:00
Søndag den 3 september åbenklasse hunde. Fra ca.
kl. 13:00
Tirsdag den 5 september Vinderklasse hunde fra
kl. 17:00
Søndag den 10 september. Vinderklassehunde fra
ca.kl. 13:00.
Nærmere information om mødested og tilmelding
kontakt Anders Juliussen mobil: 20 46 38 44 eller
Palle Eriksen mobil: 40 18 07 53.
Lokal efterårsmarkprøve lørdag den 26 august.
Mødetid kl. 09:00. Mødested: Kanalvej (blind vej,
drej til højre og kør ud til sidste hus). To hold max
10 deltager pr. hold. Pris 250,00 kr. tilmelding
senest mandag den 21 august. Tilmelding til Anette
Holm telefon: 56 39 84 96 eller AH.Holm@mail.dk
Mange hilsner fra bestyrelsen.

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14 3790 Hasle Tlf: 3018 1625
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
Obs! Der vil også være løbende opdateringer
med forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde Bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
Bornholm.
Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For engelske og kontinentale hunde.
Lørdag den 9. september kl. 9.00 Mødested:
Klemensker Jagthytte
Tilmelding senest den 3. september, via hundeweb. Prøveleder: Benny Christensen
Husk søndag den 8. september afholder vi FJD
markprøve.
Husk! - alle hunde skal være vaccinerede og have
en udvidet hundeansvarsforsikring for at kunne
deltage i træning og på prøver.

KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Klubbens internationale efterårsvinderklasse
Korthaarklubben afholder lørdag den 30.
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 som minimum opnår
1. vinderne 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
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.
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 23. 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“
Dommere: Vil blive oplyst på klubbens
hjemmeside.
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 vinderklasse@korthaarklubben.dk eller tlf. 2571 9148.
Overnatning: Campingpladsen råder over
tre 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

Foto: Karina Andersen.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen

Til orientering. Til Aktivgruppens årsmøde i år var
der en del kritik på hvordan aktiviteterne afholdes
og især med at mange bare møder op uden at
tilmelde sig. Derfor har bestyrelsen besluttet at
der frem over og dette glæder fra i år 2017, er der
tilmeldingspligt til alle af Aktivgruppens aktiviteter og at medlemmer som bor i det der svare til
det gamle Storstrøms Amt har fortrinsret til alle af
aktivgruppens aktiviteter.

Marktræning starter i uge 33. Pris 150,00 kr. pr
gang, max 10 deltager pr gang.
Søndag den 20. august ung/åbenklasse hunde, fra
ca. kl. 13
Tirsdag den 22. august ung/åbenklasse hunde fra
kl. 17:00
Tirsdag den 29. august åbenklasse hunde fra kl.
17:00
Søndag den 3. september åbenklasse hunde. Fra ca.
kl. 13:00
Tirsdag den 5. september Vinderklasse hunde fra
kl. 17:00
Søndag den 10. september. Vinderklassehunde fra
ca.kl. 13:00.

www.fjd.dk

Nærmere information om mødested og tilmelding
kontakt Anders Juliussen mobil: 20 46 38 44 eller
Palle Eriksen mobil: 40 18 07 53.
Lokal efterårsmarkprøve lørdag den 26. august.
Mødetid kl. 09:00. Mødested: Kanalvej (blind vej,
drej til højre og kør ud til sidste hus). To hold max
10 deltager pr. hold. Pris 250,00 kr. tilmelding
senest mandag den 21. august. Tilmelding til Anette
Holm telefon: 56 39 84 96 eller AH.Holm@mail.dk
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KORTHAARKLUBBEN
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

Foto: Karina Andersen.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09/ 21 26 93 08
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940

Foto: Karina Andersen.
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Lem St., tlf. 97 34 16 01.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

www.fjd.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

Holdapportering 2017 - en fin oplevelse
Hmm… hvordan starter man sådan en
historie? Vores startede i november 2015
hvor Fyrkildes Aiko blev hentet i Nørager
16 uger gammel. Glæden over at starte
med en ny hund overskyggede sorgen over
den gamle. Aiko er købt som kærestens
jagthund, men det blev mig som endte ud
med at gå til træning med ham og jeg er
ikke jæger. En helt ny verden, ikke kun
med træningen, men også racen Kleiner
Münsterländer.
Da jeg første gang så invitationen til holdapportering 2016, var det helt klar noget vi
måtte over og se. Så kom der en fødselsdag
på tværs. Men næste år ville jeg med!
Men turen til Thy fra det sønderjyske
virkede lang. Og hvad med at komme på
et hold? Aiko var ikke fyldt to år endnu, så
det skulle jo være et unghundehold, eller ?
Igen kunne Kleiner folket hjælpe, og vi fik
samlet et kvindehold på tværs af grænser.
Team Girl power var født.
Aiko var eneste unghund på holdet, så vi
stod til at komme i åben klassse. Og så kom
alle de andre overvejelser – hvordan med
overnatning – var Aiko overhovedet klar –
kendte jeg overhovedet nogen som skulle
med? Jeg bestemte mig for, at tage weekenden som en generalprøve på den lille apporteringsprøve, Aiko alligevel var meldt til 14
dage efter holdapportering, så selvfølgelig

Igen i år var der besøg fra både Sverige, Norge,
Tyskland og Holland. Her ses et svensk hold. Foto:
Dorthe Winde.

Super! Foto: Maurice Coenen, Holland.

var han klar. Og efter som vi havde deltaget
i quindeweekend for Kleinere i efteråret,
burde der være nogen jeg kendte. Masser af
overvejelser som var helt unødvendige.
Aiko og jeg ankom til multicentret i
Østerild lige efter kl. 18 fredag den 2/6 og
resten af holdet var på vej. Der var allerede
komme rigtig mange, og der var livlig aktivitet på pladsen og masser af hunde. Resten
af holdet kom, og der blev sat telte op, og så
gik turen rundt for pænt at hilse på alle.
Klokken nærmede sig 20.00 og vi var
ved at blive godt sultne, så den tilkøbte
grillbakke skulle tilberedes og fortæres.
Rødvinen blev trukket op og snakken gik
på tværs af bordene. Hvis man ikke kendte
folk, kunne man komme til det. Kleiner
folket er et åbent og hyggeligt folkefærd, og
jeg følte mig godt taget imod.
Lørdag morgen stod på morgenmad på
pladsen, hvor selve holdapportering skulle
foregå. Der var velkomst og der blev blæst
jagthorn. Ifølge programmet skulle vores
www.fjd.dk

hold starte med vandarbejdet, så hundene
blev hentet og vi begav os i samlet trop
mod vandet.
Det var allerede begyndt at blive varmt, så
det blev godt at skulle køle hundene. Aiko
smed 1 point på denne disciplin og så var vi
i gang. Det var et super terræn vi bevægede
os rundt i til de forskellige discipliner. Kaninen var ikke noget problem – 10 point.
Og så var vi nået frem til stafetten!! Efter
som vi var et hold sat sammen fra det meste
af Jylland, og lige en fra Holland, havde vi
ikke prøvet at træne sammen. Så hvordan
gør vi bedst? Aiko var 3. hund som skulle
ud, og han kostede os 3 point, da det der ro
ikke er noget han har opfundet. Pludselig
manglede vi kun duebanen. Her nåede vi at
vente en time i trykkende varme, inden det
var vores tur.
Lige netop der valgte dommerne så at
holde frokost! fire piger kiggede på hinanden og så gik vi til frokost og en velfortjent
øl. Inden fik vi skyllet og kølet hundene
med vandslangen ved klubhuset.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Efter frokost ventede vi lige en time igen
ved duebanen. Her smed Aikos fører så
et point . Så super godkendt præstation af
Aiko. Så var det kun at vente på at alle hold
havde været igennem. Vejret var jo dejligt,
så igen beviste Kleiner folket at de er gode
til den sociale del.
Da vi nåede retur til Østerild Multicenter,

var det lidt sent, så festen om aftenen blev
i hundeførertøj. Igen udgjorde de udendørs
borde et super sted at snakke ved, og jeg var
godt træt da jeg trillede i seng.
Søndag morgen mødtes vi til et super lækkert morgenmadsbord, og så var der opbrud
på pladsen. Efter 3 ½ times kørsel ankom vi
hjemme syd for Haderslev, et stk.træt hund

Kender i det, man får lovet for meget?
Som altid melder jeg mig klar til rigtig
mange ting, jeg elsker at lave noget der har
med hunde at gøre, hunde er en kæmpe,
kæmpe del af mit liv, og de betyder alt, ja
ja sammen med manden selvfølgelig ej at
forglemme.
Men denne gang fik jeg da vist rodet mig
ud i noget værre noget, jeg lovede at skrive
noget til bladet, ja ja så var det jo heller
ikke værre, men hvad dælen skulle jeg dog
skrive om?
Tja jo ser I det vidste jeg faktisk ikke helt
endnu her kl. 11.44 og det skal være hos Pia
kl. 18.00 pyha.
Men så slog det mig, da Pia søgte efter
artikler, kom der faktisk nogle gode bud
på bordet om hvordan, man får flere i gang
med at skrive, det behøver jo ikke være en
stil på 100 sider, nej blot en lille historie
om de små ting man måske render rundt og
laver i hverdagen med sine hunde, alt mellem himmel og jord, som kan oplyse et blad
og gøre bladet lidt mere personligt.
Forslaget lød på at en startede en historie,
og derefter nominerede man to - tre som
kunne skrive, til næste gang, så nominerede
de 2-3 stykker og så videre og videre.
Derfor tænkte jeg den bold skal da gribes,
og stafetten skal sættes i gang, vi kender jo
så mange så hvorfor ikke?
Derfor vil jeg gerne nominere: Mette
Agerbak Trøiborg, en ny hundefører, som
har vist sig rigtig aktiv, og selv snart skal

DMK-områderne
Område København:

Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
Hvalpe- og unghundetræning
Kurset er startet d. 2. august kl. De efterfølgende 7
gange starter vi kl. 18.00 og sidste træningsdag er
den, 20. september. Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr. 400 og for ikke-medlemmer
kr. 450. Kurset foregår lige i starten af Korsdalsvej,
til venstre, når man kommer fra Roskildevej i
Rødovre ( den gamle rideskole ).

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Hvalpetræning
Kurset er startet tirsdag den 8. August 2017 og slut-
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fører en lille hund op, og så en af mine
hvalpekøbere, som har så mange skønne
historie i vores hvalpegruppe, som bringer
smil frem så Henrik Skovgaard håber du
vil dele en af dine skønne historie her også.
Og til sidst Christina Brandhof, som har sin
første debut på udstilling, som vist bragte
lidt glædes tårer frem.
Venlig hilsen Mona Storgaard.
Håber I vil hjælpe de to skønne tøser Pia
og Sussie med flere historie, og skåne dem
for hele tiden at skulle rykke efter os. Send
jeres bidrag til: medier@dmk-online.dk

og en hundefører som havde haft en super
weekend.
Fyrkildes Aiko og jeg vil gerne sige tak
for et arrangement over alt forventning. Og
vi ser frem til næste år. Det vil vi ikke gå
glip af.
Margit Sielemann

SÆT X

DMKs efterårsvinderklasse
lørdag den 30. september 2017 i Skive

Foto: Kim Henriksen.

Foto: Tails by Ragno.

ter tirsdag den 5. september 2017
Kurset starter kl. 18.30 og slutter kl. 19.30 Kurset
starte kun op hvis der er min. 6 hunde. Pris for
kurset er 250 kr. Ved overtegning på kurserne vil
medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk
Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk.
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din
hund.
Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian Nøhr
Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på mail cnh@post.
tele.dk.
Område Storstrøm:
Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25,
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com
Efterårstræning:
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg.
Parkering på den vestlige side af motorvejen.
Start Onsdag den 2. august kl. 19:00, slut Onsdag
den 30. August 2017. I alt 5 onsdage.
Pris: 50,- kr. pr. gang.
www.fjd.dk

Prøven afholdes i samarbejde med DMK
Viborg med udgangspunkt fra det naturskønne Flyndersø Camping, Flyndersøvej
29, 7800 Skive med et efterfølgende
socialt arrangement.
Morgenmad kl. 8:00.
Mødetid for alle 8:30
Prøveleder: Peter Katholm med hjælpere
fra DMK Viborg
Dommere: Jesper Kjærulf Hansen,
ordførende, Michael Sanner og Annette
Lauersen.
Der kan uddeles CACIT på dagen.
Tilmelding senest 15. september.
Læs mere på www.dmk-online.dk
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved
følger man Kohavevej, hvorefter Vallebovej kommer på højre hånd. Tilmelding er ikke nødvendig.
Mød op på dagen og få nogle hyggelige timer sammen med din hund.
Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er
velkomne og der trænes hovedsageligt lydighed og
apportering. Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik
på 20240145 eller nhc@regionsjaelland.dk.

Område Fyn:

Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Hvalpemotivation
Start onsdag d. 9/8-2017 kl. 18.30. Mødested Pplads Vejrup vej 73 5491 Blommenslyst.
Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde.
Tilmelding til Lars Thunberg tlf. 22112144.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Foto: Tails by Ragno.

Øvede hunde sensommertræning i apportering
i samarbejde med Trøstrup Korup jagtforening
Samme tid og sted. Pris 50 kr. pr. gang. Tilmelding
til Per Fischer tlf. 51822272

Område Viborg:

Nordsjælland:

Område Århus/Grenå:

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

Område Herning:

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

Område Holstebro:

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

Område Nordjylland:

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

Område Thy/Mors:

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

Område Himmerland:

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

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

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

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 41 77 08 13 , E-mail:
nls@biir.dk
Ændringer af datoer for marktræningen i DMK
VEJLE / HORSENS (ØSTJYLLAND )
2. gang den 13.august kl.9
3.gang den 27.august kl.9 (træning/prøve)
Mødested fåes efter tilmelding
Tilmelding til mail: C.troejborg@hotmail.com
Træner Flemming Andersen, Jette Omann Andersen
og hjælpetræner Carsten Trøjborg

Område Esbjerg og omegn:

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

så er det først til Mølle princip, ved tilmelding
til Heidi. Prisen for hele dagen er 950 kr. inkl.
Morgenbord. (maks. 10 hunde, minimum 4 hunde).
Husk medbring selv middagsmad.
Dato: 16. september 2017
Mødested oplyses V/tilmelding
ALLE RACER ER VELKOMMEN! Først til
Mølle.
Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com.
Penge skal overføres til Regnr.:1686 kontonr.:
3222331373.

Område Odsherred:

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

Område Sønderjylland:

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

Område Bornholm:

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

Brugsprøvetræning m. fældning af fugl. Vi plejer
at have en skøn dag med masser af godt hundearbejde og glade hundefører. Ønsker du at deltage

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

Formandens leder – fuld fokus på PRA
sig… både hvad angår eksteriør og fysik,
samt det mentale…

Allerførst vil jeg gerne sige tak for den
store opbakning, der endnu engang har
været til FJD udstillingen i Vissenbjerg.
Endnu engang har vi givet de andre stående
jagthunde baghjul, med det største antal
deltagende hunde. Lang de fleste af de udstillede Gamle Danske Hønsehunde bliver
brugt på jagt, og det store fremmøde viser,
at ejerne tager det alvorligt, at få tjekket om
deres hund er sat rigtigt sammen i forhold
til at stå distancen, når efteråret nærmer

Blodprøvetagning til DNA test
I år havde bestyrelsen valgt, at man, på
udstillingen, kunne få taget en gratis
blodprøve af dyrlæge Susanne Kaarsholm.
Blodprøven vil blive sendt ind til test for
PRA ved den nye DNA test – et tilbud langt
de fleste benyttede sig af – det er guld værd,
og er med til, at vi kan holde sundhedsfanen
højt og sikre et solidt beslutningsgrundlag
for den fremtidige avl – også tusind tak for
det!
I skrivende stund foreligger resultaterne
ikke endnu, men det bliver spændende, at
se hvad de viser.
Der er noget, der kunne tyde på, at PRA
udvikler sig endnu senere end først antaget,
og at sygdommen derfor reelt ikke er det
store praktiske problem, for de hunde, og
ejere, hvor hunden er afficeret. Det er noget
avlsrådet vil vende tilbage til, når vi er
blevet klogere
Klubbens erfaring med muskeltræthed –

der som bekendt er avlet helt ud af racen på
verdensplan – vil uden tvivl være en fordel,
når vi nu går i gang med at håndtere PRA
Din hund er stadig en dejlig og god hund,
ligegyldig PRA status! Det kan ikke siges
højt nok: En bærer er IKKE en syg hund –
og den vil aldrig blive syg … OG der kan
komme fine hvalpe fra denne hund … Så
uanset hvilken status din hund har, så kan
du roligt være lige så glad for den, som du
var før testen. OG hvis du har en afficeret
hund, vil vi nu kunne få en mere reel viden,
om hvornår sygdommen kommer i udbrud
og hvordan selve udviklingen foregår hos
den enkelte GDH hund.
Vores avlsråd er hele tiden på højde med
situationen – så brug dem og stol trygt på
deres anbefalinger …
Jo mere åbne vi er og jo mere vi holder os
til fakta – jo nemmere vil det også være
at tale sammen og få eventuelle myter og
misforståelser banket i jorden
Vi ses derude – Frank Elmer, formand

Endnu en dejlig GDH dag på FJD udstillingen i Vissenbjerg
Igen i år, var den gamle danske hønsehund,
den race der var størst repræsenteret på
udstillingen. Det er helt fantastisk at opleve,
hvordan vi år for år, samler så mange
dejlige hunde og deres mennesker til denne
dag.
Hjemme hos os plejer vi at sige, at FJD
udstillingen er der, man skal køre hen, hvis
man ønsker at se flere eksemplarer af racen.
Det er stedet, hvor man kan opleve rigtig
mange gamle danske hønsehunde på en
gang.
I år var der 45 tilmeldte hunde, lige fra
baby til veteran, så der var hele dagen godt
fyldt op ved ringside.
Udstillingsledelsen havde igen i år arrangeret lidt ringtræning, så formen kunne
blive pudset af, og rigtig mange hunde
deltog i denne træning.
Traditionen tro startede dagen i klubbens

Hyggeligt selskab. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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telt. Klubben for gamle danske hønsehund
er hvert år vært ved et rundstykke og en
gammel dansk. Der var fra starten en rigtig
god stemning og alle hyggede sig på kryds
og tværs.
I år var det Gunnar Jensen, der dømte
vores race, og som altid når man deltager
på en udstilling, så er der nogen, der må gå
hjem uden den præmiering, de havde håbet
eller troet på. Men det er jo nu engang
sådan, at alle alligevel går hjem med den,
for dem, bedste hund. Sådan skal det også
være. Gunnar tog den tid, der skulle til, og
hjalp også førstegangs udstillere godt igennem dagen.
Stor tak til udstillingsledelsen for endnu et
gennemført arrangement i Visssenbjerg, og
vores Louise guidede med stor sikkerhed
vores race igennem dagen, så alle fik en god
oplevelse.
I anledningen af Klubben for Gamle Danske Hønsehundes 70 års jubilæum havde
klubben skænket en Jubilæumspokal der
blev tildelt hunden der blev Bedst i Racen.
På gensyn i 2018
Jenny Mikkelsen.

BIR blev Charletans Jackie DK17821/2014 ejet af Christian Aasberg Poulsen og BIM blev Neptun
DK01377/2012 ejet af Jens Peder Saugstrup. Det skal lige nævnes at disse to smukke hunde, vil også kunne
opleves til efterårets vinderklasse prøver i den kommende markprøvesæsson! –SÅDAN! Foto: Lisbeth Ahm
Hansen.

5-klubs apporteringsprøve
Søndag den 18. juni var der DJU apporteringsprøve arrangeret af GDH klubben v.
Jørgen Gerstrøm. Prøven fandt sted i fantastisk prøvevejr: Solskind, ikke for varmt
og med passende vind, i et super terræn ved
Tørring jagtforenings klubhus. Og det blev
ikke ringere af en god og kontant dommer,
som også brugte tid på, at give fif og gode
råd i forbindelse med bedømmelsen af de
enkelte hunde.
Alt dette til trods var der kun tilmeldt seks
hunde: fire GDH, en Ruhåret Hønsehund og
en Kleiner Münsterländer.
Ærgerligt, at der ikke var en større opbakning til sådan et godt arrangement. Vi må

lægge hovederne i blød og få synliggjort
aktiviteterne bedre fremover, så flere får
kendskab og lyst til at deltage.
Prøven drejer sig om apportering af 2 udkastede duer, hvorunder der skydes. Apportering af en skjult kanin samt apportering af
en udkastet fugl fra vand, så langt de fleste
hunde kan være med. Og det er da en fordel
på jagt, hvis hunden kan apportere.
På prøvedagen var der afbud fra en GDH.
Alle fem bestod apporteringsprøven.
Kleiner Münsterländeren Sille/Svnd Erik
Sørensen opnåede 30 point. Tysk Ruhåret
Mille/Jørn Grønbæk Nielsen 27 point. GDH
Lucas/Jørgen Gerstrøm 30 point, GDH

Theibelgårds Lukas rydder bordet af pokaler. Prøvens
bedste åbenklasse hund, Prøvens bedste unghund og
Jubilæumspokalen.. Foto: Karen Marie Gerstrøm.

Aviaja/Iver Fischer Krogh 27 point og GDH
Neptun/Jens Peder Saugstrup 25 point. I og
med at Neptun og Aviaja begge er 5 år og
Lukas kun er 2 år, ryddede Jørgen Gerstrøm
fortjent præmiehylden: Pokalen for Bedste
GDH, hvilket også gav klubbens jubilæumspokal samt pokalen for yngste beståede
GDH.
Tak for vel tilrettelagt og gennemført arrangement til prøveleder Jørgen Gerstrøm,
dommer Preben Bach Christensen samt
vildtudlægger/udkaster Dan Danielsen.
Men skal vi ikke aftale, at vi til næste
år giver Jørgen Gerstrøm mere modstand
og gør hvad vi kan, for at liste en eller to
pokaler fra ham :)
Iver Krogh.

Prøvens deltagere. Foto: Karen Marie Gerstrøm.
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OBS!! NY avlsrestriktion og avlsanbefaling
To fantastiske begivenheder i avlsarbejdet med Gamle Danske Hønsehunde, er
årsagen til at Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde har indstillet til DKK´s Sundhedsudvalg og hovedbestyrelse at ændre
avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for
racen:
Slut med Muskeltræthed
Det er en fantastisk nyhed, at muskeltræthed nu definitivt er avlet ud af racen!
Sygdommen Muskeltræthed har været
kendt i racen siden 1977, som en recessivt
nedarvet sygdom, men først med udviklingen af DNA-test i 2006, lykkedes det at få
det det fulde overblik og kontrol over sygdommens udbredelse blandt Gamle Danske
Hønsehunde. Herfra fødtes der ikke flere
hvalpe med muskeltræthed.
I 2017 er mutationsgenet nu helt avlet
ud af racen, og kravet om DNA-test m.m.
bortfalder pr. 1. september 2017.
DNA-test for rcd4/PRA
Primo 2017 lykkedes det som bekendt
endeligt! Takket være en meget målrettet
indsats lykkedes det, forskere fra Institut
for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Kø-

benhavns Universitet, i tæt samarbejde med
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
at lokalisere mutationsgenet for Late Onset
PRA i Gamle Danske Hønsehunde, og med
den viden udvikle en DNA-test.
DKK´s Sundhedsudvalg og hovedbestyrelse har efter indstilling fra klubben vedtaget at ændre avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for racen til følgende:
Ny avlsrestriktion og avlsanbefalinger
fra 1. september 2017
GAMMEL DANSK HØNSEHUND - Racenummer DKK: 2810
Avlsrestriktioner:
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres,
såfremt begge forældre før parring har en
officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan
undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag
til racen vil være positivt. Avlspartneren
skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A
eller B)
Det skal på behørig vis dokumenteres,
at faderen til et hvalpekuld har normale
testikler på normal plads.
PRA: Afkom kan kun stambogsføres

såfremt begge forældre før parring er
DNA-testet for rcd4/PRA og har en officiel
status registreret i DKK.
Hvis begge forældredyr er kendt fri for
rcd4/PRA, bortfalder testkravet på afkommet, som herefter registreres „Fri grundet forfædres DNA-test“. Ved parringer
mellem en ”Fri” og en ”Påvist” bortfalder
testkravet ligeledes, og afkommet registreres ”Bærer grundet forfædres DNA-test”.
Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet
efter Klubben for Gamle Danske Hønsehundes og DKK’s avlsanbefalinger” på
stambogen, skal følgende være opfyldt:
1. Begge forældredyr skal før parring
have udstedt en parringstilladelse fra Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, som
skal medsendes ved registrering af hvalpe.
Parringstilladelsen udstedes, når forældredyrene opfylder betingelserne i specialklubbens avlskommissorium.
Indført 1. september 2017
M.v.h.
Avlsrådet, Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde

Tor i England
GDH er en lille race, som ikke er særlig
kendt ude i den vide verden.
Alligevel har nogen fundet vores dejlige
hund og importeret den.
Mange i Storbritannien har aldrig hørt
om Gammel Dansk Hønsehund, eller i det
hele taget set en. De, der har, har haft en
forbindelse til Danmark, og sådan var det
med mig.
Min danske mand, Knud, og jeg havde
længe talt om at få en hund. Vi diskuterede
Gammel Dansk Hønsehund blandt andre,
men jeg var ikke sikker. Jeg havde kun set
fotos af dem. Men det ændrede sig fuldstændig, da jeg mødte min første GDH. Det
var kærlighed ved første blik!
For fem og et halvt år siden kom Pilegrimsledens Tor ind i vores liv og til England (Surrey) - hele vejen fra Norge og ved
avler Alice Tungens hjælp.
Vi troede først, at han ville bare være en
familiehund og god til at holde os aktive.
Men da han var ankommet, skiftede vi
mening. Vi så straks hans naturlige evne til
at jage, tage stand og apportere, og vi følte,
at det var vores pligt at gøre mere end bare
gå ture med ham.
Men det var en reel udfordring for os.
Som totalt nybegyndere vidste vi ikke,
hvad vi skulle gøre, eller hvor vi skulle gå
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GDH’en Tor er et sjældent syn i det Engelske landskab, men hundefolk i England har bemærket hans gode
egenskaber. Foto: Joanne Madsen.
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hen. Efter en masse undersøgelser og et par
forfejlede forsøg, fandt vi til sidst en klub,
der dækker alle racer, og som var interesseret i at arbejde med en ny. Selvom trænerne
i West Berkshire Gundog Club aldrig havde
mødt en GDH, var de yderst vidende om
jagthunde og stående og apporterende
hunde. De gav os den start og tillid, vi
havde brug for. Vi har aldrig set os tilbage!
Tor har nu fået selskab af Flade Revdals
Saxo fra Gert Bonde Iversens kennel. (Én
GDH er virkelig ikke nok!). Vi deltager i
prøver i løbet af foråret og sommermånederne, hvor vores hunde konkurrerer mod
tyske pointere, vizslaer, weimaranere osv.
Desværre anerkender U.K. Kennel Club
ikke GDH racen, så vi skal konkurrere
uofficielt. Ikke desto mindre gør vores
drenge det godt, og derfor er vi blevet inviteret på fasan- og rypejagt rundt omkring i
England, herunder Yorkshire.
Yorkshire er desuden hjemsted for den
eneste anden GDH i England, som vi
kender til: Caisa (Charlatans Kiss of Contender). Caisa ejes af Natasha Bujnoch fra
Contender Gundogs. Natasha er i færd med
at oprette en engelsk GDH-hjemmeside,
og hun arbejder med UK Kennel Club for
at få vores fantastiske race på importregistret. Det vil betyde, at vi kan konkurrere i
diverse prøver og markprøver officielt. Men
det er en lang proces, så selv om vi holder
vores fingre krydsede, holder vi ikke ligefrem vejret i spænding for resultatet.
I mellemtiden fortsætter vi og vores hunde
med at lære, træne og arbejde. De vækker
stor interesse, uanset hvor de går: på gaden,
i pubben (meget vigtigt!), på prøver og på
jagt. Komplimenterne fra miljøet omkring
jagt- og arbejdshunde om vores hundes
temperament, evner og smukke udseende
betyder meget for os.
Det får os til at håbe, at „Team GDH UK“
ved deres indsatser på prøver og jagter gør
deres for at fremme denne vidunderlige
race, og at de vil få følge af flere GDH’ere i
Storbritanien.
- Joanna Madsen

Tor – den danske stående jagthund – har gjort sig bemærket blandt de engelske hundefolk. Foto: Joanne
Madsen.

Joannes to GDH’er træner og går til prøver i England, men racen er ikke officielt anerkendt. Foto: Joanne
Madsen.

Kommende aktiviteter
19. august: Familiedag Sjælland
Kontakt: Tycho Hjort & Marianne Harild Sørensen,
28768267/24203512 el. tycho_hjort@adslhome.dk
19. og 20. august: Jagt- og Naturmesse Gram Slot
Kontakt: Karen Skjoldager, 23683888
19. og 26. august: Markprøvetræning Fyn
Kontakt: Ole Grundt Larsen, 65961345/23465440
12. og 26. august Markprøvetræning Daugbjerg/ Mønsted
Kontakt: René Hansen på rene@ahm-hansen.dk eller mobil
60677778

10.september anerkendt markprøve i 5-klub regi, Daugbjerg/
Mønsted
Tilmelding via hundeweb 3/9-17. Prøveleder Kim Sørensen
10. september Markprøvetræning Sønderjylland
Kontakt: Karen Skjoldager 23683888
Opdateret overblik: Aktivitetskalenderen på gdh.dk
Se under ’Prøver og aktiviteter’

www.fjd.dk

47

LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

Oplevelser og tanker - min første schweisprøve
Ella(Sjørslevs Ella) og jeg var tilmeldt til
schweis prøven 400 meter, 3 timers spor i
5 klub regi. Vi havde trænet en del inden
dagen. Købt sporsele og ny line, så det
hele spillede bare. Prøven blev afholdt i
Dianalund i skovene omkring. Prøven fandt
sted den 29. april. Det var perfekt vejr,
høj sol og lidt blæsende. Der var 7 hunde
tilmeldt, så det tegnede til en prøve, hvor
der ikke var megen ventetid. Vi trak spor 4
og dermed lidt ventetid.
Da det blev vores tur steg spændingen og
nerverne kom på højkant. Vi fik anvist start/
skudstedet og udpeget en retning. Jeg fik
Ella på sporet og så gik det bare afsted, Ella
var meget sikker i sporet, første knæk klaret
perfekt og de næste 50 meter ligeså. Men
så tabte Ella sporet og begyndte, at rundere,
jeg kortede linen op og gik frem til hende,
det skulle jeg nok ikke have gjort, det var
tydeligt, at hun blev forvirret.
På et tidspunkt fik hun fært igen og så kom
vi afsted, men for sent gik det op for mig,
at vi var ved at komme tilbage til udgangspunkt dvs vi gik næsten 360 grader rundt og
jeg kun ikke finde sporet igen. Jeg ventede
på, mit tilbagekald og ganske rigtig kaldte
prøvelederen: ”Vagn” og vi gik tilbage,
hvor han stod sammen med stifinderen.
Vi blev sat på sporet igen og så gik det
perfekt derud af igen. Jeg huskede efterfølgende at stå stille i sporet og ikke korte
linen op, hver gang Ella løftede hovedet og
runderede. Da jeg begyndte at fornemme,
at sporet slut kunne jeg se på Ella, at hun
havde fært af ”byttet”, hun stod ved siden
af et stort bøgetræ og bagved bøgetræet var
der en grøft. Ella valgt at gå op i vinden
modsat Bøgen. Jeg vidste, at vi var nær

findestedet, men kunne ikke spotte stedet
og da vi havde runderet et stykke tid, fik
vi tilbagekald for anden gang, æv! mange
tanker fløjtede rundt i hovedet på mig, især
”består vi, eller?”
Jeg vidste, at vi var det rette sted og da
vi bliver sat på sporet igen, får Ella fært
med det samme og skindet blev fundet, bag
bøgen i grøften. Det var en fed og berusende fornemmelse, at vi nu havde bestået
den første schweisprøve, ikke med en første
plads som håbet, men en tredje plads og
hvilken tredje plads, det er stort at bestå.
Jeg fik mange gode erfaringer, dejligt med
bøgekvisten som symbol på beståelse.
Her bagefter når jeg tænker tilbage på
prøven med lukkede øjne og reflekterer, kan
jeg godt se hvad, der gik galt, hvis der gik
noget galt? samt hvad jeg kunne have gjort
anderledes? Jeg tænker, at jeg har lært en
masse af min første schweisprøve. Jeg har
en fantastisk hund, der kan og vil.
Fejlene, der fik os af sporet, kan tilskrives min manglende erfaring med schweis.
Vores træning inden var der mange tanker
omkring, om gjorde vi det rigtigt. Anders
Krog også med Langhåret, som bestod
weekenden inden. og jeg har brugt megen
tid på at lave spor, markeringer og drøfte,
om der var rigtigt, det vi gjorde. Vi havde
mange overvejelser omkring blod og hvad,
der var bedst. Vi har brugt okseblod, hjorteblod og hjorteblodspulver og jeg kan nu her
bagefter og den i videre træning, ubekymret
bruge alle tre varianter, for de virker godt
hver især.
Jeg har endnu ikke set nogle af de to
hunde, der ikke kunne følge sporet, uanset
hvad der var udlagt. Så noget rigtigt har vi

gjort og til alle jer andre, der overvejer, at
gå spor vil jeg bare fortælle, kom i gang det
er ikke kompliceret og en fantastisk måde,
at have samvær med din hund på, samt dine
egne sanser bliver prøvet af. God sommer
til Alle.
Tak for et godt arrangement til Ida og
Langhårsklubben.Ella er min tredje langhår,
men den første jeg har gået schweis med,
hun er 10 måneder gammel. Jeg har en
hund med et dejligt sind og en meget venlig
hund, også overfor andre hunde. Jeg er en
glad mand, med en fantastisk dejlig hund.
Vagn Jensen

Klar til start. Foto: Ida Thyssen

Arrangementer mm.
Kreds Midtjylland afholder familiedag, som bliver den 19 august på Bøllundvej 32, mere info senere på klubbens hjemmeside.
Ligeledes henvises til hjemmesiden for øvrige arrangementer i .Langhårsklubben.
Vinderklasse i 5-klub regi, den 23. september 2017 – se fællesannonce andet sted i bladet.
Gitte Becher har den 5. juni 2017 lagt en film ud på YouTube.com. I skrivende stund (25/6) er der kun 30, der har set den. Hvis du også
har lyst til at se den, skal du søge på ”Jagt med Tysk Langhår”.Filmen varer 6 minutter.
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God stemning. FJD-udstilling i Vissenbjerg

Alle 10 hunde. Foto: Lilian Gram Petersson.

10 Tysk Langhår var tilmeldt denne dag.
Ikke mange i forhold til tidligere år.
Vores dommer var pludselig blevet indlagt
på sygehuset uden at have nået at framelde.
Så på selve dagen stod vi pludselig uventet
uden dommer. Efter det var blev meldt over
højtalerne meldte Knud V. Jensen sig som
vores nye dommer. Tak fordi du ville træde
til og hjælpe os.
Alle hundene fik prædikatet VG (very
good) eller EX (excellent), hvilket betyder,
at alle hundene er racetypiske.
EX tildeles en hund, som kommer meget
tæt på den ideelle standard for racen, som
fremvises i fortrinlig kondition, har et
harmonisk, velafbalanceret temperament
og er af høj klasse. Hundens fremragende
racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have
tydeligt kønspræg.
VG tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede

proportioner og er i god kondition. Mindre
fejl kan tolereres, men ingen væsentlige
anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun
gives til hunde af høj kvalitet.
Endvidere findes præmiegraderne Good,
Sufficient samt Disqualified. Hunde som
ikke kan få førnævnte præmieringer tildeles
Can not be Judged.
Alle pokalerne blev uddelt undtagen en,
der var nemlig ingen hunde i klassen Unghunde hanner.
Stemningen var god. Også nye medlemmer følte sig velkomne. Der var en, der
sagde, det er ligesom en stor familie. Det er
sådan, det skal være.
Vildholt Ghandi blev BIR (bedst i Race).
Endvidere blev den BIS 3 (Best i Show nr.
3) Tillykke.
For øvrige resultater se klubbens hjemmeside.
Stå pænt. Caja viser sig frem. Lilian Gram Petersson.

Hundens tænder

Vagn og Wica klar til apporteringsprøve på familiedag
i Sønderjylland den 18. juni 2017. For yderligere info
se klubbens hjemmeside.Foto: Gitte Becher...

Hvis jeg som hundetræner spørger, hvor
mange tænder har en voksen hund. Skal jeg
være heldig, hvis blot en person kan svare
korrekt. Når en hvalp er 3-4 uger begynder
de første mælketænder at bryde frem. Der
er i alt 28 mælketænder. Når hvalpen er
godt 12 uger, begynder mælketænderne at
blive erstattet af de blivende tænder – 42 i
alt.
De hyppigste tandproblemer hos hunde
er betændt tandkød, knækkede tænder og
tandsten. Parodontose er især et problem
hos hunde, der ikke får børstet tænder
regelmæssigt. God mundhygiejne er lige så
vigtig for hunde som for mennesker.
Du må ikke bruge tandpasta med flour
i, det kan maven ikke tåle., Det er svært
at fortælle en hund, at den ikke må spise
tandpastaen.
Mange bruger tennisbolde til leg med
hunde. En tennisbold er beklædt med
glasfiber som sliber hundens tænder, når
www.fjd.dk

den bider sammen om den.Ofte er slemme
slid på tænderne fra tennisbolde eller sten.
Hvis du gerne vil spille bold med din hund,
så vælg en god gummibold beregnet til
hunde. Chuck-It! laver nogle fantastiske
gode bolde, som både er holdbare og uden
glasfiber.
Men eller læg f.eks. mærke til, om hunden
har humørsvingninger eller pludselig virker
irriteret eller træt. Det kan være et tegn på,
at tænderne gør ondt.
Hvert år er mange dyrlæger med i en landdækkende kampagne – Sund i Mund Måned. Her kan man gratis få tjekket hundens
tænder og mundhule. Hold øje hvornår det
er. Det plejer at være i marts –maj måned.
Hilsen Ida
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

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

Festlig familiedag

Børn og hunde hyggede sig. Foto: Morten H. Pedersen.

Der blev som vanligt afholdt familiedag
med skue i kreds 2. I år var det den 4. juni
i Nr. Snede på DCH´s bane. Det lyder vældigt fint med et skue, men kredsen sørger
for at især også nybegyndere kan få en

indføring i udstillingsringens hemmeligheder og tricks.
Således starter dommeren med at fortælle
hvad hun kikker efter på hundene og undervejs kan der naturligvis stilles spørgsmål,

Børneskuet var det store hit, og her må man godt hjælpe. Foto: Morten H. Pedersen.
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enten til dommeren eller en rutineret fremviser. Skuets bedste hund blev i øvrigt Astro
med Eta som nummer to.
Det er naturligvis ikke alvor det hele, således var der også børneskue hvor børnene
hver især skal fremvise en hund og lave
lidt hundekunstner med hundene. Til dette
børneskue var der ualmindeligt mange 1.
præmier!
Dagen slutter for hundene med en apporteringskonkurrence hvor tre emner skal
hentes på tid, dette er nøje overvåget af
overdommeren og førstedommeren.
Vinder af konkurrencen blev Martin Dannemand med Cæsar, med nr. 2 og tre ganske
få sekunder efter.
Dagen bruges også til at vise hinanden
hvorledes man kan komme videre i træningen af sin hund, her er det Kasper på 3½
måned der prøver at apport for første gang
og eller er der altid tid til fri leg hvalpene
imellem.
En stor tak skal lyde til kreds 2 og vores
sponsorer, for et godt arrangement der ud
over det nævnte også bød på morgenbord,
frokost fra grillen, hygge, amerikansk lotteri, lagkagebagning for børn, kaffe med
lagkage for både børn og voksne, socialt
samvær hunde og mennesker imellem.

Hvor dyre er gode råd? Foto: Morten H. Pedersen.

DANSK WEIMARANER KLUB

Ny formand
På den ordinære generalforsamling den 11.
juni 2017 i Vissenbjerg var der et særdeles
stort fremmøde, over 25 medlemmer var
mødt. Det var faktisk så stort vi måtte ud
efter flere rundstykker.
Fra formandens beretning kan det især
nævnes at det er besluttet at nedlægge
W-nyt som klubblad, som dermed er
udkommet for sidste gang. Årsagerne hertil
er mange, men vi vil fremover benytte
Jagthunden mere til foreningsnyt på weimaraner klubsiden i bladet.
På generalforsamlingen ønskede Morten
efter længere tids overvejelser at stoppe
som formand for Dansk Weimaraner Klub.
Der skulle derfor findes en ny formand for
klubben, og efter et lille tilløb blev Brian
Visby valgt som ny formand for DWK.
Ligeledes blev Bjarne Nürnberg valgt ind i

bestyrelsen.
Vi takker de to afgående medlemmer,
Morten H. Pedersen og Karsten Furbo for
deres store arbejde i klubben, og frygter
at de nu får tid til at træne deres hunde og
stille på efterårets markprøver.
Den nye bestyrelse har efterfølgende
konstitueret sig som følger:
Brian Visby (formand)
Niels Kongsbak (kasserer)
Casper Raahede (Sekretær)
Tommy Klausen (best. medlem)
Bjarne Nürnberg (best. medlem)
Kontakt info for den nye bestyrelse kan
ses på klubbens hjemmeside.
Regnskabet blev ligeledes gennemgået og
godkendt og da der er et mindre underskud,
besluttes det at hæve kontingentet for 2018
med 20 kroner.
Efter valg af revisorer, suppleanter med

mm. kom vi til eventuelt, her kom Karin Høj med et spørgsmål, som der ikke
kunne svares på. Spørgsmålet var om en
hund skal have dansk eller internationalt
eksteriørchampionat først. Der er sendt et
svar til Karin, som er et uddrag af DDK
udstillingsreglement 2017. Heraf fremgår
det at ”… hundens sidste CACIB er opnået
inden den 1. januar 2008, skal hunden have
opnået dansk eksteriørchampionat, inden
der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden”
Herudover var der et par ønsker til indholdet på medlemssiderne i Jagthunden. Og
igen skal lyde en opfordring til Jer, hvis I
har lyst til at skrive en historie eller artikel,
er i meget velkommen til at gøre dette og
sende til Niels, så sørger jeg for at få den
med i Jagthunden.

Kommende arrangementer
Der er følgende arrangementer i DWK i den kommende tid:
15-08-2017
Marktræning – Sunds
20-08-2017
Marktræning – Rødekro
27-08-2017
Marktræning – Lokal markprøve i Klovborg
Alle gange skal der tilmeldes til Flemming Frederiksen, se mere på klubbens
hjemmeside weimaraner.dk
Herudover afholder FJD en række inspirationsaftener til bedre biotoppleje
se mere her weimaraner.dk under FJD aktiviteter, og find et arrangement nær
dig. Der er arrangementer over hele Danmark.
Foto: Jette Veggerby.

Præmierede hunde
Følgende weimaranere har opnået præmieringer på anerkendte prøver i april – juni 2017:

Hund
AicaSilverHunter'sAnton
Alfrida
Cæsar
Falco
Freja
Gilbert
HotShoot'sPernod
HotShoot'sPrida
Hunt'N'FunEta
Hunt'N'FunEta
HuntessApolloRocco
HuntessBalou
HuntingGreyStarNorma
Jean
Thornvig'sChester

Dato
22.04.2017
02.04.2017
06.05.2017
02.04.2017
02.04.2017
21.04.2017
10.06.2017
02.04.2017
09.04.2017
06.05.2017
11.06.2017
10.06.2017

Prøve
Schweissprøve
MarkprøveStåendeJagthunde
Schweissprøve
MarkprøveStåendeJagthunde
MarkprøveStåendeJagthunde
Ræveslæb
Schweissprøve
MarkprøveStåendeJagthunde
Schweissprøve
Schweissprøve
Schweissprøve
Schweissprøve

Klasse
1000meter/40timer
Unghundeklasse
400meter/3timer
InternationalVinderklasse
Åbenklasse
Ræveslæb
400meter/3timer
Unghundeklasse
400meter/3timer
1000meter/20timer
400meter/3timer
400meter/3timer

02.04.2017 MarkprøveStåendeJagthunde Unghundeklasse
02.04.2017 MarkprøveStåendeJagthunde Åbenklasse

Præmiering
1
1
1
1
2
Bestået
2
1
1
1
1
1
3
2



Hunde og førere ønskes tillykke med præmieringerne.
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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

5-klub apporteringsprøve
blev tilmeldt i alt 12 hunde: 2 Kleine Münsterlændere, 3 Weimaranere og 7 Vizslaer.
Vi mødtes i noget blæsende, men tørt vejr
til morgenmad og parole hos Lars Bonnesen. Herefter kørte vi til grusgraven, som
dynamisk skifter udseende fra år til år, men
altid er fascinerende. Med god indsats fra
hjælpere og godt humør hos hundeførerne
blev prøven fint afviklet i tiltagende sommerligt vejr.
Ni hunde bestod, heraf seks med max.
points. fire af dem var Vizslaer, som
herefter dystede om pokalen med vandapportering af to ænder på tid. Vinder blev
Thasjani´s Gismo (Charlie) med Sofie
Skovly, skarpt fulgt af sin 13½ mdr. gamle
søn Rønnegaards Simon (Eddie) med Sofie
Skovly. De øvrige dystende vizslaer var
Bailey Von Der Wohldbeek med Caroline
Bonnesen og Daniavizslas Gonk (Harley)
med Claus Secher. De to andre hunde med
max. points var Kleiner Münsterlænderne
Vestjyden´s Gina med Ib Jensen og Doffy
med Claus Rosdahl.
Efter prøven var der grillpølser og fadøl
til deltagere og hjælpere i dommernes sommerhus.
Tak for en godt tilrettelagt prøve til prøveleder Anders Mortensen, for lån af jagtstue
til Lars Bonnesen og for lån af grusgrav til
Henrik Wolff-Sneedorff.
Anne Secher

Det går jo fint. Foto: Anne Secher.

Der kastes. Foto: Anne Secher.

Lørdag den 17. juni stod DVK for afholdelse af 5-klub apporteringsprøve i Mogenstrup Grusgrav ved Næstved.
Da den oprindelige tilmeldingsfrist udløb
den 9. juni, var der kun fire tilmeldte hunde,
så vi var klar til at aflyse arrangementet. Vi
besluttede dog at forlænge fristen og lægge
reminder på facebook. Det gav pote, og der
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Deltagere i apporteringsprøven. Foto: Anne Secher.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
Telf. 20 25 74 30
e-mail: ssj@gribskovens.dk

Udstillingsverdenen

Privat foto.

Linen var købt, pengene var betalt og bilen
pakket. Den 24. februar 2017 skulle der
afholdes udstilling i Frederiks, og Mabelle
skulle selvfølgelig deltage. Udstilling
var et helt nyt område for os. Vi var alle
meget nervøse, der var mange mennesker
og mange hunde – hvordan mon Mabelle
ville klare det. Hendes første løbetid var så
småt på sidste vers, men hovedet var stadig
derefter, hvorfor der heller ikke var gjort for
meget i ringtræning. Mabelles kennelforældre, Birgitte og Hans-Henrik, var heldigvis
også til udstillingen, og hjælpen herfra var
stor.
Mabelle og jeg fik begge to forholdsvis
ro på, inden vi blev kaldt ind i ringen.
Tankemylder: stå, stå, stå, hinter, hinter,
hinter, nej stå, dygtig, stå, stå. Der blevet
lavet fejl fra både min og Mabelles side,
men uanset disse klarede Mabelle det så
fint og langt over forventning. Hun er en
lille hund med krudt i røven og hjertet på

rette sted, så bare det at hun holdte sig
flot i ringen – og ikke farede ud til alle de
spændende og søde mennesker og hunde –
og stod (nogenlunde) stille og præsentabelt
ved dommeren var en stor sejr for os. Det
var en rigtig spændende og god oplevelse,
som gav os blod på tanden. Vi var stolte
af vores store baby, som kom hjem med
’særdeles lovende’. Der var ingen tvivl om,
at Mabelle havde haft mindst ligeså god
en dag. Hun gik omkuld, inden hun nåede
inden for døren. Det havde været en super
dag med mange gode oplevelser, mange
mennesker og mødet med to af hendes søskende. Det var rart, som ny inden for den
verden, at blive taget så godt i mod. Folk
var hjælpsomme og søde, hvilket har haft
stor betydning for vores lyst til at komme
igen og blive en del af det.
Første udstilling var veloverstået, og vi
gik den næste i møde. FJD’s udstilling
på Fyn den 11. juni. Denne gang var der
blevet trænet mere intensivt op, og Mabelle
var faktisk så småt ved at forstå konceptet om at gå pænt uden at snuse. Hun var
dog stadig noget skeptisk over det med
at skulle stå og bare stå. Nervøsiteten var
ikke mindre denne gang. Mabelle skulle
i ringen mod sine to søstre, Micca og M.
Sigi. Alle tre super fine og dygtige hunde.
Micca og Mabelle havde en fest, inden de
skulle i ringen, hvor der blev leget godt
på de fineste breton manér. Vi blev kaldt i
ringen, og Mabelle og jeg var klar. Kontakten var super, og Mabelle forstod, at hun
skulle stå pænt og vise sig fra sin bedste
side. Igen gik jeg fra ringen som verdens
meste stolte hundefører og ud til verdens
mest stolte hundeforældre. Mabelle gik

denne gang flot med hovedet højt og stod
så fint ved dommeren trods det varme vejr
og lysten til at ligge sig. Hun fik excellent
og en flot 2. plads i klassen. Endnu engang
var en god udstillingsdag sluttet. Det var en
super dag med det skønneste vejr, gensyn
med søde mennesker og mødet med nye, og
ikke mindst en flot præstation fra Mabelles
side. Man kan vidst roligt sige, at udstillingsverden har fået os i sin hule pote. Vi
er i hvert fald ikke færdige for denne gang.
Udstillingsverden og de flinke mennesker
og snuder heri er værd at bruge sin tid på!
Louise Schmidt.

Den røde sløjfe er i hus. Privat foto.

Vinderklasse og Hubertus

Marktræning på Sjælland

Vinderklasse afholdes på Gl. Toftesgaard i Nordjylland lørdag den
23. september 2017. Der arbejdes på at finde terræn til Hubertusprøven i Jylland til den 24. september – alternativ fredag.
Følg med på hjemmesiden.
Bestyrelsen

De mange unge hunde, som var lidt for unge til forårets marktræning, vil blive tilbudt deltagelse i to træningsarrangementer sidst i
august/primo september. Der arrangeres træning på terræner med
lovligt udsatte agerhøns. Følg med på klubbens hjemmeside. Vi har
en ide om, at der bliver stor søgning på de to dage.
Claus og Søren

www.fjd.dk
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Kort fra bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 10. juni 2017. Ud over mange
praktiske gøremål drøftede bestyrelsen
DKK´s håndtering af etiske retningslinjer
og hvorledes disse retningslinjer kan få
betydning for administrationen af klubben
retningslinjer for avl. Bestyrelsen har i den
forbindelse fremsendt et brev til DKK for

en uddybning af forhold omkring stambogsføring.
I forhold til klubbens eksteriør har flere
fremkommet med bemærkninger om, at
klubben bør være opmærksom på manglende/svag maske samt svingende størrelser
(højde) på bretons. Bestyrelsen vil i den
anledning anmode DKK om at præcisere

gældende regler over for udstillingsdommere i gruppe 7. Det skal dog fremhæves,
at vi igen i år blev præsenteret for et højt
niveau på årets FJD-udstilling.
Endelig ser bestyrelsen frem til, at der
for nyjægere i efteråret bliver afholdt 2 – 3
jagter med stående jagthunde.
Søren Stenhøj

Lidt om årets gang i den Sjællandske aktivitetsgruppe
Bretonklubben har fire aktivitets grupper
fordelt rundt om i landet.
Den Sjællandske består officielt af 4 personer, som heldigvis har en stor gruppe af
breton folk rundt omkring på Sjælland, som
de får en stor hjælp af i forbindelse med de
arrangementer, der bliver afholdt.
Men til dem, der måske går og undrer
sig over, hvad det egentlig indebærer at
være medlem, så har jeg her lavet en lille
gennemgang af de opgaver, der dukker op i
løbet af året.
Året starter så småt sidst i oktober, her
tager vi den første kontakt til Vallensbæk
Jagtforening angående lån af deres gode
centralt beliggende arealer til vores lydighedstræning.
Når så vi når ind i november, mødes
udvalget med nogen af de gode folk, der
hjælper os med årets øvrige aktiviteter og
den videre kontakt rundt om på Sjælland.
Her starter vi med en bid brød, inden vi
planlægger det kommende års aktiviteter.
Hele januar går med lydighedstræning.
Når vi starter træningen begynder den
allerede om fredagen hvor der bages kager
i stor stil. Om lørdagen brygges der otte
kander kaffe, inden vi møder en time før
træningen starter for at varme huset op,
dække borde og lufte vores egne hunde
inden træningen starter.
Efter træningen rydes der op i huset igen.
Til vores afslutning, skal der været graveret i pokalen, der skal være præmier og så
plejer der jo også at være et stort kødben til
alle hundene.
Når januar går over i februar starter markog søgstræningen. Inden den starter, har de
der skal være terrænledere skaffet terræner.
Der skal skaffes terræner til tre hold 1.
gang, fire hold 2. gang og tre hold 3. gang,
så det er mange marker, der skal skaffes
Her ved jeg kun hvordan Bent og Claus
N. gør. De bruger en weekend på at køre
rundt til gårdejerne rundt om Skuldelev
og spørger om lov til at gå en tur på deres
mark. Heldigvis er gårdejerne oftest meget
velvillige.
Efter mark- og søgstræningen holdes der
en lille pause med aktiviteterne imens der er
markprøver.
Men så starter apporteringstræningen op.
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Inden den starter, er der skaffet vildt til
træningen. I år har vi været rundt om på
Sjælland og hente vildt. Vi har været lige
fra Slagelse og til Sjællands Odde for at
hente fx kaniner til en rimelig pris.
Vi skal også finde egnet terræn til træningen. Nogle år har fire instruktører kørt fra
Nordsjælland til Køge/ Herfølge jagtforening for at undervise (1 time hver vej),
men i år besluttede vi at der kun ville være
undervisning i Hillerød området.
Når vi så når til den udvidede apporteringstræning er det om igen. Her skal så
også findes terræn til slæb. Og, træningen
er mere lagt an på selvtræning, hvor man
selvfølgelig har mulighed for lidt hjælp,
hvis der er behov for det.
En anden vigtig begivenhed er vores
mafiafest. Den er også åben for alle, men de
sidste par år, har der ikke været ret mange
tilmeldinger.
Festen holder vi i ”vores festlokaler” ved
Hårlev. Der kan man medbringe en eller anden form for tilbehør til det kød, som Morten og Jesper sørger for, og så har vi ellers
en hyggelig aften med diverse traditioner.
Året slutter af med apporteringsprøven,
her er Claus N. prøveleder, men udvalget

hjælper alt det, Claus har behov for.
En uges tid inden, bliver der slået græs
og klippet grene af buskene, så man kan se
hvad der foregår under afprøvningen, og
dagen før bliver der rejst telt.
Efter prøven holder udvalget en velfortjent
pause inden det hele starter forfra.
Vi har tre små ønsker:
1. Inden alle arrangementerne bliver der
lavet opslag/ invitationer som bliver delt
alle relevante steder. Det ville være så rart
hvis I var lidt hurtigere til at melde jer til
af hensyn til f.eks. antallet af vildt der skal
bruges og marker der skal findes og borde
der skal dækkes.
2. Mere opbakning i forbindelse med vores
mafiafest, det ville være hyggeligt med
nogle nye ansigter rundt om bordet.
3. Og så ville vi også meget gerne have
nogle input til hvad vi kan gøre bedre og
anderledes til næste år.
Vi kunne ikke lave alle de arrangementer
uden en stor hjælp fra gode breton folk
rundt om på Sjælland og en masse deltagere, så det vil vi gerne takke jer alle for.
Merete

Merete instruerer på lydighedskursus. Foto: Lene Mortensen.
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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 - det er smadder hyggeligt

Foto: Niels Ovesen.

Traditionen tro afholdes familieweekenden
samme sted to år i træk. Derfor skulle vi
igen i år til Stoholm, for at tilbringe nogle
dage sammen med pointerfolk fra nær og
fjern.
Fredag eftermiddag dukkede de første
deltagere op ved klubhuset, for at stille
campingvogne og telte op. Det ellers lidt
svigtende forårsvejr viste sig fra sin bedste
side og vi kunne nyde den medbragte aftensmad i det fri.
Efter morgenmaden var der lørdag anerkendt apporteringsprøve. En enkelt hund
var mødt op, Matresse’s F Mati ved Martin
Mortensen, som på trods af varmen bestod
med 27 point. Derfor skulle Peter pokalen
endnu en gang til Djursland.
Traditionen tro skulle klubmesteren i Nordisk Trap derefter findes. Efter en utrolig
tæt runde, kunne Carsten Trærup udråbes til
dette års vinder.
Efter et stort frokostbord, var det tid til at
børnene skulle i fokus. Vi havde i kennel
Boelsgaard i samarbejde med de gæve arrangører besluttet, at vi ville forsøge med at
udvide børneudstillingen. Tre børn var klar
på at deltage og to lånte hunde. Børnene
klarede det utroligt flot og kunne sagtens
havde begået sig på en anerkendt udstilling.
Til en udstilling hører sig både, sekretær,
steward og dommer. Sekretær jobbet blev
varetaget af Mette og Aksel Boelsgaard,
Aksel er med sine bare fem måneder klubbens yngste medlem. Dommergerningen

blev varetaget af undertegnede, der måtte
sande at hunde og fører var så gode, at de
alle var vindere. Steward Philip kunne så
komme med præmier i form af hundefoder
fra Proof dog, hundesnor fra Arne Larsen
og ærespræmie skænket af Tom B. Hansen,
desuden fik hver deltager et diplom med
kommentarer til deres præstation.
Så skulle der dystes i apportering på tid,
denne konkurrence blev vundet i suveræn
tid af Søren Alsbjerg med Alsbjergs Evita.
Evita hentede de tre emner i tiden 1 minut
og 26 sekunder, vel og mærke i høj varme
og ingen vind.
Vores næstformand var klar til bestyrelsens time med en orientering om det seneste
bestyrelsesmøde og klubbens kommende
aktiviteter, ikke mindst klubbens 100 års
jubilæum i 2018. Christian Johansen orienterede om aktiviteterne i FJD. Derefter var

der diskussion af forskellige emner.
Som sædvanlig havde Skivefolket sørget
for en rigtig flot middag. Efter middagen
var der traditionen tro Amerikansk lotteri,
med mange fine præmier fra både vores
sponsor og klubbens medlemmer. En utrolig
hyggelig aften, hvor der blev snakket hund
for nogles vedkomne ud på de små timer.
Søndag stod i udstillingens tegn. Først
var der uofficiel bedømmelse af en enkelt
hund og derefter gik den officielle udstilling i gang. 13 pointere skulle bedømmes
af H.P Clausen. BIR blev Matresse’s Thyra,
dermed blev Thyra udstillings champion,
BIM blev Boelsgaard’s A Tuxedo begge
ved undertegnede, øvrige resultater kan ses
på hjemmesiden.
Så var der kun frokosten tilbage og efter
det begyndte folk at vende snuden hjemad.
Familieweekenden var igen en succes. Der
skal herfra lyde en stor tak til Skivefolket
med Erik Aarø i spidsen for en hyggelig og
meget veltilrettelagt weekend.
I min familie er weekenden noget vi ser
frem til med glæde og alle vil gerne være
med til så meget som muligt. Derfor gjorde
det mig også trist, at høre i krogene at nogle
overvejede om familieweekenden, er et
arrangement der skal bestå pga. den ikke
så store tilslutning. Derfor skal der herfra
lyde en opfordring til, at man støtter op om
familieweekenden og prøver at komme hvis
man ikke har været med før.
Anne Boelsgaard

Foto: Niels Ovesen.
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Begynderweekend
Fredag eftermiddag tikkede det ene afbud
efter det andet ind på telefonen. Sygdom,
arbejde og andre uforudsigelige hændelser
gjorde at flere deltagere først ville møde op
lørdag morgen. Men sådan nogle små udfordringer stopper ikke to lærerinder. Så vi
sadlede om og ændrede lidt i programmet.
Fredag aften bød for de fremmødte på pizza
og masser af hygge og hundesnak.
Lørdag morgen startede vi med fælles
morgenkaffe. Ud over de nye hundeførere
fik vi også besøg af et par af ”de gamle”
fra klubben. Det er dejligt når de interessere sig for hvad vi går og laver og I er så
velkomne. Jan Nielsen kom og fortalte om
hvordan han træner hunde op til at bestå en
apporteringsprøve. Lige fra hvordan den
lille hvalp øves i at ”hente/bringe” til hvordan den voksne hund trænes til at apportere
vildt i vand og på land. Der var mulighed
for at stille spørgsmål og Jan delte ud af sin
erfaring fra de mange hunde han selv har
trænet.
Når nye og mere erfarne hundeførere
mødes bliver det tydeligt at der er lige så
mange måder at træne sin hund på, som der
er hundeførere. Dette førte til en spændende
diskussion, hvor vi alle fik nye perspektiver
på, hvorfor vi hver især griber tingene an
som vi gør. Jans budskab var klart; man
skal træne sin hund på en måde der passer
til både hunden og en selv. Endvidere pointerede han, at den dag man som hundefører
ikke længere kan lære nyt, er det vist tid til
at holde op.
Efter den indledende runde var det tid at
komme ud og prøve tingene af i praksis.
Alle der havde medbragt hund, kunne stille
spørgsmål og få konkrete råd af Jan til
netop deres træning. Jan havde også selv
medbragt hunde for, at vise hvordan han

Vi ser på eksteriør. Privat foto.

arbejder med dem.
Mens solen stadig skinnede flyttede vi til
lidt kortere græs, og Kamilla Hansen kom
på banen. Kamilla fortalte generelt om
udstilling og eksteriørbedømmelse af Pointeren. Hun gav også deltagerne konkrete
råd til hvordan de kunne få deres pointer
til at præsentere sig bedst mulig i ringen.
Kamilla kommer oprindelig fra Chihuahua verdenen, men har nu fået en pointer.
Kamilla er en alvidende kvinde inden for
udstilling. Selv en dobbelt udstillings champion kunne lære noget;)
Da himlen begyndte at dryppe blev der
serveret frokost, snakket hunde og delt

røverhistorier. Efter frokosten sagde nogle
tak for denne gang, andre havde konkrete
ønsker til hvad de gerne ville træne inden
de vendte hjemad.
Vores indtryk er, at alle fik ny inspiration
med hjem og ikke mindst et større netværk.
Værd at nævne er at der ved samlingen
deltog 3 børn under 1år, vi synes det vidner
om at pointeren er en alsidig familiehund
og Dansk Pointer Klub en rummelig klub
med masser af fremtid.
Anne - og Mette Boelsgaard

Godt humør. Privat foto.
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DANSK POINTER KLUB
DPK’s efterårsvinderklasse 2017

FJDs Udstilling i Vissenbjerg

DPK’s efterårsvinderklasse afholdes på Fyn søndag den 24. september 2017.
Mødested bliver Salbrovad Hallen, Salbrovad 30, 5610 Assens
Mødetid er kl. 08,00
Prøveleder: Alex Nissen, Blangstrupvej 12, 5610 Assens, tlf. 40434850.

Der deltog små 20 hunde på udstillingen
søndag den 11, juni, nogenlunde det samme
antal som de foregående år. Præmieringerne
kan læsers på klubbens hjemmeside, her
skal nævnes vinderne. Brugsklasse: Astrups
Basse. Excellent, CK, 1. vinder, BIR, BIS
4. vinder. Champion klasse: Matresse`s
Thyra, Excellent, CK 1. vinder BIM.

Foto: Flemming Østergaard.

Dansk Pointer Klub 100 år
Rettelser. Hovedprøven 2018 (100 års
jubilæum)
I juni nummeret var der en foreløbig annonce, hvor der blev gjort opmærksom på,
at der kunne ske ændringer i programmet.
Det er sket nu.
Der vil være to standkvarterer: Holbæk
Strandhotel og Vissenbjerg Storkro.
Program:
Tirsdag den 3. april (Holbæk): Uofficielt
unghunde grandprix for alle racer. Deltagende hunde skal være præmieret med 1
UK. Hunde der er startberettiget til Dansk
Jagthunde Derby 2018 kan deltage.
Onsdag den 4. april (Holbæk): Vinderklasse for alle engelske racer. Der uddeles
Cacit og Reserve Cacit.

Der vil være 100 års Jubilæums festmiddag onsdag aften på Holbæk Strandhotel.
Under middagen vil der være præmieuddeling for unghunde Grandprix og Vinderklassen.
Torsdag den 5. april (Holbæk): Jubilæums
udstilling. Der inviteres en udenlandsk
dommer.
Torsdag eftermiddag flytter hovedprøven
til Vissenbjerg Storkro på Fyn.
Fredag den 6. april (Fyn): UK/ÅK.
Matchning af præmierede hunde i UK
Lørdag 7. april (Fyn): UK/ÅK. Matchning af præmierede hunde i ÅK. UKK for
unghunde med 1. præmie.
Søndag 8. april (Fyn): Vinderklasse samt
UK/ÅK

Foto: Bent Olsen.

Foto: Bent Olsen.
Sommerhygge. Foto: Bent Olsen.
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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

Engelsk Setter Klub 100 år
Det er en markant fødselsdag, som Engelsk
Setter Klub kan fejre i 2018: Det er 100 år
siden, at klubben blev stiftet.
Det vil sige, at et overvældende stort antal
ulønnede og frivillige ildsjæle gennem 100
år har arbejdet målrettet for at bevare og
udvikle den jagthunderace, som vi medlemmer i Engelsk Setter Klub værdsætter så
højt. Først og fremmest fordi den engelske
setter er en fremragende jagthund, men
også på grund af racens skønhed, som ikke
mindst kommer til udtryk, når den jager på

de åbne vidder.
Årene omkring århundredskiftet til nittenhundredetallet var betydningsfulde år for
de stående jagthunde i Danmark.
Dansk Jagtforening blev stiftet i 1884, og
jagthundesagen havde høj prioritet i denne
forening. Og stående jagthunde havde en af
hovedrollerne i datidens jagt.
Dansk Kennel Klub så dagens lys i 1897,
og helt naturligt blev denne klub hurtigt en
vigtig medspiller i forhold til udstillinger og
markprøver.

I hastig rækkefølge blev jagthundespecialklubberne dannet i begyndelsen af
nittenhundredetallet og i 1918 blev Engelsk
Setter Klub altså stiftet.
Det er værd at fejre. Alle ejere af engelske
settere, er ildsjælene, der gennem 100 år på
forskellig vis har ”tegnet” klubben, stor tak
skyldig.
Bak derfor op om ”jubilæumsugen”, som
afvikles i uge 12 med standkvarter i Vejen.
Se jubilæumsannonce nedenfor.

Engelsk Setter Klubs 100 års Jubilæumsprøve 2018
Programmet for jubilæumsprøven:
Mandag 19/3. Fælles VK for alle Engelske
racer + UK og Åbenklasse.
Tirsdag 20/3. Nordisk Match
prøve 1 + UK og Åbenklasse.
Onsdag 21/3. FCI prøve alle
racer også kontinentale.
Udstilling (Hele gruppe 7) +
UK og Åbenbenklasse.
Torsdag 22/3. ESK’s. Vinderklasse 1. Heat. + UK og Åben
klasse.
Fredag 23/3. UKK + UK og åben
klasse.
Lørdag 24/3. ESK’s. VK 2. Heat + Matchning i UK og ÅK. UK og Åbenklasse.
Søndag 25/3. Grandprix åben for alle racer
(ikke anerkendt) + UK og Åbenklasse.
Nordisk match prøve 1, afholdes med tre
deltagere fra hvert land: en unghund, en
åbenklasse hund og en vinderklassehund.
Der skal findes bedste hold og bedste individuel. Prøve 2 bliver afholdt i forbindelse
med vores jubilæumsefterårsvinderklasse,
på denne prøve stilles der med fire vinderklassehunde fra hvert land.
Om søndagen afholder vi en helt ny
prøve, unghundegrandprix. En prøve, der
er åben for alle racer. I første omgang er
det for unghunde, der ikke er fyldt to år på
prøvedagen og har opnået 1. præmie i UK.
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Overnatningerne er incl. morgenmad, der
kan også bestilles morgenmad for personer,
som ikke overnatter.
Priser og bestillingsseddel offentliggøres senere.
Torsdag kl. 20.00 afholder vi
Engelsk Setter Klubs generalforsamling.
Fredag kl. 16.30 til 19.30
holder Engelsk Setter Klub
en reception i anledning af vores
100 års jubilæum.
Lørdag kl. 18.30 holder vi jubilæumsfestmiddag.

Hvis ikke der er meldt hunde nok til, kan
man også melde til med en 2. præmie osv.
Hundene bliver afprøvet i tre min., hvor det
er ren konkurrence, og hvor der er en vinder
af hvert slip. Bliver man nr. 2 to gange, er
man færdig.
Dommere til prøven offentliggøres senere.
Prøveledere på prøven er Minna og Erling
Clausen, tlf. nr. 30 52 52 68 og 23 35 06 35.
Der vil være mulighed for fælles spisning
hver aften kl. 18.30, fredag dog kl. 19.30.
Madpakker/sandwich kan bestilles til hver
dag.

www.fjd.dk

Vi har reserveret alle værelser på Idrætscentret, der er mulighed for at overnatte på
Sportshotellet, Danhostel, hyttebyen samt
mulighed for selv at medbringe campingvogn og mobilhome, (Det hele
ligger inden for gåafstand). Vi har forhandlet os frem til en rabat på alle overnatningerne på 12 %.
Man skal selv reservere overnatning direkte ved Vejen Idrætscenter på telefon nr.
75 36 05 00, HUSK at oplyse koden ESK
for at reservere.
Vi glæder os til at se jer alle til Jubilæumsprøven.
ESK’s bestyrelse.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Jubilæumsbog
I forbindelse med klubbens 100 års jubilæum udgives der en jubilæumsbog. En
nedsat arbejdsgruppe med Erik Petersen
som primus motor arbejder allerede ihærdigt på at skabe et værk, der er en 100 års
jubilar værdig.
Det har tidligere på disse sider været
beskrevet, at jubilæumsbogen blandt andet
skal indeholde medlemmers beretninger om
deres glæder og oplevelser med den engelske setter som jagthund.
En række medlemmer er blevet kontaktet,
og de første historier er da også skrevet.
Men arbejdsgruppen mangler fortsat at
høre fra en del. Og det er vigtigt at understrege, at hvis man har en historie at
fortælle, så er man overordentlig velkommen til at rette henvendelse til Erik Petersen
tlf. 20729190 eller til Harris Jensen tlf.
24984478. Og det gælder ALLE medlemmer; også selv om man ikke har fået en
henvendelse fra arbejdsgruppen.
Endvidere skal det understreges, at man
ikke selv behøver at skrive fortællingerne;
ovennævnte personer hjælper gerne med at
få sat ordene på papir.
Af hensyn til det videre arbejde med jubilæumsbogen bedes folk med noget på hjerte
rette henvendelse senest 31.januar.

Foto: Flemming Østergaard.

Engelsks Setter Klubs efterårsvinderklasse
Klubbens efterårsvinderklasse afholdes 30.september på Falster.
Prøveleder: Asger Stein, mobil 40331037.
Mødested: Liselund ved den gamle smedje, Liselundvej 1, Stubbekøbing.
Mødetid: 8.30.
Dommere: Mogens Vestergård (ordf.), Klaus Raahauge, John Bak og Niels Erik Krüger.
Tilmelding på hundeweb. Sidste tilmelding er 25.september.

Hygge og sommersol
mødt et stort og interesseret publikum frem.
BIR blev Borums Q Freja ved Tina Larsen, Jægerspris og BIM blev Lammefjordens Monty ved Anders Varming, Ringe.
Alle resultater kan ses på ESKs hjemmeside.
Dagen sluttede med en kort ekstraordinær
generalforsamling, hvor de stillede ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget.
Lidt før kl. 15 sagde man farvel til hinanden
efter en god og hyggelig dag.
F.Ø.

Kyndige øjne fulgte bedømmelserne. Foto: Flemming Østergaard.

Lidt efter kl. 08 begyndte teltet hos de
engelske racer så småt at blive fyldt op. Der
var budt på morgenkaffe for hundeejere og
tilskuere i forbindelse med FJDs udstilling
i Vissenbjerg d. 11. juni. Humøret var højt,
og snakken gik lystigt.
En times tid, så begyndte hundeejerne at
fordufte. Hundene skulle gøres klar. Vejret
var glimrende. Solskin og let vind. Kort
efter hornblæsning og velkomst gik bedøm-

melse i gang for de engelske settere. 24
stk. var mødt frem, og Hans Peter Clausen
arbejdede koncentreret med bedømmelserne
og gav hver gang en rigtig fin, kort kritik af
hundene, så vi forstod, hvorfor de nu fik en
rød, blå eller gul sløjfe.
Pladsen ved ringside var fyldt godt.
Kyndige øjne fulgte hundene, og der blev
livligt kommenteret. Standarten var høj med
mange røde bånd. Der var som sædvanligt
www.fjd.dk

BIR, Borums Q Freja. Foto: Flemming Østergaard.
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DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

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

Stor opbakning om FJD udstillingen
Ialt 21 gordon settere havde fundet vej til
årets store FJD udstilling i Vissenbjerg den
11 juni - fordelt på 12 hanhunde og 9 tæver.
Alt i alt noget af en rekordfremvisning af
gordon settere i år på udstillingen.
Bedst i Racen BIR blev Åens Hr. Whitefoot
ved Erik Petersen og Bedst i modsat køn
BIM blev juniorklasse tæven Åens Prisca
ved Henning Rasmussen.
konkurrence på alle niveauer. I juniorklasse hanner blev Nakkehages TO Aslak
v/ Anne Geisler Elmgreen 1. vinder med
Excelent. Bedste Åben klasse hanhund
blev Sherwin’s Karat v/ Gert Petersen Skov
også med Excelent. Brugshundeklassen
blev vundet af Åens Hr. Whitefoot v/Erik
Petersen med Ex + Certifikat. Hanhundene

blev afsluttet af Æblevangen Don Carlos v/
Lene Knuth som i veteranklasse blev tildelt
Excelent og CK
Nu gik vi over til tæverne og i juniorklasse
var det Åens Prisca V/Henning Rasmussen
som blev første vinder med Excelent og
CK. I åbenklasse var det Jandra von Wersabe v/ Annette Frandsen der gik af med 1
vindertitlen. I Brugshundeklassen blev Møllens Pandora v/Bjarne Kleis første vinder
med Excelent og Certifikat. Nakkehages Bd
Tilde ved Anne og Peter Eliasen sluttede af
med at opnå Excelent i Championklassen.
Udstillingen sluttede af med to sjældent
sete klasser nemlig Opdrætsklasse og en
avlsklasse fra Kennel Nakkehage. Begge
klasser tildelte dommeren HP og ÆP

viser Pokalvinderne fra FJD udstillingen samt Dommer Jessie Borregård. Foto: Kristian Frøkjær.

Der skal lyde stort tak fra Dansk Gordon
Setter Klub for medlemmernes store opbakning til FJD’s udstilling i år – og vi håber
at se lige så mange eller flere til næste års
udstilling som finder sted den 10 juni 2018
samme sted. Og slutteligt skal dommer Jessie Borregård, ringassistent Minna Clausen,
ringsekretær Sarah Jensen have stor tak for
hjælpen. Samme gælder Christina Bak som
repræsenterer DGSK i FJD’s udstillingsudvalg. Hun udfører stort arbejde for klubben
i før, under og efter udstillingen.
Afslutningsvis ønsker DGSK alle de fremførte hunde og deres ejere til lykke med
resultaterne!

BIR Åens Hr. Whitefoot v/ Erik Petersen og Åens
Prisca v/ Henning Rasmussen. Foto: Kristian Frøkjær.

Efterårsvinderklasse 2017
DGSK’s Int. efterårsvinderklasse afholdes den 24/9. Standkvarter
er Den Gamle Smedie på Liselund, Liselundvej 1, 4850 Stubbekøbing.
Tilmelding på Hundeweb – Tilmeldingsfrist 17/9
Opråb og afgang til terræn kl 8:30
Ordførende dommer er Jørgen Gordon Andersen
Prøveleder: Bjarne Kleis, 22142076
Hvis der er interesse for det kan der arrangeres overnatning af
op til 10 personer i Bjarne Kleis’s jagthytte, dette skal aftales med
Bjarne.
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Der er mulighed for at bestille frokost fra nærliggende kro som
levere denne til standkvarteret.
Denne bestilling skal afgives til Ásgeir på telefon 22122252 eller
mail apj@sterna.dk senest den 17/9 (bestillingsseddel kan ses på
dgsk.dk)
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Sjællandske apporteringsprøve
Forårets apporterings træning på Hagested
Gislinges baner afsluttedes med succesfuld
prøve.
Alle mandage i april, maj og juni er vi
mødtes en blandet skare af mennesker med
unge og ældre hunde, blandede racer men
med det til fældes, at vi ville vedligeholde
tidligere indlæring, eller træne den nye
unge hund til kunsten at kunne klare en apporteringsprøve eller leve op til de krav der
stilles til en jagthund.
Johnny Gurskov har med stor succes trænet
de helt unge hunde og rundhåndet delt ud
af sin viden om hvordan vi kom over de
hurdler, som uundgåeligt opstår når en ung
hund ikke kan forstår hvorfor den skal løbe
ud og hente en dummy og afleverer den, når
det nu er noget sjovere at spæne rundt og
lege med den.
Selve prøven blev som vanligt afholdt

den sidste lørdag i juni. Som dommer var
Bjarne Kleis indbudt og da han med sin
afstandsmåler kunne godkende banerne,
startede vi prøven kl. 10.00 Denne gang var
det Gordon Setterne der havde den første
prøve og Irsk setterne den anden kl 13.00.
Tilslutningen til årets prøve lod noget tilbage at ønske men med syv startende hunde
– fordelt på samtlige fem engelske racer kom vi godt i gang. Desværre var der grundet sygdom og fødder der var solskoldet
et stort frafald af gordonsettere. Åmosens
Gilbert kunne med 29 point blive bedste
Gordon Setter. To irske settere opnåede
maximum point DGSK’s prøve og efter en
spændende matchning blev Kenze v/Lasse
Thorn bedste ikke Gordon. Kenzo er en irsk
setter der virkeligt havde stor lyst til at apportere og han vandt også den efterfølgende
Irsk Settere prøve vandt med 30 point.

Der var god gang i grillen til frokost og
som sædvanlig hyggelig stemmning med en
rask hundesnak på tværs af racer og klubber. En god tradition kunne kl. 15 afsluttes
med en tak til dommer og de fremmødte
hundeførere.

Bedste Gordon Setter. Privat foto.

Information omkring efterårets internationale mesterskab
for Gordon Settere
The Gordon Setter International Club
inform that the next edition of the Autumn
European Championship for Gordon Setter
will take place on September 9 and 10, in
Neuville aux Bois (France). This edition
is organized by R.A.S.G. The championship will be a field trial on pheasants and
partridges, without shooting and retrive (sur
gibier naturel, faisans et perdreux, non tiré;
donc pas de rapport pour les chiens classes),

Ny udstillingschampion
DK.CH Åens Hr. Whitefoot
På årets FJD udstilling i Vissenbjerg blev
Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen tildelt
sit tredje certifikat. Dermed opnåede
Whitefoot den eftertragtede titel DK.CH.
Dansk Gordon Setter Klub ønsker ejer
Erik Petersen og kennel Åens hjertelig
tillykke med dette fine resultat.

Foto: Erik Petersen.

with the CACIT in two days and according
to the rules of F.C.I. Partecipation is only an
individual basis, not for teams.
I like to invite you and members of your
Breed Club to partecipate on this important field trials, it’s a good opportunity to
examine the state of the breed.
Inscription: yves.piedvache@wanadoo.fr
Information: yves.piedvache@wanadoo.fr
and maurizio.peri1@tin.it

I inform that this year, October 18 and 20
in Escource (France), R.A.S.G. also organizes the championship with shooting and retrive (gibier tiré; donc avec rapport pour les
chiens classes). For more information and
inscription: yves.piedvache@wanadoo.fr
Best regards
Maurizio Peri- Vice Presidente Setter
Gordon Club Internazionale

Dansk Gordon Setter Klub ønsker alle sine medlemmer knæk og bræk på
efterårets jagter og prøver.

Åens Molly og Henning Rasmussen vinder ”The double” på
DGSK’s hovedprøve 2017
Henning førte Molly suverænt til to store
sejre på årets hovedprøve ved Vejen, både
i lørdagens konkurrence om bedste åben
klasse hund, samt i søndagens internationale vinderklasse.
Ikke mange hunde og førere har præsteret dette, men dette kan vi en anden gang
vende nærmere tilbage til.
Åens Molly er efter Hennings egen tæve
Åens Ofelia og Troldmarkens Toto. Idet
Molly blev bedømt, som værende i høj
klasse begge dage, med fortrinlig stil,
arbejdende konstant i god kontakt og i et
www.fjd.dk

stort bredsøg, synes redaktøren, at Mollys
stamtavle fortjener at blive vist til almen
orientering.
Henning har selv opfostret Molly og dens
søskende, idet han har valgt, når han skal
have hvalpe, at opdrætte i samarbejde med
Kennel Åens i form af dispositions attest.
Moren Til Molly, Åens Ofelia, har Henning også tidligere opnået en 1. ÅK med på
marken.
Hovedprøvens præstation var af en karat,
som Henning kan være særdeles stolt af og
altid mindes med glæde.
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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

IIRSC – International Irish Red Setter Club!
De sidste tre år er der blevet afholdt et
møde under European Championship for
IS i Moncetz Frankrig. Målet med disse
møder, har været at etablere en international organisation (IIRSC) til fremme af den
Irske Setter.
På mødet har der været deltagelse fra ca.
10-15 lande. Processen har været spændende og lærerig, og specielt det globale
perspektiv, vor man møder ildsjæle fra
hele kloden har været en øjenåbner. Der er
virkelig mange mennesker verden rundt, der
brænder for den Irske Setter.
Et vigtigt delmål er nu opnået og formelt
set er IIRSC (International Irish Red Setter
Club) nu anerkendt af FCI.
Selvom aftalen ved første øjekast ikke
virker super konkret, skinner det dog meget
tydeligt igennem, at der i fremtiden skal
fokuseres på den Irske Setter som jagthund
og ikke som rene udstillingshunde. Aftalen
kan læses på engelsk på hjemmesiden under
menupunktet ”IIRSC” men du kan finde
den vigtigste paragraf 2 oversat til dansk
her.
Paragraf 2: Fælles målsætning
Parterne i denne aftale erklærer at de vil
arbejde på følgende kynologiske mål inden
rammerne af denne aftale.
1) At følge den internationale FCI standard
for den Irske Setter, som er beskrevet i
racens oprindelsesland.
2) Globalt at sikrer de essentielle jagtlige
og temperament mæssige egenskaber i
overensstemmelse med standarden.

DKCH Settermosen Casablanca blev FJD udstillingen bedste hund i Vissenbjerg, og er præmieret i både åben
og brugsklasse samt VK. En værdig repræsentant for racen. Foto: Søren Andersen.

3) Global bevarelse af mentale og fysiske
egenskaber der er nødvendige for at yde
dens traditionelle arbejde – som er jagt.
4) At sikrer racens sundhed.
5) Samarbejde omkring fundamentale kynologiske udfordringer, specielt udfordringer
der har national eller international karakter.
Eksempel på at samarbejde og kommunikation fremmer forståelsen.
DISK har i april 2017 foreslået en ændring
af race standarden, så den bliver mere
orienteret mod jagtlige egenskaber, til vores

moderklub IRSC – Irish Red Setter Club,
som er blevet meget positivt modtaget.
Selvom det ikke har noget direkte at gøre
med IIRSC, er jeg dog overbevist om, at
når man sidder ved samme bord og taler om
de reelle udfordringer vi har i vores arbejde
med den Irske Setter, er der en større sandsynlighed for, at man opnår resultater, der
vil fremme den Irske Setter på verdensplan
og sikre at vi har en Irsk Setter om 100 år
der vil og kan gå på jagt.
Med venlig hilsen,
Frank Krøyer.

Dansk Irsksetter-Klubs EVK
DISKs efterårs vinderklasse 2017 afholdes den 23. september v/ Terkelsbøl. Standkvater
og mødested: Terkelsbøl Bygade, 50, 6360 Tinglev. Mødetid kl. 8,00. Dommere: (Ordf.)
Allan Nissen, og Poul Erik Dahl. Prøveleder: Allan Bredsgaard og Brian Krog. Der vil
være mulighed for at bestille overnatning på Terkelsbøl Camping, ved henvendelse til
Allan Bredsgaard på telefon + 4521478083.
Med venlig hilsen, Brian Krog.
Foto: Flemming Østergaard.
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FJDs udstilling 2017
Det blev som sædvanligt en dejlig solskinsdag ved FJDs udstilling i Vissenbjerg for
stående jagthunde. Det sætter jo humøret
lidt højere, når udstillingsdagen starter med
kaffe og rundstykker, og vejret er til udendørs brug. Lad det blive en fast tradition,
både med rundstykkerne, og vejret.
Bedste junior blev Vilslevs Nemo DK
09385/2016 ved Erling W. Christensen,
opdrættet af Flemming Vilslev. Vinder af

Jyllandspokalen. Bedste åben klasse han,
blev Kenzo, ejer Lasse Thorn. Vinder af
Marianne Chriel Vandrepokal. Bedste
åben klasse tæve, Zeluca ejer Lene GramHansen. Vinder af Niels Jørgen Christensen
Vandrepokal. Bedste brugsklasse han, Loustic des Demons de Gergovie , ejer Ole Schmidt. Vinder af Erik Nielsen’s Vandrepokal.
Bedste brugsklasse tæve, Vilslevs Zoe, ejer
Flemming Vilslev. Vinder af Kirstinekjærs

Vandrepokal. Bedste i championklasse,
Settermosen’s Casablanca, ejer: Søren Sus
Andersen. Ærespræmie. BIR Settermosen’s Casablanca, ejer Søren Sus Andersen.
Vinder af Landspokalen. BIM Kenzo, ejer
Lasse Thorn. Vinder af Sjællandspokalen.
BIS (hele udstillingens bedste hund). Blev
Settermosen´s Casablanca, ejet af Søren Sus
Andersen, opdrættet af Frank Krøyer, og
fortræffelig ført af Christina Bak.

FJD udstillingens bedste hund blev i år irsksetter
Settermosen´s Casablanca, opdrættet af Frank
Krøyer, ejet af Søren Sus Andersen, og fremført i
ringen af Christina Bak. Foto: Christina Bak.

Fra venstre: Christina Bak med Settermosen´s Casablanca, DISKs formand Brian Krogh, udstillingsdommer
Jessi Borregaard Madsen, Lasse Thorn med Kenzo. Foto: Christina Bak.

Jan Justesen fylder 60 år torsdag den 10. august
Jan har været medlem af Dansk IrsksetterKlub i snart 40 år. I al den tid har Jan
været aktiv deltager ved klubbens mange
arrangementer. Jans store force er hans altid
gode humør, som er meget smittende, er Jan
til stede skal vi nok få en sjov og hyggelig
dag. Det er ikke alene det gode humør som
kendetegner Jan, han arbejder meget seriøst
med sine hunde, som han flittigt fører
frem på markprøver landet over. Mange
af de hunde som Jan gennem tiderne har
ført frem, har han hentet i vore nabolande,
både nord og syd for grænsen. Vi husker
hunde som Tydalens H. Thunderboomer,
Rødrypa´s Riders on The Storm, Erin vom
Kapellenpfad. Alle hunde som har udmærket sig på både markprøver og udstilling.
En af Jans første hunde var Krageredens
Pluto, en hund af et stort format, som gennem hele dens liv fortsat udfordrede Jans
evner som dressør. Netop denne hund er
måske årsag til at Jan blev den dygtige dressør som han er. Hans seriøse arbejde med
hundene resulterer altid i at Jan møder med
lydige hunde på prøverne. Jan fører nu en

Dansk opdrættet hund, Vilslev L. Ready to
Take of, en hund som vi nok kommer til at
høre mere om i årene fremover.
Jan bruger meget af sin fritid til jagt og
fiskeri, men der skal ikke være tvivl om
at familien sattes højt. Jan og Jette har
kørt mange true med campingvogn både i
indland og udland. Sammen med familien
nyder de badeferie i syd Frankrig, skiferie i
Alperne og nu, efter at Jan og Jette har købt
hytte i Sverige tæt ved skisportsstedet Idre,
kører de gerne derop for at være sammen.
Der er i øvrigt også gode jagt og fiske muligheder ved hytten.
At Jan er jæger skal der ikke herske tvivl
om. - Han har fået det ind med blodet fra
barnsben af og videregivet det gerne til
datteren Jeanette, sønnen Jacob er mere til
fiskeri, som Jan også dyrker fra egen jolle.
For 25 år siden var Jan og jeg sammen på
vores første rypejagt i Sverige og Norge.
Den tur åbnede vore øjne for nye oplevelser og anderledes nydelse af vore hundes
arbejde i fjeldet. At vi blev smittet med
”bacillen”, som man siger i Norge, er der
www.fjd.dk

ikke tvivl om, da vi siden da helst hvert år
vender tilbage til fjeldet med vore hunde,
for at nyde det frie liv i den skønne natur.
Vi er vel allerede nu i gang med at planlægge årets tur.
Tillykke med de 60 år Jan.
Hilsen familien fra Lønstrup.

Foto: Palle Krag.
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Masser af vildt
Vi gør et lille hop og springer til markprøven i 1906. Jo, markprøven, for der blev
altså kun afholdt én hvert år. Den fandt
sted d. 24. og 25. september syd for Faxe
Ladeplads. Der mødte ni hunde til prøven.
(11 var tilmeldt). Det ret lave deltagerantal
skyldtes, at man havde skærpet kravene
med hensyn til dressur, hvilket kom til at
betyde, at de ”rå” hunde ikke blev fremført.
Selv om der ikke var mange deltagere,
var interessen for prøven enorm. En talrig
skare af jægere fra nær og fjern var mødt
op for at se prøven, og i de gamle beretninger glemmer man da heller ikke at nævne
de grever, baroner og baronesser, der var at
finde her.
Vejret var tip-top med høj septemberhimmel og strålende sol, og terrænet blev
beskrevet som ideelt på Lindersvolds
og Strandegaards jagtdistrikt. Mod nord
store svagt bølgende marker med kløver
og kraftig stub og roestykker uden spring
i rækkerne. Hver mark var omkranset af
gode, levende hegn. Mod syd (Feddet) var
terrænet anderledes. En jord med ringere
bonitet. 13-1400 tdr. l. Flade arealer, hvor
opdyrkede marker lå side om side med
hedestrækninger beklædt med høj lyng og
bregner. Dertil kom strandbevoksning med
marehalm.
Ifølge de gamle beretninger var der nok af
vildt. Den første dag fandt man syv – otte
flokke høns samt en mængde fasaner og
harer. På anden-dagen på Feddet var der
store flokke høns, der lettede fra stubben og
søgte ind i lyngen, og når man så gik efter
flokken, fik hundene ofte kontakt med en
fasan, en hare eller et stykke råvildt.
Det afvekslende terræn med den gode
vildtbestand gav god mulighed for en særdeles grundig afprøvning af hundene.
Prøven gik først i gang ved middagstid,
men det var vel også tidlig nok, når man
kun havde ni hunde og rigeligt med vildt.
Som helt naturligt var der naturligvis middag om aftenen – det har vi jo også på vore
hovedprøver. Et livligt festmåltid, som der
står i de gamle beretninger, på hotellet i
Faxe Ladeplads. Her holdt man formerne
og udbragte bl.a et leve for kongen.
Der var selvfølgelig stor tak til terrængiveren, Baron Reedtz-Thott, der gav tilsagn
om igen at stille terræn til rådighed, når
prøven igen skulle afvikles på Sjælland.
Stor forskel
Et par beskrivelser af hundene falder umiddelbart i øjnene, bl.a. fordi de er så forskellige. Bob, E. og F.: Kandidat S. Scavenius,
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Klintholm. Om Bob hedder det: ”Bob, der
vel nærmest karakteriseres som Dansk
Hønsehund eller tysk Vorsthehund, havde
denne races dyder og fejl. Dens bevægelser
var langsomme. Dens gangart helst trav,
og når den fandt fod, yndede den at udrede
denne med næses ret tæt ved jorden. Men
næsen viste sig at være god, og den slap
ikke tæft eller spor, den én gang havde fået
fat på. Den fandt hurtigt en fasan i roer,
og da denne blev skudt, apporterede den
smukt. Den fandt derpå flere gange fasaner
og høns, og klarede altid til sidst sagen på
sin sindige vis. Det var en hund, som der
tydeligt nok, kunne skydes meget vildt for,
især da dens dressur var i orden – i alt fald
med den reservation, at hunden ikke viste
interesse for sekundering – men den manglede fart og den stil i søget, som fryder
jægerens øje og letter hans arbejde.”
Kuroki. E. og F.: Grosserer C. M. Pay,
København. ”Kuroki, ren engelsk Pointer,
dannede en slående kontrast til sin konkurrent. Den bar hovedet højt i søget og tog
marken i hurtig galop med regelmæssige
kryds. En hund, der arbejder som en væddeløbshest, kan naturligvis let komme over
vinden på hønsene og vel nær, og betingelserne for, at maneren er fuldt ud god, er en

Kuroki. 1. pr. i åben klasse og 1. pr. i vinderklasse.
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aldeles fortrinlig næse, skønt man naturligvis er overbærende over for en sådan skøn
flyver. Men Kuroki trængte ikke til
overbærenhed; thi just næsen var aldeles
fortrinlig. Hunden havde ikke spor af den
søgende tvivlrådighed, der avles af hyppige
uheld over for det trykkende vildt eller den
fejl fra førerens side at straffe enkelte sådanne strengt. Den vedligeholdt sin speed,
indtil tæften slog den i næsen, og skønnede straks, om der var langt eller nær til
vildtet. Derefter pludselig stand, stundom
i så vreden stilling, at alle muskler spillede
som strenge, anslåede af en kraftig hånd,
eller forsigtig avancering med fremstrakt
hoved og stiv hale. Kuroki fandt snart både
høns, harer og fasaner, og da den var fast i
skud, helt i sin herres hånd og apporterede
korrekt, var dens rang ved prøven i åben
klasse snart givet.”
Kuroki fik 1. pr. i åben klasse, og dagen
efter gentog den bedriften og fik 1. præmie
i vinderklasse. Bob måtte tage til tak med
2. præmie.
Har vi hørt det før? Den lidt for småtgående, der er god jagthund, og det store
emne, der får lidt „længere snor“.
Kilde: Markprøver, L. P. Olsen, 1934.

I næste nummer

Dressur på hundens præmisser. „Jagthunden“ har været på
kursus.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d.
15. i månederne: februar, april, juni, august,
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og
omdeles af Porto Partner Aps.
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside:
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31,
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk
I redaktionen med særligt ansvar for annoncer mm: Conni H. Jakobsen, Gerrebækvej 13, 6360 Tinglev. Tlf. 29 89 93 63.
e-mail: ajagthund@hotmail.com.
Læserindlæg mm optages ved henvendelse
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til
redaktøren for den pågældende specialklub.
Udebliver bladet: Så klik ind på FJDs hjemmeside.

Bliv en bedre skytte. Gode råd til, hvordan man kan øge træfprocenten.
„Jagthunden“ har været på skydebanen.

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

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

Klubberne for de stående
jagthunde
(Fællesrepræsentationen for Specialklubber
for Stående Jagthunde i Danmark)
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 7800 Skive. Tlf.: 97 52 90 00. Mobil:
40 31 88 35. e.mail: formand@fjd.dk
FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2,
4652 Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk

www.fjd.dk
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Vi mangler billeder
Kig ind på FJDs hjemmeside!
Hvornår har du sidst været inde på
FJDs hjemmeside?
Kilk ind på www.fjd.dk og bliv
opdateret.
• Her finder du nyheder, som ikke
står andre steder.
• Vi prøver hele tiden at være opdateret med prøver af en hver
art.
• Vi annoncerer spændende
arrangementer.
• Her kan du også finde gode tips
til vildt- og biotoppleje, opdræt
og udsætning mm.
• Du kan se en oversigt over FJDs
forvaltningsområder, hvor du kan
hente inspiration til din vildtpleje.
• Og meget mere.

På redaktionen mangler vi konstant billeder.
Vi mangler gode billeder af de forskellige racer i mange forskellige situationer
året rundt.
Vi mangler billeder, der kan bruges til
forsiden af „Jagthunden“, og vi mangler
billeder, der kan bruges på hjemmesiden.
Billeder til forsiden skal gerne være taget
på den høje led, og billeder til hjemmesiden aflange, eller i hvert fald så de kan
beskæres sådan.
Alle billeder, skal være skarpe og i høj
opløsningsgrad.
Kan du hjælpe redaktionen, så send
dine billeder til jagthunden@fjd.dk.
Sender du mange billeder, kan du med
fordel anvende WeTransfer, så kan du
sende alle fotos på en gang.
Vi håber vi får mange gode billeder.
Jagthundens redaktion.

Agerhøns og fasaner
sælges

KÆLEDYRSKREMATORIET

Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Moselund Vildt
8832 Skals

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder lokal efterårsmarkprøve
søndag d.27
august. Der dystes i unghunde-, åben
og
vinderklasse.
Mødested Drigstrup Sognegård,
mødetid
kl.8.00. Pris: 200,-kr. pr. hund.
Tilmelding senest 24. august
Kontinentale: Meik Mortensen Tlf.
61380055
Engelske: Henning Klokker Tlf.
21491870

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

v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

Niels Skytte
Sørensen

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

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør: Conni H. Jakobsen: tlf. 29
89 93 63. email: ajagthund@hotmail.com
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Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

www.fjd.dk

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
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Det bedste til din hund
-gennem flere generationer
Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi anvender, er godkendt til konsum.
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer
til vore produkter.

.520,;

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer.
KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

KROMIX - Tlf. 7573 1861 - kromix@kromix.dk
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