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En fantastisk oplevelse
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Altid gratis
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Danmarks bedste....
100% komplet fuldfoder til voksne arbejdshunde.
Hunde, som får meget motion gennem arbejdseller markprøver, har brug for mere end almindelig
ernæring for at opretholde helbredet og forblive i
topform. Det samme gælder for hunde, der er
gravide, producerer mælk eller er undervægtige.

eht.dk
Køb det her:

HUNTING
TEAM

Nu er det nemt!
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Glad for sin hund eller
racefanatiker?

Og så er der dem, der efter mange år med
en bestemt race får lyst til at prøve noget
andet og møder op på træningspladsen med
en hund med andet hårlag, halelængde osv.
Jeg fik min første hund for 60 år siden. En
end de andre. - Hvad f…
engelsk setter. Det var naturligvis min far,
Og så bryder uvejret løs. Det fyger med
som købte den, men jeg syntes, den var
spydige og nedladende bemærkninger til
min. Siden fulgte andre: spaniels, nok en
engelsk setter og en kleiner münsterländer. den pågældende, og helt galt går det måske
på de sociale medier, når det rygtes, at den
Jeg var glad for alle hundene, gik ture
pågældende har skiftet race.
med dem og trænede dem og brugte dem
Det er helt uacceptabelt og ganske urinaturligvis på jagt.
meligt,
at nogen skal udsættes for noget
Da jeg flyttede hjemmefra, kom gordon
sådant.
Nu
handler det nemlig ikke længere
setterne ind i billedet, og så er det ellers
om, at kritikerne, eller hvad vi skal kalde
gået slag i slag med gordon settere, engelske settere og nogle pointere. Jeg har aldrig dem, er glade for deres egne hunde. Nu
spekuleret over, om der lå noget særligt i at handler det om racefanatisme.
For en del år siden diskuterede man i en
vælge den ene eller den anden race. Jeg har
pause
på en hønsejagt forskellen på OU- og
blot hele tiden forsøgt at finde den hund, jeg
SShaglgeværer.
Så siger en af jægerne:
på det pågældende tidspunkt mente, kunne
Ja,
ja,
en
OU
kan
da være god nok til en
være det bedste for mig.
smedesvend med en ruhår.
Jeg er da fuldt bevist om, at andre vælger
Og svaret kom prompte fra en meget
anderledes og ønsker sig noget helt andet.
ophidset
jagtdeltager: - Hvad f… er der galt
Derfor har jeg da også i flere omgange væmed
en
ruhår?
ret med til at skaffe hunde af andre racer til
Der er ikke noget galt med en ruhår. Der
andre jægere. Det er jo vigtigt, man får den
er
heller ikke noget galt med en engelsk sethund, man ønsker sig.
ter, en breton eller en af de andre jagthundeMen uanset, hvilken hund, jeg har haft,
har jeg altid været utrolig glad for den. Har racer, men der er somme tider noget i vejen
i øvrigt igen fået en ny lille fyr, som jeg går med de mennesker, som har de pågældende
hunde.
og nusser om det meste af dagen.
Rundt om i landet har vi egentlig vist
Jeg bliver også altid i godt humør, når
vejen.
Mange steder samles vi i træningsjeg ser mennesker, der er glade for deres
fællesskaber
eller jagthundeklubber, hvor
hunde, og jeg kan se, det er gensidigt. Det
mange forskellige racer er repræsenteret.
er uanset, om det er en retriever, en puddel
Her træner vi sammen og lærer af hinanden
eller en schæferhund. Det vidner bare om,
at der er et godt forhold hund og menneske og lærer også, at der er andre hunde og
racer, der er fuldt ud lige så gode som ens
imellem.

Løst og fast

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

Mindre nedgang i agerhønebestanden

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.

Penge til Agerhønefonden
På FJD-udstillingen blev der samlet ind
til FJDs Agerhønefond. Der indkom i alt
1.211,50 kr. Agerhønsene og Udvalget for
markvildt og natur siger tak.
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egen ”Lille Hassan
med de skæve ben”.
Det betyder også, at
flere får lyst til at
prøve en anden race,
og det har vi det alle
sammen fint med.
Nu skal vi blot have
det udbredt til hele landet.
Derfor, kære politikere, nu har I chancen
med den nye organisation. Lad os få lavet
nogle regionale træningscentre/grupper, der
kan tilbyde alle former for jagthundetræning. Her kan vi på tværs af racerne træne
med hinanden og lære af hinanden, så vi
også ad den vej får en større accept af, at
andre har lyst til at have en anden hund end
den, man nu lige har p.t.
Det vil også have den fordel, at hver klub
ikke behøver at etablere egne aktivitetsudvalg i hver region og ikke behøver finde instruktører til alt selv. Kort sagt: Vi vil kunne
udnytte den viden, der findes på tværs af
klubberne og anvende de bedste folk.
Ruhårsklubben og Münsterländerklubben er godt i gang med at vise vejen med
deres nye instruktørkursus (det kan man
læse om andetsteds i bladet). Det ligger lige
til højrebenet – et instruktørkursus, der er
målrettet stående jagthunde.
Rigtig god fornøjelse derude i landet de
kommende måneder, hvad enten vi skal
træne, deltage i prøver eller på jagt. Og
glæd jer over, at andre har en god hund,
selv om den ikke ser helt ud som den, I selv
har for enden af hundesnoren.
Flemming Østergaard, redaktør.

Forårets agerhønetællinger er nu tilgængelige på FJDs hjemmeside: http://www.fjd.
dk/forvaltningsomraader-og-agerhoenetaellinger/.
Som ventet efter sidste års meget dårlige
sommer er de der fleste steder en mindre
tilbagegang. Der er dog enkelte lokaliteter,
der holder stand.
Det bliver meget spændende at se, om de
par, der nu er i terrænerne, kommer med
kyllinger, og det bliver interessant tælle
igen næste forår.
FØ.

www.fjd.dk

Foto: Flemming Østergaard.

Indberet din udsætning
Som nævnt i sidste nummer af bladet skal
man fra i år indberette en hver udsætning af
fjervildt senest en uge, efter at udsætningen
har fundet sted.
Det er bureaukratisk og lidt besværligt,
men på FJDs hjemmeside er der lidt hjælp
at hente.
Her kan du finde de nødvendige links samt
en vejledning i, hvordan du skal gøre.
En hver kan i princippet foretage indberetningen, men der er lodsejeren, der er ansverlig, og ham/hende der får problemerne,
hvis der konstaretes fejl.
FØ.

SIKKERHED OG UDSTYR

PRØV EN FORESTER
SPAR OP TIL 62.500,- LIGE NU!

OPLEV FORSKELLEN MED ÆGTE FIREHJULSTRÆK
Subaru Forester er en favorit hos familier og friluftsmennesker. Den bringer dig og
dine passagerer sikkert gennem alle årstider og al slags terræn, og det skal ﬂere opleve:
Spar op til 62.500 kr. i en begrænset periode og få en lang liste af udstyr, ﬁrehjulstræk
som standard og en legendarisk driftssikkerhed. Se mere på subaru.dk.
• 7 airbags, aktive nakkestøtter
• VDC (anti-skrid, anti-spin)
• Brake Assist System

• Bluetooth™
• Ratbetjent stereoanlæg
• 4,3” multiinformationsdisplay

Favorit til familie og fritid.
Stor rabat i begrænset periode.
Priser fra

307.630,-

www.fjd.dk
Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. Vi tager forbehold for
trykfejl.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.

subaru.dk
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Paraplyerne måtte frem
Nok en gang styrede hundefolket mod Fyn. Nok en gang blev FJD´s årlige udstilling
afviklet, denne gang med lidt færre hunde end i de foregående år. Rammerne var
fine, og vejret var perfekt ,lige indtil det begyndte at regne ved middagstid.

Reportage: Flemming Østergaard
Knap 250 hunde og deres ejere var mødt
frem søndag den 10. juni, da FJD og specialklubberne afholdt den årlige udstilling
ved Vissenbjerg Hallen. Nogle racer mødte
talstærkt frem, medens andre svigtede lidt.
Det går lidt op og ned, men det har altid
været en tradition, at ejerne af de stående
hunde samles på Fyn for at få bedømt hundene. Og fra gammel tid har det altid været
sådan, at et rødt bånd her talte lidt mere end
andre af samme slags.
Der kunne sikkert møde flere hundeejere
op, og det kan også godt være, man skal
prøve at tænke i nye baner. Udstillingen
kunne sikkert udvides med en række aktiviteter i området omkring sportspladsen,
hvilket sikkert kunne lokke andre interesserede til.
Måske skulle man fejre den nye organisations fødsel sådan næste år?
Der var god stemning lige fra morgenstunden, hvor der først var mulighed for at
få lidt vejledning i, hvordan hunden bedst
præsenteres i ringen. Kl. 9.30 blev der
sædvanen tro blæst i jagthorn af Odense
Jagthornsgruppe, og Flemming F. Sørensen
holdt åbningstalen, inden bedømmelserne
gik i gang i de mange ringe.
Ud over eksteriørbedømmelserne af de
enkelte hunde, så er et af dagens vigtige
elementer det sociale samvær. Der bliver
snakket hund, så det halve næsten kunne
være nok, og dommernes vurderinger bliver
fulgt med kritiske øjne fra ringside, og der
bliver kommenteret med stor ekspertise.
Vejret var fint, lunt til varmt uden direkte
sol – rigtig godt for hundene. I løbet af formiddagen trak mørke skyer op over skoven,
og lidt før middag blev der lukket op for
regnen. Jakker og paraplyer blev fundet
frem, og så tog man det med godt humør.
Landmænd og haveejere trængte til regnen.
Der var til tider lang kø ved pølsevognen,
men det så ikke ud til, at der var nogen, som
måtte gå forgæves. Alle, der ønskede det,
blev bespist.
Det var endnu en gang en fin dag i fællesskabets ånd.
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Mangfoldighed i agerlandet
Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen

Sted: Christiansborg, København
Tid: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 13.00 - 17.00
Arrangør: Thomas Danielsen, MF i samarbejde med FJD (klubberne for de stående
jagthunde)
Baggrund: Flere rapporter har vist, at vi mangler såvel insekter som fugle i det åbne
land og peger på et ønske om større mangfoldighed og øgede naturværdier i agerlandet.
Mål: At få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede kan gøre for at øge naturværdierne i det åbne land.
Deltagere: Alle med interesse for agerlandsnaturen. Folketingets miljøudvalg inviteres.

Program:
12.30 – 13.00: Ankomst, kaffe.
13.00: Velkomst v. Thomas Danielsen
13.05: Tale ved Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
13.20 – 15.10: Viden på bordet.
• Hvordan får vi mest natur ud af de regler og tilskud vi har –
nu og i fremtiden? Heidi Buur Holbeck, SEGES
• Ændringer i landskabet. Ole H. Caspersen, National Center for skov,
landskab og planlægning - KU
• Situationen for insekter, vilde bier og fugle i det danske agerland. Lene
Sigsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab - KU
Mulighed for opklarende spørgsmål til oplægsholdere.
15.10 – 15.40 Pause, kaffe og netværk
15.40 – 16.55 Løsninger. Hvad skal forbedre forholdene for agerlandsfaunaen og
skabe større mangfoldighed.
• Arne T. Henriksen, Danmarks Biavlerforening
• Henrik Wejding, Dansk Ornitologisk Forening
• Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
• Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
Mulighed for opklarende spørgsmål og meningsudveksling mellem oplægsholderne.
16.55: Tak for i dag v. FJDs formand
Tilmelding senest d. 1. oktober til: hoering@fjd.dk
Pris: kr. 100, som indsættes på konto 9585 - 5368 292 402. Husk at angive navn
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HUNDEN

FRA EN ENGELSK SETTERS
JAGTJOURNAL

Jeg vover at lade min
„side 9-historie“ være to
ultrakorte beretninger om
oplevelser, hvor hunden
på sublim måde har løst
opgaver, som har ført til,
at vildtet kom på tasken.

Tekst og foto: Harris Jensen

Lille krikand i enorm rørskov
Jeg er inviteret på jagt på et herligt jagttrevir i det sydvestfynske. Et enormt moseområde med tæt rørbevoksning udgør 1. såt, og
herlige marker med efterafgrøder og masser
af fasaner udgør de efterfølgende såter.
Men det skal handle om 1. såt. Jeg bliver
sammen med min hund sat af, så jeg står
med næsten frit udsyn over såten. Allerede
inden såten er blæst på, rejser store flokke
af krikænder fra rørskoven, og da drevet går
i gang, rejser de små hurtige ænder nærmest
kontinuerligt enkeltvis eller i små flokke.
Skæbnen vil, at ænderne vælger ruter, der
er langt fra forsvarlig skudafstand fra min
post. Til gengæld kan jeg nyde min naboposts kompetente skydning. Han fælder
med sikre skud både gråænder og en enkelt
fasan. Og så henter han på imponerende
vis en høj krikand, som falder langt ude i
rørskovens tætte vildnis.
Jeg bemærker med tilfredshed, at min
hund i en intens koncentration har markeret,
hvor anden faldt ned.
Såten blæses af, og min naboposts fældede
fugle apporteres af hundene, som har drevet
mosen af. Bortset fra føromtalte krikand.
- Mon din hund kan finde den manglende
and? spørger skytten og ser lidt tvivlende på
min setter. Jeg sender prompte hunden. Den
forsvinder i de tætte rør.
Jeg kan konstatere, at retningen som udgangspunkt er rigtig. Og min eneste opgave
er så blot at lade hunden løse opgaven uden

min indblanding - ét er nemlig helt sikkert:
Jeg kan ikke finde anden.
Et par minutter senere dukker en engelsk
setter ud af rørskoven. Med en ”næsten”
død krikand. Jeg afleverer fuglen til en glad
skytte, og er lidt stolt af, at hunden klunne
løse opgaven.
Ræven
Jeg er på jagt på den smukke halvø, som
jeg har boet på det meste af mit voksenliv.
Nordsiden af halvøen var engang domineret af græsenge, som blev afgræsset af de
lokale bønder kvier. I dag er både bønders
og kvier blevet fåtallige, og engene er i vid
udstrækning groet til med rør, siv, tidsler og
stride græsser. Jeg er egentlig ikke imponeret af brakmarkers egenskab som egnet
biotop for vildt, men denne strandkant er
faktisk et yndet opholdssted for fasaner. Og
for ræve.
Jeg driver såten af med setteren, og jeg har
følgeskab af en ung jæger, som netop har
erhvervet sit første jagttegn.
Tre gange tager setteren stand i den høje
vegetation. Til min unge følgesvends åbenlyse forbavselse - og forbavselsen bliver
ikke mindre, da hunden tre gange på ordre
sender fasaner på vingerne til oplagte skudchancer for ham. Den første fasan glemte
han i bar imponerethed at skyde til, den
anden fik en forbier, da skuddet blev afgivet
på alt for tæt hold, og den tredje blev fældet
i et perfekt bagskud. Det er sådan, der skawww.fjd.dk

bes nye førere af engelske settere.
Men forresten var det en ræv, dette afsnit
skulle handle om.
Fra setteren var ganske ung, har han næret
et indædt had til ræve og katte. På trods af
at disse arter i grunden aldrig har generet
ham. Møder han ræv eller kat på en markprøve, får jeg problemer. Men jeg har stort
set besluttet, at det er en erhvervsrisiko,
som jeg må leve med.
Tilbage til jagten på halvøen. Pludselig ser
jeg, at en ræv springer og hastigt går bagud
af såten. Få sekunder efter ser jeg setteren
gå samme vej.
Jeg indstiller mig på, at jeg må stoppe
drevet og vente et minuts tid, mens ræven
bliver sendt ud af halvøen.
Jeg kan faktisk følge jagten og se, at setteren ubesværet indhenter ræven, som forsøger at undslippe i strandkantens vegetation.
Men hunden følger efter, og sekunder efter
er der minsandten standhals. Jeg begynder
tvivlende at gå tilbage, men da standhalsen
fortsætter med uformindsket intensitet, øger
jeg tempoet. Et par minutter senere skyder
jeg en stor hanræv. På under 10 meters
afstand. Naglet og fikseret af setteren.
Lad mig slutte med følgende konstateringer: I henhold til Fælles Markprøve Regler
var ovennævnte opførsel ikke blevet belønnet. Men på en jagtdag er det faktisk en god
oplevelse. Og en ung mand fortalte mig
efter jagten, at han ønskede sig en engelsk
setter.
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Her gør man det rigtige
Tirsdag den 26. juni uddelte FJD sin årlige markvildtpris. I år blev den givet til et terræn, hvor man hele
tiden forsøger at gøre det, der virker bedst for faunaen
i agerlandet.
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Tonny Lønne med det synlige bevis på,
at han har fået Markvildtprisen 2018.

Der var sommer og sol over Vadehavet, da
årets markvildtpris på 10.000 kr.blev uddelt.
I overværelse af omkring et halvt hundrede
fremmødte modtog en synligt stolt Tonny
Lønne prisen for en helt særlig indsats til
gavn for markvildtet. I sin tak understregede han, at det i virkeligheden var hele
familien, der havde andel i projektet.
Efterfølgende blev alle inviteret med på en
tur i marken for at se de mange tiltag.

Striberne har god struktur med både dækning og god
plads mellem planterne.

10
10

Ligger de rigtige steder
Bierne summede, solen gav varme til
den dejlige sommeraften, og Vadehavet
blinkede et par gange. Jo, der var så dejligt
derude på landet.
På det store terræn (ca. 1.200 ha) er der
foretaget et hav af tiltag, der giver bedre
livsbetingelser for alt, hvad der rører sig
ude i det åbne landskab. Insekter, krybdyr,
småfugle og jagtbare arter. Eksisterende

småbiotoper er bevaret og udbygget, så de
ligger som oaser rundt om i området, bl.a.
passer man i høj grad på markvejene, der
ellers mange steder er nedlagt.
Dertil kommer rigtig mange kilometer
med faunastriber, der ligger som forbindelseslinjer eller spredningskorridorer mellem
de forskellige elementer. Men striberne er
ikke lagt tilfældigt. De er lagt langs med
eksisterende bræmmer, og hvor vildtet vil

være, for som Tonny Lønne forklarede: - I
kan ikke flytte med agerhønsene, men I kan
flytte med tiltagene.
Han pegede på en lang stribe ud langs en
bræmme med vedvarende græs. - Når den
ligger netop der, er det, fordi der foråret
igennem har været to par høns i kanten af
bræmmen.
Man kunne også glæde sig over, at faunastriberne var sået tyndt, så plantedækket
havde en åben struktur. Der var alle steder
fin dækning til jordrugende fugle og deres
yngel, men der var også så meget luft
mellem planterne, at eksempelvis agerhønekyllinger let kan færdes der, og solen kan
komme til at opvarme jorden, så insekterne
indfinder sig. Jo, det var lige, som det skulle
være.
Fodring og prædatorkontrol
Et af de andre tiltag, som helt sikkert har
stor betydning, er helårsfodring i de 64
GPS- mærkede foderautomater. En hurtig
besked på mobilen til fodermesteren:
„Automaterne 27 og 34 er ved at være
tomme“. Et klik på modtagerens mobil, og
han kan straks se, hvor det to automater er
placeret.
Efter turen i marken havde den ungdommelige del af familien sørget for, at der var
kartoffelsalat samt koteletter og pølser fra
grillen til alle. Her havde Jægerforbundet
og DLF, der også deltog i arrangementet
spyttet i bøssen. Et fint samarbejde.
Under det hyggelige samvær kom Tonny

En fin aftentur rundt i terrænet ad markveje og langs naturlige småbiotoper, der er bevaret og udbygget.

Lønne pludselig bærende på en lille terrierhvalp. – Det er sådan en her, der skaffer
jer flere agerhøns, forklarede han. Forsamlingen undrede sig lidt over den forklaring,
men udlægningen kom prompte: - Hvis I
ikke har effektiv kontrol med rævebestanden, så får I ingen agerhøns og fasaner, og

nøglen er sådan en fyr her, tilføjede han.
Og det er så den tredje søjle i arbejdet
med terrænet hos Tonny Lønne. Kunstgrave
placeret rundt om i terrænet giver gode
jagtmuligheder og en effektiv måde at holde
rævebestanden nede på.

Fakta om Markvildtprisen
• 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.
Prisen uddeles i samarbejde med udvalgte sponsorer, p.t. Landbrug & Fødevarer og DLF.
Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke praktisk arbejde,
der forbedrer forholdene for såvel
jagtbare som ikkejagtbare arter i det
åbne land.
Enhver kan indstille kandidater til
Markvildtprisen. Indstillinger til prisen
skal fremsendes til Udvalget for markvildt
og natur inden den 1. marts det pågældende år.

Sådan behandles indstillingerne:
• FJDs Udvalg for markvildt og natur
vurderer de indstillede personer/grupper.
• Indstilling til prisen skal fremsendes til
FJDs bestyrelse med skriftlig motivation
senest med udgangen af april måned.
Det er bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.
• Prisen uddeles på modtagerens adresse/
revir i juni måned.

Striben her ligger langs en græsbræmme, hvor der foråret igennem har holdt flere par agerhøns til.

www.fjd.dk
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Med breton i rype

Masser af snak og mange planlægningstimer var gået forud. Men endelig stod jeg d
store fjeld sammen med mine hunde.
Tekst og foto: Torbjörn R. Lund-Nielsen

Så er vi klar. Fjeldet ligger foran os, og hundene er forventningsfulde.

Hvem kender ikke snakken blandt jægere
om den ultimative jagtoplevelse? Mange
af mine jagtkammerater har valfartet til
Polen og Tyskland på drivjagt og bukkejagt.
Enkelte er kommet hjem fra Alaska med en
kæmpe moose, fra Canada med en sortbjørn
eller fra Afrika med en kudu. Jeg selv har
haft stor fornøjelse af, gennem mange år, at
komme til Sverige. Sammen med min svoger har jeg lejet et jagtområde i Småland,
både bukkejagt og elgjagt. Det er blevet
til en del bukke og tre elge, men den store
elgtyr stod fortsat højt på ønskelisten.
Så trådte jeg med anskaffelsen af en breton
ind i en ny verden med de stående hunde.
Til træning og på markprøver hørte man nu
spændende fortællinger om oplevelser i ud-
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landet med de stående hunde. Ikke mindst
blev jeg meget fascineret, når jeg hørte
dem, som kom hjem fra rypejagt i Sverige
og Norge, fortælle.
I de mindste detaljer kunne de udveksle
oplevelser om ”perfekte situationer”, og jeg
slubrede det i mig og kunne levende sætte
billeder på det, de fortalte. Jeg er selv født i
Norrbotten og har været tilbage på ferie en
del gange, så jeg har oplevet fjeld og skov i
Nordsverige, men ikke på den måde.
Planlægning
I foråret 2016 luftede jeg tanken om rypejagt for John Madsen, som straks var med
på idéen, og vi besluttede os for at drage af
sted i 2017. Hele planlægningen er en lang
www.fjd.dk

historie i sig selv, men holdet blev til fire
gange breton – John, jeg og Benny Kuhlmann samt Jan B. Larsen – fire jægere og
ni hunde.
Som man siger, så er forventningens glæde
en stor del af oplevelsen, og det kan jeg
bestemt bekræfte. Hele planlægningen, en
gruppe på Facebook, konditionstræning og
samling med ekstremtræning i klitterne ved
Vesterhavet, utallige beskeder på Messenger og ikke mindst nørderi i grej og detaljer
omkring rypejagten. Det hele faldt i hak,
og med to tætpakkede biler drog vi den 14.
september 2017 mod Saxnäs, for at opleve
jagten med stående hunde i de svenske
fjelde.
Efter en lang køretur kom vi næste morgen

efjeld

der, klar til at indtage det

til Vilhelmina, hvor vi fik morgenmad
på det lokale hotel og handlet de sidste
købmandsvarer. Kort før, vi var fremme,
mødtes vi med Susanne Funk, som har en
”grillkoja” ved Trappstegsforsen tæt på
Saxnäs. Hun var os en stor hjælp i vores
planlægning, f.eks. med booking af vores
indkvartering, et dejligt hus lige ud til vandet. Hun fulgte os de sidste kilometer, og
endelig stod vi der, og med udsigt til fjeldet
kunne vi knap vente til næste morgen.
Efter at have lyttet til de mere erfarne
rypejægere fandt vi ud af, at det kræver indsigt, hvis jagten skal blive en succes. Vi var
alle novicer på området, så vi var blevet anbefalet at hyre en lokal jæger/guide, så det
havde vi arrangeret hjemmefra. Vi ønskede

at vores første dag skulle være så lærerig
som muligt og gerne med en del fugle på
tasken, så han fik lov at bestemme, hvilket
område vi skulle jage i. Det krævede, at vi
skulle flyves ud i fjeldet.
Med helikopter
Dag 1. Benny, Jan og vores guide, Ulf,
var på vej ud i fjeldet med det lille fly fra
Norrhelikopter. John og jeg stod på den
lille P-plads ved landingspladsen, et lille
græsområde på størrelse med en græsplæne
til et parcelhus. Vi var spændte og ventede
på, at helikopteren skulle komme tilbage
og hente os. Jeg var så spændt, at jeg havde
glemt hundeliner, og John var spændt, fordi
han slet ikke bryder sig om at slippe sine
fødder fra Moder jord og slet ikke i et lille
”piskeris” med kabinestørrelse som en Fiat
500. Da vi lettede, kunne jeg høre Johns
åndedræt i vores headsets.
Efter kort tids flyvning kastede piloten
pludselig helikopteren over i en 60-graders
krængning, og der kom et panisk sug fra
bagsædet. - Titta! sagde piloten. En stor
elgtyr lå på en kulla med sin store skovl
af et gevir og nød solstrålerne fra en klar
himmel.
Da vi kom tilbage til vandret, kunne vi
allerede se de andre stå og vinke til os, og
kort tid efter satte flyets meder sig på et
fladt klippeområde. Imponerende effektivt
var fem personer, med rygsække og haglgeværer plus otte hunde fragtet langt ud på
fjeldet, og vi kunne starte jagten.
Terrænet er relativ fladt og minder lidt om
en jysk hede. I store pletter er der ”ryperis”,
som Ulf kaldte dem. Ret høje vækster, op til
ca. en meter og med små blade i en blå-grøn
nuance. Enkelte birketræer her og der, men
også små lunde af birk, typisk med en lille
lavning i terrænet. Masser af små vandløb
og med en lille foldekop i lommen var der
ikke mange minutter mellem mulighederne
for at slukke tørsten i det klare vand.

I begyndelsen var der to hunde sluppet ad
gangen, men som tiden gik, uden der var
kontakt med fugle, blev der sluppet flere
for at søge så bredt som muligt. Jan gik højt
oppe og bevægede sig ind i et område med
en del birk, og endelig lød der et skud, og
det var skønt at se ham komme ud med den
første rype i galgen.
Så begyndte der at ske noget, og der blev
set en del ryper. Ulf kom med gode råd,
bl.a. med at finde ud af, i hvilken højde fuglene ligger, og hvad man skal lægge mærke
til for at finde fugl, f.eks. hvilke buske de
foretrækker at ligge i nærhenden af. Vi var
på forhånd spændte på, om hundene kunne
håndtere ryperne, og det skulle også vise
sig at være en udfordring, men efterhånden
lykkedes det for et par af hundene at nagle
dem, og til frokost havde John og Benny
også fået ryper på tasken.
Ulf var vant til at færdes på fjeldet, og inden vi fik pakket vores nymodens kogegrej
ud af rygsækken og gang i Knorr-retterne,
havde han tændt bål, varmet et stykke af
den lokale vildtpølse på en støbejernspande
og fået gang i kogekaffen.
Efter en velfortjent pause til jægere og
hunde kunne Ulf udpege stedet, hvor vi
skulle samles op nogle timer senere. Eftermiddagen bød på flere gode situationer og
et par ryper mere på tasken. Godt møre i
benene var adskillige kilometer tilbagelagt,
og en fantastisk jagtdag blev afsluttet, og
haglbøsserne knækket, da helikopteren dukkede op over en fjeldtop.
Det blev både til stand og til stødninger,
der var flokke, og der var enkelte fugle, og
der var træffere og forbiere og med fugle
i luften 20-25 gange. I et så fantastisk
landskab, levede dagen helt op til vores
forventninger. Men vi så også, at hundene
skal lære at styre ryperne, for trods mange
fugle i luften blev det ”kun” til seks ryper.
John fik fire, Benny og Jan hver en, men det
ville ikke lykkes for mig.

Forfatteren slapper af med sine tre hunde..
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De to unge hunde endte med at støde
fuglene, og gamle Zilla (Ritta) havde en
perfekt situation, men inde i nogle birk,
hvor skytten ikke formåede at leve op til
hundens evner, da en enkelt rype kom til
syne inde mellem træerne.
Hjemme i hytten, var førsteprioriteten at
få hundene fodret, tændt op i brændeovnen
og få de våde støvler og det svedige tøj til
tørre. Vi havde hver vores madaften, så det
var nemt. Selv om vi var godt flade efter de
mange kilometer i benene, blev der selvfølgelig hygget med en whisky eller to og
et sjovt brætspil med spørgsmål om vildt,
natur, jagtlov, osv, der som gav anledning
til mange grin.
Ikke klar
Dag 2 blev turens hårdeste etape. Ulf
havde snakket om, at der var et godt fjeld,
men at det krævede god kondition, fordi
man skulle gå opad i halvanden time fra et
parkeringsområde og op over trægrænsen.
John og jeg var klar på den udfordring og
Ulf havde ret – det var en udfordring. Til
gengæld var det også et utroligt flot fjeld af
en helt anden karakter end det, vi så første
dag. Meget afvekslende terræn med mange
små birkelunde, store golde klippeområder,
flade områder med myr og små søer, men
også små klatter med de såkaldte ”ryperis”.

Jan og Benny valgte et andet område, som
skulle være nemmere at komme ind og ud
i, men det skulle vise sig ikke helt at holde
stik. Et meget stenet område skulle forceres,
så det blev også turens største udfordring
for dem. Der gik lang tid, før John og jeg
fik kontakt med de første fugle.
Vi havde lige fundet et sted at holde pause
midt på dagen, da min Garmin melder,
at Enya har stand. Hundene var stadig i
søg, men jeg havde lige fået rygsækken af
og fået en mundfuld vand og var virkelig
ved at trænge til den pause. Den blev nok
trukket lidt for meget, for pludselig hører
vi vingeslag fra flere fugle. Øv – endelig
fugle, men så ville de nok også ligge i nærheden, når vi skulle i gang igen. Pauserne er
egentlig en fantastisk skøn del af oplevelsen.
Hundene får lidt energifoder og pakkes i
deres dækkener. Termoflasken findes frem,
og madpakkens normalt kedelige klapsammen er pludselig det bedste måltid, man kan
ønske sig. Hundene putter sig ind til én, og
der sidder man ude i den natur, vi elsker at
færdes i. Det er en lise for sjælen at sidde
der og kigge ud over det fantastiske landskab eller læne sig tilbage, lukke øjnene og
lytte til stilheden, mens man indsnuser den
klare og rene luft.
Da vi startede op igen, skiftede jeg til

Karla, og hun fik hurtigt kontakt med
ryperne og nåede lige at melde stand på min
Garmin, men hun holdt ikke fuglene. Heldigvis så John dem, og han fik Sako, hans
unghund, frem til ny kontakt, som endte i
en perfekt situation, og han fik sin femte
rype. Senere fik han en mere. Min eneste
chance var en fugl, jeg selv stødte, da jeg
var ved at vikle hundesnoren ud af benene
på en af hundene. - For h……!! - jeg nåede
lige at få min Beretta til skulderen og sendte
et skud af sted, men igen en forbier.
En tjurkok
3. dag skulle blive min lykkedag. Vi valgte
at holde en halv fridag, så hunde og jægere
kunne holde hele turen, så John og jeg
valgte at gå i skoven et par timer efter tjur,
urfugl og hjerpe. Min unghund, Enya, fik
stand for en tjur ved en lille bæk i skoven,
men de er svære at styre, så den stod af, da
jeg sprang over bækken for at komme på
skudhold. Havde også chance til hjerper,
men det ville ikke lykkes.
Helt ude i kanten af skoven ville jeg ned
til bredden af en sø og tjekke det for fugle.
John gik med sin unghund, Sako, som
havde imponeret os alle på fjeldet, og nu
skulle den også vise sig at kunne gøre sig i
skoven. Jeg gik på en grusvej, hvor der var
en stor skrænt op mod skoven. Jeg hørte

I blå jakke ses Ulf, vores svenske guide. Hunden helt ude til venstre er Benny´s Aggi. Midt i billedet ses John Madsen, der sidder med forfatterens tre hunde: Fra venstre
er det Lilli Du Bois Courcol (alias Karla), Ritta (alias Zilla) og Enya. På den anden side af John ligger Egsgaard´s Tjalfe og stående ses Stenhøjs Sako - begge hunde
tilhører John Madsen..
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vingeslag, og John nåede lige at råbe, da en
tjurkok kom ud over trætoppene.
Efter et par forbiskud på fjeldet var jeg
måske mere fokuseret. I al fald så jeg det
rigtige skudbillede, og pegefingeren spændtes. Jeg hørte et skud lige før, jeg mærkede
rekylen og så kokken pakke sammen og
styrte mod jorden. Et jubelbrøl fra skovkanten, hvor John stod, og jeg var pludselig i
tvivl, men han jublede på mine vegne. - Jeg
kom ikke med frem og skød bagved. Den
kom sgu stærkt.
Op af en grøft kom Zilla, og man så kun
hendes poter. Resten var bare sorte fjer. En
ung kok, som var en fantastisk fugl. Men
havde det været en gammel udfarvet kok,
så skulle den have været udstoppet og mit
ypperste trofæ hjemme i Grønbjerg.
Ramte muren
4. dag. Jan ville gerne prøve skoven, og
Benny havde ikke været på jagt på hviledagen, så han skulle med John og jeg på fjeldet. Dagen stod på ”Pensionistfjeldet”, hvor
man kunne køre op og jage, straks man stod
ud af bilen. Ulf, vores guide, kunne vi ringe
til og spørge til råds, så han havde anbefalet
os en rute, vi skulle gå, inden vi startede
jagten. Det skulle vise sig at blive en større
udfordring for mig, end jeg havde regnet
med.
Efter 50 minutter begyndte det at sne, og
terrænet ændrede sig, og stigningsprocenten blev øget betragteligt. John, som var
gået all-in op til turen og havde tabt sig 10
kg, stod allerede oppe ved en stor sten på
fjeldskråningen. Benny, som var gået status
quo, var mellem mig og John, og selv om
jeg også følte mig i topform, så ramte jeg
nærmest en mur 50 meter før stenen.
I læ bag en klippeblok hjalp en kop varm
kaffe og lidt opmuntring lidt på energien,
men i stedet for at gå helt til tops aftalte vi,
at jeg blev i denne højde. Så kunne vi stadig
have kontakt og jage parallelt mod vest.
Flere flokke ryper blev set og endnu en
dag med fantastisk natur, men ingen fugle
med hjem i hytten, hvor Jan til gengæld
havde en tjurhøne med hjem fra skoven ved
Stalon.
Hjemme ved brændeovnen i hytten var
status, at Bennys Duddi blev skadet på
andendagen, så han havde kun én hund at
jage med. Jans Anoq havde skåret en pote,

så han kørte også på én cylinder. Jeg havde
stadig mine tre hunde. John skulle stille
Tjalfe på DBK’s vinderklasse, når vi kom
hjem, så han ville spare hunden. Han havde
fået seks ryper i flotte situationer med
begge hunde, så han havde fået opfyldt sine
forventninger og valgte, at han ikke ville
jage den sidste dag.
Når det er bedst
Sidste og 5. dag. Benny havde ikke været
på skovfuglejagt, og Jan var hooked på at
prøve det igen, og jeg havde ikke fået den
situation i fjeldet, jeg havde drømt om. Så
jeg ville helst flyve ind på det fjeld, hvor vi
gik første dag. Det var dog for risikabelt,
at jeg, som uerfaren fjeldjæger selv skulle
flyve ind, især fordi der ikke var sikker
mobildækning, hvis der skulle ske noget.
Lidt slukøret måtte jeg så købe jagtkort til
endnu en dag på ”Pensionistfjeldet”, hvor
jeg kunne gå og kigge ned på Saxnäs med
fuld mobildækning, så jeg kunne få fat på
hjælp, hvis jeg faldt og brækkede et ben.
En ung fiskeguide, jeg snakkede med, gav
mig så et tip til en anden rute, og det skulle
blive en helt anderledes og ganske fantastisk oplevelse.
Jeg startede ud på skovgrænsen, hvor der
også var lidt myr, dvs. chance for både rype
og skovfugl. Derfra langs en bakkekam,
stille og roligt opad og efter halvanden
time var jeg oppe på fjeldet og ramte en
top med en fantastisk udsigt. Jeg nåede lige
at mærke min GPS vibrere, et tegn på at
hunden derude havde stand, inden jeg så en
urhøne komme ud af en lille bevoksning.
Den havde fart på, så jeg var klar over, at
der skulle trækkes med, og at se fuglen
klappe sammen i skuddet, var en fantastisk
oplevelse.
Det ærgrer mig stadig, at jeg ikke lod en af
de unge hunde apportere, men Zilla havde
allerede set, hvor fuglen faldt, og efter et
kort søg kom den med den flotte fugl. Den
var magen til de fugle, jeg i min barndom så
på Vind Hede sammen med min far tilbage
i 70’erne.
At gå på fjeldet og jage uden menneskeligt
selskab, men ”kun” med de hunde, man har
trænet, og som man føler et helt specielt
bånd til, skulle vise sig at blive en utrolig
dejlig oplevelse. Omkring middagstid brød
solen helt frem, da den fik brændt den sidste

dis væk, og jeg satte mig midt i det åbne
landskab med solens varme i ansigtet. En
varm kop kaffe, tre bretons, som kravlede
ind og fik varme fra mig og hinanden og
med en udsigt, som jeg kun havde set på
billeder fra Alaska eller Canada, når der
var snak om moose og sortbjørn og store
kalibre.
Jeg er totalt faldet for jagten med den
stående hund, og nu er jeg også blevet bidt
af jagten med disse hunde på fjeldet.
Skal man tage de kritiske briller på, så
var det en bet, at de svenske myndigheder
i 2017 ændrede reglerne for udenlandske
jægere. Hvor premieren er den 25. august,
kunne vi først komme på jagt fra den 16.
september. Ved ikke i hvor høj grad det
havde indflydelse på antallet af fugle – der
må jo være forsvundet nogle, de første tre
uger. Værre var det, at halvdelen af de områder, der udstedes jagtkort til, var lukkede,
fordi samerne var i gang med at samle deres
rener og drive dem til den årlige slagtning.
Med færre pladser var der mere pres på de
åbne områder. Men uanset, så er jeg klar til
en ny tur til efteråret.
En stor tak for turen til Jan, Benny og
John, men også til Susanne for hendes
hjælp med planlægningen og til Jan Nielsen
for gode råd, begge med stor entusiasme på
vore vegne.

Jægerlykke. Arkivfoto.

Augustdigt

Foto: Flemming Østergaard.
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Hvem der! Hvor saaes vi To sidste
Gang!
Ak ja! Det var jo hisst ude,
Hvor intet Bjerg gjør Vejen trang;
Hver Nat, ja hele Dagen lang.
De Vestenvinde tude.
Men hvorfor vilt du i Ørken boe?
Der er jo ikkun lidt for Øjet –
En fattig Enebærbusk din Skov er
jo!
Men gier dig Føden kan jeg troe,
www.fjd.dk

Du er med lidt fornøjet.
Der sidder Du nu hele Dagen lang
Mens Storm din Skov mon ryste;
Men selv i denne øde Vang
Du har en munter Elskovssang,
En Vandrer du forlyste.
Hvor kan da Livets korte dunkle
Nu
Dig saa til Glæde stemme?
St. St. Blicher (fra Trækfuglene)

Nye ejere af

DUMMYSHOPPEN.DK
SOMMER TILBUD!

2 valgfri dummyer for en hund
Du vælger selv størrelse og farve.

Han nåede det ikke
I juninummeret af ”Jagthunden” bragte vi en gribende
artikel med Michael Larsen, der lænket til sin kørestol og
hårdt mærket af kræftsygdommen øste af sine erfaringer.
Sådan laver man en god jagthund.
Desværre nåede Michael ikke selv at læse artiklen, som
han ellers var meget beæret over at få lov til at medvirke
til. Efter fem års kamp tabte han til kræften og sov stille
ind den 4. juni. Hans sidste hund, Duffy, sov ved hans side
lige til det sidste. Michael blev 53 år.
Michael Larsen blev bisat d. 9. juni fra Pårup Kirke, hvor
jagtkammeraterne havde sørget for, at der blev blæst Jagt
forbi, lige inden kisten blev båret ud af kirken.
Jeg tror, at mange som jeg, der læste artiklen og havde
fået meddelelsen om Michaels død, fik en klump i halsen
og kom til at tænke på Kim Larsens og Leif Sylvester
Petersens sang fra 1985.
”Om lidt blir her stille
om lidt er det forbi
fik du set det du ville
fik du hørt din melodi
Om lidt, om lidt
Er vi borte
Vi ses måske igen”
FØ.

SOMMER
”LÆSEHUNDEN”
De to bøger Retriever Skolen og The Balance.
Retriever skolen eller The Balance kan varmt
anbefales til de rolige dage med tid til fordybelse.

TURVANDSKÅLEN & CANIS COOLPAD
Sommerferie med hunden!
Canis Cool Mate og Mystique
turvandskål er uundværlige
på de varme dage.

Dansk Jagthunde Derby 2019
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2017 til Derby i 2018,
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate til Derby i år 2019 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. 40331037.

DUMMYSHOPPEN

v/ Pernille Lillevang og Tommy Langelund
Jakobsen
Remmerslundvej 28
8722 Hedensted
Tlf.: +45 6611 1234
email: info@dummyshoppen.dk

www.dummyshoppen.dk
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Sådan træner jeg

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Kærlighed, krav
og konsekvens
Når man er fuldbrugsmester, må man være noget særligt, og personen i den anden ende af hundesnoren må også kunne noget særligt. I dette tilfælde bygger
indlæringen på de tre K´er.
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Fredskovs Kalle F, vinder af FUME 2017.
Mere kan en stående kontinental jagthund
vel ikke opnå, selv om der er meget mere
på Kalles CV. ”Jagthunden” besøgte Kalle
og hans ejer, Klaus Frostholm, en hamrende varm junidag for at høre om vejen til
mesterskabet og om træningsmetoderne.
Og meget sigende for alt arbejde med
jagthunde, så har vejen ikke været lige, og
det er ikke hele tiden gået i ekspresfart. Faktisk dumpede Kalle de første gange,
vi stillede på fuldbrugsprøve, forklarer
Klaus Frostholm. Fra præmielisten kan
man se, at Kalle også måtte over en 2.-pr.
på fuldbrugsprøve, før den forjættede 1.-pr.
var i hus. - Til gengæld var han suveræn på
FUME, tilføjer Klaus.
Lydighed
Man skal ikke snakke længe med Klaus
Frostholm, før man bliver klar over, at
han ikke mener, man kommer ret langt i
prøveverdenen, hvis hunden ikke er lydig.
Men hvad lægger han så i ordet lydighed?
Kort og godt kan det beskrives således, at
hunden skal gøre det, man beder den om.
- Feks. skal hunden komme, når jeg kalder
på den, forklarer Klaus. Og så handler det
for Klaus Frostholm om at være konsekvent.
Der er i hjemmet rum, hvor hunden ikke
må komme, og den lærer lige fra begyndelsen, at der er en linje, som ikke må overskrides. Eller, hvis man beder hunden om
at gå i kurven, så skal den gøre det, ellers
lærer den jo bare, at det er ligegyldigt, hvad
”farmand” siger. - Men det skal kombineres
med, at man bruger megen tid sammen med
hunden. Det skaber stærke bånd, tilføjer
han.
Klaus Frostholm starter på opdragelsen fra
dag et. Han fortsætter, hvor tæven slap og
lægger hvalpen om på ryggen. - Det er mig,
der bestemmer, ”siger” han. Gårdspladsen
er et godt træningsområde for en lille hvalp.
Den kender omgivelserne. Der er ikke
meget, som kan aflede opmærksomheden,
hvorfor hvalpen kan koncentrere sig om
træningen.
Apport
Når en hund kan få 1.-præmie på fuldbrugsprøve og vinde FUME, må den være usædvanlig god til efterskudsarbejde, så hvordan
griber Klaus det an?
- Jeg begynder næsten med det samme, jeg
får hvalpen, forklarer han og tilføjer: - Men
det er på legeplanet. Når lysten og glæden
til at hente og bringe er i orden, går Klaus
Frostholm skridtet videre og laver det til
egentlig apportindlæring og træning. - Du
kan kalde det konsekvensapport, siger han,
for hunden skal selvfølgelig udføre den opgave, den får, men jeg kunne aldrig drømme

om at forlange noget af hunden, som jeg
ikke er sikker på, den kan udføre.
Her er en vigtig brik i indlæring af apport
nemlig at adskille indlæring og krav. Hunden skal forstå opgaven, og den skal lære
at udføre den. Når den så er helt klar på
opgaven og kan løse den, så kan man også
godt forlange, at den gør det. Det kan på
mange måder sammenlignes med undervisning i skolen. Børnene skal lære noget, og
når de så har lært det, kan man også med
rette forvente, at de kan løse den pågældende opgave.
Et særligt element i apportindlæring er apportering af ræv. Klaus Frostholm er meget
opmærksom på at gå forsigtigt frem. - Det
er lysten, der skal drive værket, siger han.
Så derfor små ræve i starten og aldrig en
dårlig ræv. - Det kan give store problemer,
forklarer han, for rigtig mange hunde, også
ruhår, har ikke umiddelbart lyst til at apportere en ræv.
Klaus Frostholm taler af erfaring, for han
dumpede faktisk de første gange til fuldbrugsprøve netop på grund af, at ræven ikke
kom helt hjem.
Ro i opflugt
Enhver stående jagthund skal lære markarbejdet og lære, hvordan man opfører sig
over for flygtende fugle. Klaus vil gerne
have indarbejdet et skolet søg i hunden,
så den tager marken fra kant til kant. Han
begynder med den unge hund på en lille
mark i modvind og animerer hunden til at
søge helt ud. Hvis den vender for tidligt,
stopper han hunden og vinker den længere
ud og får den på den måde til at vende ude
ved kanterne.
Søget indarbejder han alene i selskab med
unghunden. - Men det er klart, at hunden
selvfølgelig senere også skal lære at arbejde
sammen med andre hunde, forklarer han.
Klaus Frostholm træner i marken op til tre
gange om ugen, og han sørger altid for, at
unghunden ikke får lov til at slække på intensiteten. - Den får korte slip til at begynde
med, og går den ned i tempo, så kalder jeg
den ind, forklarer Klaus.
Når det gælder ro i opflugt, har Klaus den
opfattelse, at det, hunden aldrig har fået lov
til, behøver han ikke senere at skulle slås
med. Derfor tillader han ikke sine hvalpe og
unghunde at løbe efter fugle. - Så synes jeg
faktisk, det er rimelig nemt at lære hunden,
at den ikke må prelle, siger han.
Han vil gerne have, at hunden sætter sig i
opflugten – det gør det meget nemmere for
hunden at holde øje med, hvor en fugl falder – og derfor indarbejder han „sit“ meget
grundigt i sin træning.
Ro i opflugt og skud er en vanskelig balanceakt, og derfor kan en lang line også være
et fint hjælpemiddel. - På den måde har jeg
www.fjd.dk

helt styr over tingene, kan bremse den unge
hund og rose den i stedet for at skælde ud,
forklarer Klaus og tilføjer: - Det gør hunden
tryg, og den forstår, hvad det er, jeg gerne
vil have den til at gøre.
Fuldbrugsprøve
Men hvordan træner man til en fuldbrugsprøve? Klaus Frostholm har i flere år
deltaget i træningen ved Ringkøbing, hvor
man på tværs af racer træner målrettet mod
den ”store” prøve. - Der er et godt træningsmiljø, siger Klaus, og han mener, at det
næsten er som at komme til prøve i hvert
fald for hunden. Der er andre hunde, andre
mennesker og flere aktiviteter.
Klaus Frostholm bruger ekstra megen tid
på vandarbejde og schweiss, da han synes,
det er her, de største udfordringer kommer.
Til gengæld får hunden kun få ræveslæb
for at bevare lysten. Og lyst er der åbenbart
nok af. Klaus fortæller, at en træningsaften
lå ræven i en lavning. Kalle havde fart på,
og da han registrerede færten, vendte han i
luften, snuppede ræven og returnerede i fin
stil.
Til gengæld træner Klaus Frostholm en del
på skovsøg og aflægning. - Her er nemme
point at hente, siger han. Klaus kalder heller
aldrig, sin hund ind, når han træner dæk.
Han går altid ud og henter hunden. - Kalder
man hunden hjem, er risikoen for, at den
bare ligger og venter på fløjtesignal stor,
forklarer han og tilføjer: - Nu kan den bare
slappe af, den ved, jeg kommer og henter
den.
Som en vigtig del af forberedelserne til
fuldbrugsprøven nævner Klaus Frostholm
konditionen. Konditionen skal være i
top, ellers magter hunden ikke de mange
forskellige opgaver over to dage. Her er
marktræningen selvfølgelig et vigtigt element, men Klaus bruger også cyklen, og det
hjælper jo også på manden.
Jagt
Og så kommer spørgsmålet til 125.000 kr.
Hvordan med jagten? Klaus Frostholm
behøver ikke ringe til en ven for at finde
svaret. - Kalle bruges til al slags jagt, det er
jo det, han er beregnet til, siger Klaus. Han
mener ikke, der er nogen grund til at have
en fin prøvehund med mange vinderplaceringer og fuldbrugspræmier på CV´et, hvis
den ikke kan og må bruges til jagt.
Klaus har den klare opfattelse, at hunden
skal kunne veksle mellem prøver og jagt,
men det kræver naturligvis et godt temperament. - For at kunne være en god jagt- og
prøvehund må hunden være afbalanceret og
hvile i sig selv, slutter Klaus Frostholm.
Kalle lægger hovedet på skrå og ser på sin
herre. Den glæder sig, til det bliver efterår.
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En dag med Peter prø
Der bruges tusindvis af
timer på at arrangere og
afholde prøver for stående jagthunde over hele
landet, men hvor meget
arbejde kræver en prøve
egentlig? Jagthunden
fulgte en af de mange prøveledere og ildsjæle for at
komme bag kulissen.
Tekst og foto: Jette Veggerby

Det er fredag morgen den 6. april kl. 7 i
Skive, da prøveleder på dagens FJD markprøve i Hobro, Peter Katholm, kører mod
Hobro. Forarbejdet er gjort, men der er altid
en lille bekymring for, om landmændene nu
har kørt gylle ud på de terræner, som han
har planer om at bruge. Foråret er kommet,
der er travlt i marken, og derfor kan tingene
hurtigt ændre sig. Det er jo sket før, som
dengang for et par år siden, hvor han også
skulle være prøveleder på en markprøve.
Som altid kørte han ud og så på terrænerne
tre til fire dage før, om alt var, som det
skulle være. Måske var det en mavefornemmelse, men noget sagde Peter, at han skulle
køre forbi terrænerne igen aftenen før, og
godt han gjorde! I løbet af dagen var rigtig
mange hektar blevet sorte og kunne ikke
bruges – så kunne det nok være, at pulsen
steg en hel del, og der skulle arbejdes for at
få det hele klar til morgendagens fem hold.
Det, du ikke ser
I dag fortæller Peter Katholm, at det hele
kører lidt på rutinen, da det er en lille prøve
med kun to hold. Forarbejdet har dog ikke
været helt nemt, da der var tilmeldt 46
hunde, og der kun er plads til 24. og FJDprøven i Hobro plejer bestemt heller ikke at
bestå af det, Peter kalder ”kun to hold”. Aldrig før har det været nødvendigt at skuffe
nogen, for var det nødvendigt, så kunne der
altid skaffes en dommer mere.
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Peter Katholm byder velkommen til dagens markprøve.

Udfordringen i år er dog mangel på gode
markprøveterræner. Det meget våde efterår
har gjort det svært. Markerne er helt flade
og uden vækst i afgrøderne, så selv om
teamet i Hobro har omkring 2.500 hektar
til rådighed, så kan det meste ikke bruges.
Derfor må det ene af de to hold køre til
Hadsund, hvor der heldigvis lige er kommet
200 hektar mere til rådighed.
Peter fortæller, at han bruger cirka 10
timer på at administrere en prøve med 24
hunde. Alle prøverne ligger i DKK´s hundeweb, hvortil også tilmeldingen foregår,
www.fjd.dk

mens selve prøvegebyrerne tilgår prøveleders private konto. Alle de hunde, som
ikke kunne deltage på prøven, skal have
deres penge retur, men det kan de først få,
når prøven er afsluttet i Hundeweb. Lige på
denne prøve giver det jo lidt arbejde, men
ellers synes Peter, at det er nemt at arbejde i
Hundeweb.
Til mit spørgsmål om hvorvidt det er svært
at skaffe dommere, fortæller Peter, at han
altid forsøger at få dommere, der bor tæt
på prøven af hensyn til prøvens økonomi.
Det kunne dog ikke lade sig gøre i dette

øveleder
tilfælde, og enkelte gange har han da også
måttet ringe til mere end 30 dommere, før
det lykkedes at få en aftale på plads. Men jo
før man er ude, jo nemmere bliver det. Peter
har også lært, at det er en god idé at vente
med at trykke kataloget, da der ofte kommer ændringer i sidste øjeblik – f.eks. var
der aftenen før dagens prøve en løbsk tæve,
men dette gav så plads til en af dem, som
ellers ikke var heldig i lodtrækningen.
Peter kan godt lide, at kataloget er perfekt,
så det blev først kørt i printeren sent torsdag
aften. Dog kan man jo ikke holde for en
skadet hund eller en bil, der går i stykker på
vej til prøven. Dette havde vi dog heldigvis
ikke noget af i denne omgang.
Peter fortæller, at det var et lidt større
arbejde at være prøveleder, da Dansk Münsterländer Klub afholdt sin hovedprøve med
hele 144 deltagere over to dage. Det kræver
logistik med masser af terrænledere og
hjælpere, parkeringsforhold, forplejning og
ikke mindst de omkring 100.000 kr., som
på så stor en prøve gik ind og ud af Peters
konto i ugerne op til prøven.
Mange kasketter
På dagens prøve er der helt usædvanligt
vestenvind, og dette har også givet udfordringer, da en del lange og smalle marker
nu ikke kan bruges. Men bortset fra det, så
får Peter det planlagt således, at deltagerne
ikke skal køre ret langt, og det er muligt at
komme retur til mødestedet, hvor vi kan
sidde inde og spise.
Peter er også terrænleder i dag på det
ene hold, men selv om han både selv fører
hund, er prøveleder og terrænleder, så har
han både tid og overskud til at få givet en
god intro til selve prøven, få givet nogle
klare retningslinjer for deltagerne og give
god råd til de næste to hundeførere, der skal
i slip.
Peter går og snakker med alle og sørger i
høj grad også for en god stemning, og den
slags kommer selvfølgelig med rutinen.
Og rutine – ja, det får man hurtigt, når
man står med fem til seks prøver om året.
Peter fik sin første stående hund for fem
år siden, og da han kom i kløerne på den
erfarne hundemand Carsten Jacobsen via
sit job i Eurocon, blev han hurtigt ”vaccineret”, som han beskriver det.
For en hundemand det perfekte job, hvor
de to ofte i løbet af dagen tager ud og
træner hund eller arrangerer mange former

for prøver – det er både apporteringsprøver, vand og slæb og markprøver. Et sted,
hvor man ikke kigger på klokken, men får
det hele flettet sammen, så det går op i en
højere enhed.
Uundværlige ildsjæle
Der er ingen tvivl om, at Peter Katholm
er en ildsjæl, der brænder for de stående
hunde. Ønsket om at give andre hundeførere de bedste muligheder for at få afprøvet
deres hunde vejer tungt på vægtskålen hos
Peter, og derfor går han ikke så højt op i
den tid, som han bruger på det. En god dag
i marken, at se godt hundearbejde og ikke
mindst hygge – ja, det er løn i sig selv for
en ildsjæl.
Jeg håber dog, at du vil løfte en ekstra
gang på hatten eller give et klap på skulderen, næste gang du møder en ildsjæl derude.
De fortjener at få anerkendelse for indsatsen, og for dig og mig betyder det jo alt, at
vi over hele landet kan komme til prøver
med vores hunde.
Tak for en god dag i marken og skribentens lille tak var hjemmelavede kokostoppe
til alle prøvedeltagere, dommere og hjælpere.

Flaghejsning hører med til jobbet.

Kokostoppene stod „Jagthundens“ udsendte for.

Man skal også lige være terrænleder og hundefører.

www.fjd.dk
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Instruktøruddannelse
ser dagens lys
Et samarbejde mellem FJD´s to største klubber har nu ført til, at man vil uddanne
egne instruktører til det regionale hundearbejde. I foråret blev de første nye instruktører uddannet.

Alle følger med, når der instrueres, og mon ikke hundene glæder sig til en tur i vandet?

Tekst: Bente Bak
Foto: Jens Toft
Det første instruktørkursus i samarbejde
mellem Dansk Ruhår Klub og Dansk
Münsterländer Klub fandt sted i weekenden
den 4.-6. maj. Der var 15 deltagere. Otte fra
DRK og syv fra DMK. Vi startede fredag
eftermiddag, efterhånden som folk dukkede
op. Solen skinnede, humøret var højt, og
alle var indstillet på at få en hyggelig og
lærerig weekend med andre hundenørder.
Blandet skare
Selve kurset begyndte med, at vi fik udleveret et kompendie med alt, hvad vi skulle
gennemgå i løbet af weekenden. Flot, gennemarbejdet og professionelt udført – det
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lovede godt for udbyttet af undervisningen.
En præsentation af de instruktører, der
skulle undervise i løbet af weekenden,
samt af deltagerne viste, at der var repræsentanter fra det meste af landet. Vi var en
skønsom blanding af unge og ældre, erfarne
og knap så erfarne hundeførere. Alle havde
det til fælles, at vi gerne ville lære mere om,
hvordan vi bedst muligt træner vores dejlige
hunde, og ikke mindst hvordan vi formidler
gode træningsmetoder videre til andre i
vores respektive lokalområder.
Lederskab
Efter en lækker aftensmad og check-in på
www.fjd.dk

vores værelser startede første oplæg. Oplægsholderen Karen Frost talte om hundens
normaladfærd og kommunikation, gængse
læringsteorier og hundens udviklingsfaser
fra hvalp til kønsmodning. Hun kom ind på,
hvordan hundens adfærd uvægerligt bliver
sat ind i den forståelsesramme, vi nu har.
Oplægget gav stof til eftertanke i forhold
til den gængse opfattelse af vigtigheden
af at etablere et solidt lederskab overfor
sin hund, og tanken om, at en stor del af
hundens adfærd kan tolkes som et ønske om
at komme højere op i hierarkiet.
Karen Frost lagde generelt op til et opgør
med mange af de gængse opfattelser af,

hvilke metoder der er effektive i træningen af jagthunde. Hun tog afstand fra alle
former for straf inklusive at guide hunden
gennem et ”nej” på rette tid og sted. I stedet
blev der lagt op til at træne udelukkende
gennem belønning og motivation, eksempelvis via klikkermetoden.
Oplægget sluttede omkring midnat, og alle
var godt trætte, så de fleste fik lige luftet
deres hunde og gik så til køjs.
Kommunikation
Lørdag morgen startede med morgenmad
7.30. Solen skinnede stadig, og de fleste
fik taget en lille tur med hundene inden
morgenmaden.
Dagens første oplæg om hundens grundlæggende anatomi foregik ude i solen. Et
styk dejlig ruhår op på bordet, og så blev
der vist og forklaret ud fra en rigtig hund og
ikke illustrationer i en bog. Dejligt konkret
og til at forholde sig til.
Resten af formiddagen gik med at arbejde
med kommunikation og præsentationsteknik, gruppearbejde og mere teori omkring
hundens indlæring. Vi var på forhånd opdelt
i arbejdsgrupper på fire, og de grupper
arbejdede vi i hele weekenden. Det gav et
godt udbytte af gruppearbejdet, vi skulle
ikke bruge tid på at danne grupper, hver
gang der var opgaver, og vi skulle heller
ikke bruge tid og energi på at snakke os
ind på hinanden hver gang, der var en ny
opgave. God og effektiv måde at organisere
gruppearbejdet på.
Efter en lækker frokost og en pause til lige
at lufte hundene lidt blev der arbejdet resten
af eftermiddagen med hvalpemotivation
og grundlæggende lydighed. Vi vekslede
imellem oplæg, gruppearbejde og praktiske
øvelser, hvor vi skulle planlægge øvelser og
undervise hinanden, som vi ville gøre det
hjemme i lokalområdet. Hundene kom med
ud, og vi fik prøvet øvelserne af i praksis og
set, hvordan det fungerede.
Det var rigtig fint at få prøvet den del af i
praksis, og alle tog både rollen som underviser og rollen som elev seriøst.
Efter aftensmaden arbejdede vi med
grundlæggende apportering og dirigering
i teori og praksis. Igen fik vi til opgave at
planlægge øvelser for hinanden, så alt, der
var blevet gennemgået, blev prøvet af i
praksis. Hver gruppe fik tildelt et område
af den gennemgåede teori, som der skulle
planlægge øvelser til, og så blev det afprøvet i praksis.
Aftenen sluttede med kaffe, snak og
hygge på kryds og tværs af både klubber
og arbejdsgrupper. Rigtig god stemning og
hygge, så længe man nu gad.
Vand og slæb
Efter morgenmaden søndag gik vi i gang
med teori omkring apportering på vand,
gruppearbejde omkring det og så en tur ned
til en nærliggende sø, hvor de øvelser, vi

Første hold nyuddannede instruktører i DRK og DMK.

havde planlagt, blev prøvet af i praksis.
Alle nød turen inklusive de hunde, der
skulle udsættes for øvelserne, om det så var
vandtilvænning eller apportering og dirigering på vand. Der blev også lige tid til en
dukkert for de hunde, der ikke havde været
prøvekaniner til øvelserne.
Tilbage ved huset arbejdede vi med spor
og slæb. Her fik vi tydeligt demonstreret,
at det ikke er nødvendigt med rigtigt vildt
for at lægge et slæb. Der blev lagt slæb med
dummyer, og begge de uøvede hunde, der
kom på, gik fine slæb.
Evaluering
Efter frokost arbejdede vi med konflikthåndtering i teori og praksis. Hvad stiller vi
op, når det ikke går, som vi havde forventet,
og der står en hundefører med en hund, der
ikke gør, som føreren ønsker? Hvordan går
vi tilbage og får planlagt indlæringen på en
måde, så det lykkes næste gang?
Kurset sluttede med en evaluering over en
kop kaffe, kage og rester af de lækre desserter, vi ikke havde fået spist op de andre
dage.
Min evaluering af weekenden er, at det er
et supergodt kursus, DRK og DMK i fællesskab har fået stablet på benene her. Der
er nogle ildsjæle som virkelig har lagt et
kæmpearbejde i, at få planlagt og gennemført det her, og der er kommet et rigtig godt
og brugbart kursus ud af det. Stor tak til jer
og hatten af for de mange, mange timer, I
har lagt i det.
Det var første gang, kurset blev afholdt,
og selvfølgelig er der sikkert nogle ting, der
skal justeres lidt, men alt i alt et superkursus, som i den grad var værd at tage turen
fra Bornholm til Jylland for.
Tak til alle, instruktører, den fantastiske
madmor, der var hyret til formålet, og ikke
mindst til de andre kursusdeltagere for en
dejlig og meget lærerig weekend.
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Fakta om uddannelsen
Dansk Ruhår Klub og Dansk Münsterländer Klub er gået i samarbejde om
at lave en skræddersyet uddannelse til
instruktørerne.
Veluddannede og imødekommende
instruktører, der er i stand til at hjælpe
DKR`s og DMK`s medlemmer til at
træne deres hunde op til at være
velegnede jagthunde. Uddannelsen er
målrettet stående jagthunde.
Uddannelsen er ambitiøs og er rettet
mod alle aldre (hund og fører) og dækker følgende:
• Grundlæggende hundepsykologi og
adfærd
• Viden om hunden og hundens
indlæring
• Præsentation af kommunikationsteknik
• Planlægning af introdruktionsforløb
• Apportering og dirigering
• Vandarbejde
• Slæb og grundlæggende sporarbejde
• Konflikthåndtering
Krav: Områderne indstiller, hvem der
kan være kursusdeltager til de respektive formænd.
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Mig og min jagthund

Oskar fik Aida med hjem fra
Jylland, da han var færdig på
efterskolen.
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I fædrenes fodspor
Det kan være svært at leve op til forventningerne, når man er tredje led i en kendt
”jagthundefamilie”. Og man er i hvert fald nødt til at finde sin egen måde
at gøre det på.
Tekst og foto: Christina Bak

Oskar Stenhøj Mortensen på 22 år er flasket
op med jagt, markprøver og ikke mindst
Breton. Både far: Søren Stenhøj Jørgensen,
farbror: Jens Stenhøj Jørgensen og farfar:
Aage Stenhøj Jørgensen har igennem det
meste af deres liv haft Breton og har det
stadig. Både Søren, Jens og Aage er alle
aktive bretonejere. Søren er formand for
Bretonklubben. Aage er sekretær for DJU.
Oskar er dermed tredje generation, og
ham vil vi komme til at se meget mere til i
fremtiden.
Hund og jagttegn
Jeg besøgte Oskar hjemme hos hans forældre i Glumsø på Midtsjælland, hvor også
lillesøster Lise bor. Hun går på gymnasiet
i Ringsted. Oskar bor til daglig i Nødebo i
Nordsjælland, hvor han læser til skov- og
landskabsingeniør på Skovskolen, også
kaldet ”Sling”.
Oskar kommer så meget hjem til forældrene, som det er muligt, da han desværre
ikke kan have sin egen hund, bretonen
Aida, med til Nødebo. Dermed bliver
vasketøjet samtidigt vasket og tørret på
den billigste måde for Oskar. Jeg ankommer på et tidspunkt, hvor Oskar skal have
pakket sit tøj efter en weekend i familiens
skød. Det føles lidt som ulvetimen i enhver
almindelig familie i Danmark.
Aida er fem år og som nævnt, Oskars egen
hund. Oskar fik Aida, da han flyttede hjem
til forældrene igen efter et år på Ålestrup
Naturefterskole, hvor også jagttegnet kom i
hus. Da forældrene hentede Oskar hjem fra
efterskolen, kørte de forbi Kennel Aulumboens for også at hente Oskars breton med
hjem. Det må have været en fantastisk
følelse at køre hjem med et nyerhvervet
jagttegn og sin egen jagthund!
På denne efterskole opstod en jagtloge
med fem medlemmer, som siden hen har
inviteret hinanden med på jagt. Når Oskar

inviterer, foregår det på Oremandsgaard ved
Præstø, hvor det at gå på fuglejagt med stående hund er det ypperste for Oskar. Aida er
en ivrig jagthund med et næsten ustoppeligt
drive.
Det mærker jeg også, da jeg går en tur
med Aida og Oskar på forældrenes ejendom. På ingen tid forvandler Aida sig fra
familiehund til jagthund. Når hun har en
jagt i udsigt, så er hun i sit es. Aida bruges
sekundært på markprøve. Det skal passe ind
i et tætpakket program, og er tiden ikke til
det, så bliver markprøverne valgt fra.
Oskar husker ellers tydeligt, da Aida fik
sin 1.-præmie i åben klasse. Han var et
stort nervevrag i 20 min.-slippet, hvor der
blev brugt flere forskellige makkere. Oskar
husker, at det føltes som en hel time. Oskars
har nemlig ikke helt formået at gøre Aida
100 % dæklydig. Men ekvigpagen overlevede. Det nyder Oskar at huske tilbage på.
Aida er én blandt mange hunde i hjemmet i Glumsø, men hun skiller sig lidt ud
fra flokken, da hun er den eneste hvidorange breton, og så har hun sin egen plads
i vindueskarmen i køkkenet. Her kan hun
følge godt med i, hvem der kører ind på
gårdspladsen.
Med til Vestjylland
I skrivende stund venter Aida hvalpe sammen med Gribskovens Laban, og det bliver
spændende og se, hvor mange hvalpe der
kommer ud af det. Gribskovens Laban
er valgt, fordi han er kuldbror til Oskars
forældres egen hanhund, Faru. Jo, Oskar er
rigtigt kommet ind i hundeverdenen. Andet
ville måske også været besynderligt?
Oskar flytter til sommer fra Nødebo til
Lemvig i forbindelse med uddannelsen, og
han satser på at få Aida med sig til Vestkysten. Oskar har aldrig været i tvivl om, at
det var Breton, som han skulle have. Det
passer fint til ham, at de hverken fylder
www.fjd.dk

særlig meget i sengen eller sofaen, og det
er samtidig en stortgående hund med stor
motor og mange hestekræfter.
Oskars far har også har stillet med Aida på
markprøve, men det gør ikke hunden forvirret af den grund. Aida ved godt hvem, der
er hendes ejer.

Aida har lige bragt en fasan for bøssen.
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Minikursus

Sådan holder du fasaner og agerhøns på terrænet
Lørdag den 22. september ved Kerteminde kl. 10 - 15 i samarbejde med Vildtplejeren.
Mødested: Holevangsvej 64 5300 Kerteminde

Foto: Flemming Østergaard.

Sådan etablerer man faunastriber, der kan holde på vildtet. Hvad kan man så?
Der er særlig fokus på faunastriber, som skal hjælpe markvildtet gennem vinteren.
Kurset er gratis. Der serveres en grilpølse og en øl til frokost.
Tilmelding til FJDs Udvalg for markvildt og natur på mail@storaaens.dk. senest d. 17.09.18

Frø og frøblandinger
til dine vildtagre
Samt udstyr til vildtpleje,
opdræt og udsætning fra
førende producenter i
England og Danmark
Ugentlige leveringer fra England
Herregårdsjæger
Herregårdsjæger Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen 53
53 62
62 22
22 80
80 rl@vildtplejeren.dk
rl@vildtplejeren.dk
Skov
Skov og
og Naturtekniker
Naturtekniker Brian
Brian Kerdil
Kerdil 22
22 73
73 22
22 88
88 bk@vildtplejeren.dk
bk@vildtplejeren.dk
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Museum for stående jagthunde
Åbningsdag 24.8. 2018

Foto: Niels Terkildsen.

Ny organisation
for stående jagthunde
Der arbejdes lige nu på højtryk med at få
den nye organisation klar til den 1. januar.
På FJDs hjemmeside kan du se vedtægterne for den nye organisation samt læse
referatet fra det første bestyrelsesmøde.

Fredag den 24. august kl. 16.00 åbner vi dørene for et lille museum vedrørende alt relevant materiale stående jagthunde (Grp. 7).
Vi gemmer og samler på: Bøger omhandlende emnet, årbøger, fotografier,
stamtavler, tidsskrifter osv..
Er du i besiddelse af omtalte emner – og overvejer en tur på genbrugspladsen – så vil vi med glæde modtage dette.
Dette tiltag er helt på privat basis, og vi ved knapt hvilken form dette vil
tage, men nu skal det prøves. Ideen hertil er opstået i samarbejde med
nyligt afdøde Jørn Lund Thomsen, som har skænket mange effekter af jagtligt interesse.
Der vil være kaffe på kanden og 17.30 tænder vi grillen !
Med Venlig hilsen
Erik Petersen & 1. kustode Laust Nørskov

Viborg Museeum for Stående Jagthunde
Hedevænget 11 8800 Viborg 2072 9190 ep1@pc.dk

Lastkurve fra Frejlev
Jagt er et praktisk,
let og super godt alternativ til en trailer.
Lastkurvene er alle typegodkendte
og godkendt til 130kg
Priser fra kr. 1.698,-

Foto: Flemming Østergaard.

Vi har mange gode tilbud til jæger og hund
Kig ind på Frejlev Jagt: www.frejlevjagt.dk

A

Fasanjagt i Polen
med stående hund

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

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

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Jagtrejser

3-dages jagt
med kost og logi

Vilde fasankokke
Pr. stk.

3.657,-

169,-

NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk
www.fjd.dk
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FJDs efterårsprøver 2018
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 1.
september 2018 til midnat. Ved for mange
tilmeldte hunde vil der blive foretaget
lodtrækning.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er
medlem af den specialklub hvis race, der
føres. Det samme gælder for udenlandske
hundes ejere. Bemærk at ejers og førers
medlemsnummer skal opgives.
Vær opmærksom på, at der udover de annoncerede prøver kan komme ekstra prøver
på hundeweb.
Knæk og bræk.
Med venlig hilsen
Ingerlise Rasmussen
Sekretær for FJD

Engelske racer
FJDs Nordjyske prøve lørdag 8. 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: Allan Nissen og Flemming
Sørensen
FJDs Midtfynske prøve lørdag den 8.
september – maks. 1 hold.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Svend Buchhave tlf. :
50580794
E-mail: metrinelund@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads

Info: Frokost og afslutning i terrænet.
FJD’s prøve ved Hobro søndag den 9.
september – max. 2 hold
Mødetid: kl. 09,00.
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Prøveleder: Peter Katholm, tlf. 2134 1660
E-mail: peter@eurocon.dk
Tilmelding på Hundeweb senest 26. august
2018
FJDs prøve ved Skive lørdag den 08. september – maks 2 hold
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Mødetid kl. 08.30
PL: Anders Laigaard tlf. 2092 3307
E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk
Dommere: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 01.09.2018
FJDs prøve ved Simmersted lørdag den 8.
september, maks. 1 Hold
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jørgen Duus, tlf. 2162 4612
E-mail: jkduus1950@gmail.com
Dommer: Leif Ekelund Jensen

Engelske og kontinentale racer
FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den
8. 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

Kontinentale racer
FJDs Sydjyske prøve ved Ribe onsdag
den 5. september – maks. 1 hold, åben
klasse
Mødested: Kærbøl Markvej 25, 6760 Ribe
Mødetid: kl. 8.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, tlf. 40767237
Mail: sydvestjyden@godmail.dk
Dommere: Endnu ikke på plads
Tilmeldingsfrist 29. august 2018
FJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag
den 9. september – max. 12 hunde, 1 hold
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej
2, 6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Tlf. 40263942.
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.
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Foto: Flemming Østergaard.
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E-mail: clauskr62@gmail.com
Dommere: Endnu Ikke på plads.
FJDs prøve på Bornholm søndag den 9.
september, maks. 1 Hold – engelske/kontinentale
Mødested: Klemensker Jagthytte, Kongensmark, Klemensker plantage, 3700 Rønne
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Benny L. Christensen tlf. 7255
8899
E-mail: ruhaar@live.dk
Dommer: Kim Staal
FJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag den 9. 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
FJDs prøve ved Otterup den 17. oktober
– maks 1 hold engelske og 2 hold kontinentale
Mødested: Otterupvej 500, 5270 Otterup
Mødetid kl. 08.00 (der køres fra klubhuset
kl. 8.30)
Der kan købes kaffe og drikkelse i klubhuset
Prøveleder: Gitte Schmidt Pedersen, tlf.
6171 5488
E-mail: dinfundraiser@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads.

FJDs prøve ved Herning den 1. november
- maks 2 hold engelske og 1 hold kontinentale
Mødested: Herning Jagtcenter, Bredvigvej
8, Ørre, 7400 Herning. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, tlf.
24821093.
Mail: mail@storaaens.dk
Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2018.
Dommere: Jan Andreasen, Hans Peter Clausen og Knud Måbjerg.

Vinderprøver
FJD’s internationale vinderprøve for
engelske racer lørdag den 6. oktober 2018
i Jylland.
Mødested: Hotel Søparken, Søparken 1,
9440 Aabybro. Mødetid: kl. 8,30.
Dommere: Ordf. Poul Erik Dahl, Jens Hansen og Brian Hinge Krog
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, tlf. 4093
2898 (bedst efter kl. 16.00)

E-mail: post@ir-fritid.dk
Tilmelding på Hundeweb senest 20. september 2018
FJD’s internationale vinderprøve for
kontinentale racer lørdag den 6. oktober
2018 i Jylland.
Mødested: Klovtoftevej 10, Klovtoft, 6230
Rødekro. Mødetid: kl. 08,00.
Dommere: Ordf. Knud Steiner Føns, Gorm
Henriksen og Carsten Lundhøj
Prøveleder: Hans Martin Christensen tlf.
2571 9148
E-mail: hmc@bbsyd.dk
Tilmelding på Hundeweb senest 20. september 2018
FJD’s vinderprøve for engelske racer
lørdag den 20. oktober 2018 i Jylland.
Mødested: Jagthytten, Stratvej 9, 6740
Bramming. Mødetid: kl. 8,30.
Dommere: ordf. Poul V. Nielsen og Allan

Nissen
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 2334 0635
E-mail: erlingclausen@live.dk
Tilmelding på Hundeweb senest 13. oktober
2018

Fælles instruktion
Hunde der på Dansk Kennel Klubs brugsprøver opnår 1 præmie, kan eftertilmelde
på en af organisationernes vinderprøve,
såfremt der er plads.
Ingen hund kan deltage på mere end en
af organisationernes vinderprøver. Dette
gælder ikke for Vinderklasser efter DM.
Til 1. vinderen kan der uddeles CACIT.
Efter den Internationale vinderklasse udtages de hunde, der skal repræsentere FJD
ved dette års DM efter de for DM gældende
udtagelsesregler.
FJD tager forbehold for eventuelle ændringer i dommerliste samt i programmer i
øvrigt.

5-Klub samarbejdet International vinderprøve lørdag den 29. sept. 2018
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben,
Dansk Weimaraner Klub, KJS og Klubben
for Gamle Danske Hønsehunde inviterer til
international vinderprøve på Samsø.
Mødested: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø. Mødetid: lørdag den
29. september 2018 kl.: 08:30
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.
Vedr. samkørsel så kan prøvelederen
kontaktes.
Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej
21, 8305 Samsø. Tlf.: 40 42 17 38 e-mail:
findholger@os.dk
Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
senest den 21. september 2018.
Har du ikke mulighed for at tilmelde på

www.fjd.dk

hundeweb, kontakt da prøvelederen.
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. 8.30 skal bestilles ved prøveleder – pris kr. 55.
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Foto: Annette Laursen.

DKKs efterårsmarkprøver 2018
Se meget mere information på: www.dkk.
dk (vælg: Aktivitet/Stående jagthunde/
prøver for stående jagthunde). Her vil der
også være opdateringer på ændringer og
eventuelt ekstra prøver.
DKK’s brugsklasser: For ejere/førere
med stående jagthunde. Skal være medlem
af DKK eller en af specialklubberne for
stående jagthunde.
DKK’s internationale efterårsvinderklasse: For ejere/førere med stående
jagthunde. Skal være medlem af DKK. For
udenlandske hunde skal kopi af stambog
tilsendes DKK´s jagtafdeling/alternativt
afleveres til prøveleder, som videresender
til administrationen.
Tilmelding: www.hundeweb.dk
Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser
er 21 dage før prøvens afholdelse.
Tilmeldingsfrist for samtlige vinderklasser
er 20. september 2018.

Engelske racer:
- Brugsklasse Egemarke: 16. september
- Brugsklasse Ryomgård: 18. september
- Brugsklasse Grindsted: 18. september
- Brugsklasse Vildbjerg: 19. september
- Brugsklasse Sindal: 20. september
- Brugsklasse Hjerpsted : 21. september
- Brugsklasse Ringe: 28. september

- Brugsklasse Bjert: 30. september
- Brugsklasse på Læsø : 12. oktober
(blandet hold)
- Brugsklasse Tønder: 20. oktober
- Brugsklasse Brande: 11. november
- DKK’s internationale vinderklasse Vildbjerg: 7. oktober
- DKK’s internationale vinderklasse Stubbekøbing: 6. oktober

- Brugsklasse på Læsø: 12. oktober
(blandet hold)
- DKK´s internationale vinderklasse Vordingborg: 6. oktober
- DKK’s internationale vinderklasse Grenå:
7. oktober

Kontinentale racer:

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
1. vinder kan tildeles CACIT, og den hund,
der er placeret som 2. vinder, kan tildeles
Reserve-CACIT. Begge skal opfylde kravene til CAC.
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.
Tilmelding og betaling til de enkelte prøver
foretages elektronisk via www.hundeweb.
dk
Knæk og bræk.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

- Brugsklasse Skive: 16. september
- Brugsklasse Slagelse: 16. september
- Brugsklasse Grindsted: 18. september
- Brugsklasse Grenå: 19. september
- Brugsklasse Bygum: 19. september
- Brugsklasse Næstved: 22. oktober
- Brugsklasse Maribo: 22. september
- Brugsklasse Hjerpsted: 23. september
- Brugsklasse Grindsted: 25. september
- Brugsklasse Ribe: 26. september
- Brugsklasse Simmersted: 27. september
- Brugsklasse Højmark: 27. september
- Brugsklasse Hjallerup: 30. september
- Brugsklasse Næstved: 2. oktober
- Brugsklasse Klovtoft: 3. oktober
- Brugsklasse Hobro: 5. oktober
- Brugsklasse Slagelse: 10. oktober
- Brugsklasse Hjerpsted: 20. oktober
- Brugsklasse Tårs: Ikke fastlagt

Skovfugleprøver vil blive annonceret på
hjemmesiden. (der vil blive ca 3 i efteråret)

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:
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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.”

Danmarksmesterskabet 2018
søndag den 14. oktober i Sydjylland

Mødested: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.
Program:
Velkomst og opråb kl. 8,00. Herefter afgang til terræn.
Frokost ca. kl. 12,30 ved Riber Kjærgaard Landbrugsskole, Kjærgårdsvej 31, 6740
Bramming.
Afslutning og præmieoverrækkelse foregår ved Riber Kjærgaard Landbrugsskole.
Dommere for engelske racer: Jørgen Gordon Andersen (ordførende), Poul Vestervang og Brian Hinge Krog.
Dommer for kontinentale racer: Kim Nielsen (ordførende), Ole N. Andersen og Jørgen Christensen.
Prøveleder: Anders Varming 4079 2617 E-mail andersvarming@hotmail.com
Katalog med de deltagende hunde offentliggøres på DJU’s hjemmeside onsdag den
10. oktober.
Mulighed for forplejning på DM: Oplysninger om mulighed for forplejning søndag
morgen og frokost vil forefindes på DJU’s hjemmeside.
Mulighed for overnatning: Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen.
Danhostel Vejen Sport & Hytteby, Petersmindevej 1, 6600 Vejen

Hovedsponsor
Foto: Flemming Østergaard.

Scadinavian Distribution of pet Products
www.profdog.com

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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DJUrer

oriente

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde

mandag den 4. juni 2018 kl. 17 på hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ,
formand, Harris Jensen (HJ) DKK,
næstformand, Allan Bredsgaard (AB) DJ,
Steen Larsen (SL) DJ, Connie Holmgaard
Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen
(CJ) FJD, Per Kristophersen (PK) FJD,
Erling Clausen (EC) DUV og Aage Stenhøj
Jørgensen (AASJ) sekretær.
PV bød velkommen. En særlig velkomst
til SL, der afløser Kirstein Henriksen i
DJU’s bestyrelse.
1.Dagsorden fastlægges.
Det udsendte forslag til en dagsorden blev
vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af
referat af mødet 25. januar 2018 samt
opfølgning af ikke afsluttede sager.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
PV oplyste, at opgaven med at etablere
en ny hjemmeside med DJU’s prøveregler
i en ny opsætning er overdraget til DJU’s
webmaster Lene Mortensen, som er gået i
gang med arbejdet.
PV mindedes Jørn Lund Thomsen, som
er afgået ved døden. Jørn Lund Thomsen
nåede ikke at få overrakt DJU-nålen for
hans arbejde i Slæb- og apporteringsprøveudvalget, men han havde fået at vide, at den
var tildelt ham, da dato for overrækkelsen
blev aftalt.
3. DJU’s regnskab for 2017.
DJU’s regnskab for 2017 og Slæb- og
apporteringsprøve Udvalgets (SAU) og
Fuldbrugsprøveudvalgets (FUV) regnskaber
inkl. prøveregnskaber er blevet revideret
og var udsendt til bestyrelsesmedlemmerne
inkl. et revisionsprotokollat. Protokollatet
påpeger, at visse bilag i de to udvalgs prøveregnskaber mangler den fornødne detaljeringsgrad og dokumentation, hvilket bør
påpeges over for prøvelederne. Derudover
er der en blank påtegning til regnskabet.
PV oplyste, at det eneste, der var ændret
i det reviderede regnskab i forhold til det
fremlagte, var to mindre rettelser i SAU’s
og FUV’s prøveregnskaber.
Regnskabet blev godkendt. Der udsendes
en skrivelse til SAU’s og FUV’s prøveledere mht. opstilling og dokumentation af
prøveregnskaber.
4. DJU’s budget for 2018 inkl. fastlæggelse af indskud.
PV Budgettet for 2018 var gennemgået
og vedtaget den 25. januar 2018 men bør
formelt godkendes nu, da det reviderede
regnskab foreligger. Dette tilsluttede man
sig. Derefter foreslog PV, at bestyrelsen
følger Økonomiudvalgets forslag om et
indskud for 2018 på t. kr. 100, fordelt med
t.kr. 50 fra DJ, t.kr 25 fra DKK og t.kr. 25
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fra FJD. Efter nogle få kommentarer blev
dette godkendt.
5. DUV’s rapport.
Rapporten orienterer bl.a. om status for de
igangværende dommerelever, ligesom den
sidste dommeraspirant fra det foregående
hold nu har bestået den afsluttende eksamen. Derudover var der DUV’s bemærkninger til dagsordenpunkterne 6, 7 og 9.
EC orienterede kort om forløbet af kurset
Modul 1 for dommereleverne samt for
elevarbejdet på prøverne i foråret. Ligeledes
orienterede han om, at DUV er i gang med
at rette henvendelse til dommere, som ikke
har dømt på prøver i en længere periode,
for at få klarlagt årsagen til dette forhold.
Sidstnævnte medførte en del kommetarer
fra bestyrelsesmedlemmerne.
6. Klagesag fra vinderprøve 18. marts
2018.
En hundefører havde fremsendt en klage
mod en dommers bedømmelse på nævnte
vinderprøve. Der var modtaget en redegørelse fra dommeren, klagerens bemærkninger til denne redegørelse samt vidneudsagn
fra 6 hanhundeførere på holdet.
PV indledte med en kort oversigt over det
modtagne og udsendte materiale i forbindelse med sagsbehandlingen. Han sluttede
med at tilslutte sig DUV’s forslag om at
klagen afvises, da den ikke er indgivet på
prøvedagen iht. FMR § 3 stk. 3 trods det, at
dommeren havde spurgt klageren, om han
ville indgive en klage, hvilket denne havde
afvist.
Efter en kort debat tilsluttede bestyrelsesmedlemmerne sig dette synspunkt. EC
oplyste, at prøvelederen under prøven
havde telefoneret til EC for at sikre sig, han
håndterede sagen korrekt.
7. Indberetning af dommer jfr. FMR § 17
stk. 6 (Aflevering af kritikker).
DUV har, efter at have konstateret at
markprøvedommer Ulrik Stadelhofer (US)
ikke har overholdt tidsfristen for indførelse
af kritikker i Hundeweb, indberettet ham
til DJU’s bestyrelse. DUV oplyser, at US
i februar 2013 har fået en advarsel for den
samme forseelse. Efter en kort debat var
der enighed om at indstille til DKK, at US
idømmes en karantæne på 1½ år fra d.d. til
31.12.2019.
8. Fuldbrugsprøver 2018.
Da det blev konstateret, at der var planlagt
to fuldbrugsprøver i weekenden 15.-16.
september 2018, blev der rettet henvendelse
til Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) fra den
kontinentale formandsgruppe i FJD, da
disse mente, der ikke bør placeres prøver
med fældning af fugl på den dag, hvor
www.fjd.dk

agerhønejagten går ind. Formandsgruppen
påpegede også, at flere prøvedatoer ikke
stemmer overens med den af Markprøveudvalget (MUV) udarbejdede plan for 2018.
FUV har herefter fremsendt en redegørelse, hvori det oplyses, at det desværre ikke
har været muligt at lægge disse to prøver på
andre datoer. På et prøveledermøde forsøgte
man at finde alternative datoer. Derudover
er der 3 prøver, som ligger på andre datoer
end dem, der er tildelt fuldbrugsprøver på
den af DJU vedtagne plan for prøver i 2018.
Som en konsekvens vil FUV derfor se sig
nødsaget til at aflyse disse 5 prøver, hvis
DJU’s bestyrelse ikke giver tilladelse til at
bruge de planlagte datoer.
DJU’s bestyrelse har efter have modtaget
nævnte redegørelse besluttet, at prøverne
ekstraordinært kan afholdes som planlagt.
Bestyrelsen forventer, at FUV og MUV
fremover samarbejder og koordinerer, at de
af MUV udarbejdede kalendere for prøver
stemmer overens med de af FUV planlagte.
På mødet var der flere indlæg om den
debat, der var ført via mails under sagsbehandlingen af ovennævnte problematik,
ligesom man havde bemærket, at sagsbehandlingen mellem FUV og DJU’s
bestyrelse var blevet kommenteret på nogle
sociale medier, hvilket forekommer uhensigtsmæssigt.
9. Forslag til ændring af fuldbrugsprøver.
DUV har modtaget bemærkninger/høringssvar fra fire kontinentale ERFA-grupper til
forslaget. På DUV’s udvalgsmøde udspandt
der sig en diskussion om, hvorledes man
kommer videre med sagsbehandlingen. På
forskellige punkter (bl.a. adgangskravene)
er der forskellige forslag fra de involverede
parter. Et forslag fra Fuldbrugsprøveudvalget, et fra den kontinentale formandsgruppe
og forskellige forslag fra dommerne/ERFAgrupperne. Det er ønskeligt, at der fremlægges et enigt forslag til beslutning i DJU’s
bestyrelse.
DUV har derfor foreslået, at der indkaldes til et møde med følgende deltagere:
Fuldbrugsprøveud-valget, repræsentanter
fra FJD’s kontinentale specialklubber og
DUV som repræsentant for de kontinentale
dommere/ERFA-grupper. På dette møde
skal det forsøges at få udarbejdet et fælles
forslag til beslutning i DJU’s bestyrelse.
PV tilsluttede sig den gode idé fra DUV.
Efter en kort debat med tilslutning til forslaget blev det besluttet, at DUV tager initiativ
til afholdelse af det foreslåede møde.
10. Forslag til ændring af FMR § 3 stk.3.
Der var fremlagt et forslag om, at en klage
over en prøves bedømmelse indgives skriftligt til DJU’s sekretariat senest otte dage ef-

ter prøvens afholdelse i modsætning til nu,
hvor klagen skal indgives på prøvedagen
til prøvelederen. Motiveringen er, at med
den nuværende regel har det i nogle tilfælde
været lidt uklart for klagere hvornår og
til hvem, klagen skulle afleveres, ligesom
prøvelederen blev pålagt et administrativt
ansvar for en korrekt sagsbehandling.
Efter nogle supplerende bemærkninger
fra PV og AASJ blev forslaget vedtaget, og
sendes herefter i høring.
Som meddelt bestyrelsen den 7. maj har
forslag om en sproglig ændring af FMR §
10 været i høring sammen med retningslinier for ét holds vinderprøver. Da der ikke
er modtaget nogen indsigelser, er forslaget
hermed vedtaget.
PV foreslog, at DJU’s bestyrelse ikke
ønsker flere ændringer i FMR indtil årets
udgang. Dette blev vedtaget.
11. Lov om håndtering af personlige
data.
AASJ oplyste, at han havde haft en samtale
med DKK’s medarbejder Charlotte Vinther
Dal (CVD) om hvilke oplysninger om ejere
af hunde, der stiller på prøver og udstillinger, der kan offentliggøres i programmer
m.m. efter den nye lov om databeskyttelse
er trådt i kraft den 25. maj 2018. Umiddelbart regner CVD med, at der kræves en
sanktionering af ejeren, når denne tilmelder
sin hund på Hundeweb. AASJ og CVD
arbejder videre med problematikken.
PK fortalte, at der fra DKK var udsendt
en aftale til alle specialklubber mht.
databeskyttelsesforordninger, som de skal
underskrive. Det drejer sig bl.a. om offentliggørelse af bestyrelsesmedlemmers,
dommeres og andres oplysninger om navn,
adresse, telefonnumre m.m. Disse aftaler
skal underskrives af specialklubberne.
Der var flere indlæg om de umiddelbare
problemer, fortolkningen af denne lov medfører for foreningsverdenen.

12. Plan for afvikling af DJU.
PV startede med at motivere, hvorfor han
foreslår, at bestyrelsen skal forholde sig til,
hvorledes afviklingen af DJU skal foregå.
DJU’s organisation skal fungere uden problemer indtil den 31. december 2018 med
en efterfølgende aflevering af økonomiske
midler, arkivmateriale, hjemmesider m.m.
Der blev herefter gennemgået en liste
på forskellige punkter som behandling af
regnskab for 2018, fordeling af indestående
bankbeholdning, arkivmateriale, hjemmesider m.m. Til nogle af punkterne blev
der taget beslutning, mens andre punkter
afventer en yderligere drøftelse.
PK oplyste, at forhandlingsudvalget for
den nye organisation holder møde den 12.
juni, hvorefter planen for starten af den nye
organisation offentliggøres. Der vil også
blive udsendt en invitation til de nuværende
udvalgsmedlemmer i DJU-organisationen.
13. Næste bestyrelsesmøde.
PV foreslog, at der måske bliver behov for
et møde i august. Derefter bør man holde et
møde i forbindelse med DM 2018. Til slut
kan der være ting, som skal afklares på et
evt. møde i december 2018.
Dette blev vedtaget. I den forbindelse blev
det oplyst, at mødested for DM 2018 bliver
Vejen Idrætscenter.
14. Eventuelt
EC oplyste, at ESK’s og DPK’s brugsprøver som aftalt bliver åbne for hunde af alle
engelske racer. Specialklubberne udtager
derefter 3 af disse hunde, som danner et
hold i en racedyst.
PK oplyste, at Jægers redaktør Max Steinar har udsendt en opfordring til alle jagthundes specialklubber om at give et referat
af deres nationale mesterskab. Skrivelsen
er tilstillet FJD. Skrivelsen videresendes til
DJU’s bestyrelse.
Mødet sluttede kl. 20,24
Aage Stenhøj Jørgensen, Referent

www.fjd.dk

Kendelse vedr. manglende indsendelse af kritikker
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU)
bestyrelse har modtaget en indberetning om, at markprøvedommer Ulrik
Stadelhofer ikke har overholdt fristen
for indførelse af kritikker i Hundeweb
jfr. Fælles Markprøve Regler § 17 stk.
6, idet kritikkerne fra Engelsk Setter
Klubs hovedprøve foråret 2018 og
Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve foråret 2018 ikke var indlagt i
Hundeweb den 9. maj 2018.
Den 26. februar 2013 modtog Ulrik
Stadelhofer en advarsel for samme
forseelse
På DJU’s bestyrelsesmøde den 4.
juni 2018 blev sagen behandlet, og
DJU’s bestyrelse besluttede at indstille
til Dansk Kennel Klub, at Ulrik Stadelhofer fratages sin autorisation som
markprøvedommer fra d.d. indtil 31.
december 2019.
På et bestyrelsesmøde besluttede
Dansk Kennel Klubs bestyrelse at
følge DJU’s indstilling.
Dansk Jagthunde Udvalg
P. u. v.
Poul Vestervang
Formand

Ny markprøvedommer
DJU’s bestyrelses har efter indstilling
fra Dommerudvalget godkendt Denny
Chr. Pauk Pedersen, Svalhøjvej 11,
3790 Hasle som markprøvedommer for
kontinentale racer, efter han har gennemført den fornødne uddannelse.
Dansk Kennel Klubs bestyrelse har
efterfølgende udstedt dommerautorisationen.
Dansk Jagthunde Udvalg
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Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27,
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Formandstanker
Nu er der gået godt et år siden jeg blev
valgt som formand for Dansk Ruhår Klub.
Som formand får man mange spørgsmål fra
medlemmer, ikke medlemmer, bestyrelsen,
udvalg, m.fl.. Derfor vil jeg forsøge både at
svare og/eller komme med mine synspunkter i denne artikel.
Faldende antal registrerede hvalpe: Kan vi
gøre noget? Skal vi gøre noget? Hvad gør
bestyrelsen?
Det faldende antal hvalpe er i mine øjne
en opgave for alle medlemmer, områderne,
bestyrelsen og avlerne. Vi skal give vores
nuværende og kommende medlemmer gode
muligheder for at få trænet deres hunde i
lokalområderne. Det er ikke vigtigt for mig
om man ønsker at deltage på prøver eller
udstillinger. Det vigtigste er at ruhårsejeren får en lydig og kontaktsøgende hund/
jagtkammerat. Og det betyder alt, at man
kommer godt fra start med sin nye hund.
For at hjælpe lokalområderne har DRK
etableret en træneruddannelse sammen med
Dansk Münsterländer Klub. Ud over at
hjælpe områderne med at få uddannet flere
trænere, så står vi klar til at hjælpe økonomisk og støtte op omkring nye tiltag. I flere
af vores områder trænes sammen med andre
specialklubber og/eller jægerforbundet. Jeg
er stor tilhænger af, at man finder sammen
klubber og foreninger imellem, idet jeg er
overbevist om at en ruhår ikke tager skade
af at træne sammen med andre racer! Det
kunne jo være man kunne lære noget, og
desuden vil flere måske få øjnene op for,
hvor langt man kan nå med en ruhår?
Ud over områderne skal vi have avlerne
med på banen. Jeg er klar over, at flere af
avlerne allerede arrangerer træning for de-

res hvalpekøbere, men flere vil kunne tage
dette op - igen er mere træning = lydigere
og bedre hunde.
Samlet set skal vi alle arbejde for at
hjælpe nye og gamle hundeførere til at få
en lydig og kontaktsøgende hund. Jo flere
gode ruhår der kommer på jagt, jo større vil
interessen være for, at jægerne næste gang
de skal købe hund vælger en ruhår!
Jeg er overbevist om, at der med tiden
vil ske ændringer inden for vores prøvesystemer. Det være sig prøvernes indhold
og måden de afholdes på. Vi bliver nødt til
at følge med tiden ellers bliver vi de store
tabere. Der skal dog ikke være tvivl om,
at jeg går 100% ind for at en af de vigtige
parametre er ruhårens evne til at tage stand!
Derudover kan vores hunde så meget andet
- vi kan bare kaste et blik i schweissregisteret, resultaterne fra fuldbrugsprøver, mv..
En ruhår er en stående hund, som i tillæg
til dette kan så meget andet - en helt fantastisk allround hund.
FJD /DJU. Hvad sker der?
Da jeg tog til mit første møde i FJD havde
jeg nok lidt fordomme med i bagagen: De
engelske er ikke til tale med, de går kun
op i marksøg og vil ikke andet, etc.. Jeg
har igennem det sidste år deltaget i mange
møder i FJD. Ja, vi ser forskelligt på tingene, men vi brænder alle for den stående
hund og vi lytter til hinanden og respekterer
hinandens synspunkter og ønsker.
Den nye organisation er sat i søen og overgangen fra DJU til den nye organisation er
fastlagt, men der bliver meget få ændringer
for det enkelte medlem. Det er der egentlig
ikke meget nytænkning i, kan man tænke.

DRK-kalenderen
Bestyrelsesmøder 2018/19
3. august 2018 – Bredsten kl. 17.00
4. oktober 2018 – Fjeldsted Skovkro kl.
17.00
22. november 2018 – Fjeldsted Skovkro kl.
17.00
2. februar 2019 Fjeldsted Skovkro kl. 10.00
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Til det kan jeg kun give jer ret! Men vi
bliver nødt til at sikre, at vores nuværende
system kan køre videre i en ny organisation, så må yderligere ændringer komme på
banen efterfølgende.
Jeg ser mange fordele i den nye organisation. Specialklubberne kommer tættere på
”magten” og vi har en tilkendegivelse fra
DJ og DKK om at de vil arbejde for den
stående hund. Jo flere vi er til at arbejde for
samme sag, jo længere når vi.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen
for et utroligt godt samarbejde og jeg ville
ønske, at alle vores medlemmer var klar
over, hvor stort et arbejde I lægger i Dansk
Ruhår Klub.
Vi ses derude! I er altid velkommen til
at ringe eller skrive til undertegnede eller
resten af bestyrelsen.
Jens Toft
Formand

Stillingsopslag!
14. marts 2019 - Fjeldsted Skovkro kl.
17.00
Kontaktmandsmøde 3. februar 2019
Generalforsamling 13. april 2019

www.fjd.dk

Sidder du og tænker på, hvordan du kan
hjælpe din klub med at løse en opgave og
har bare lidt flair for teksbehandling! – så
kan du blive den nye redaktør af disse
sider i Jagthunden. Kontakt gerne ”den
gamle redacteur” for at høre nærmere om
jobbet eller formand Jens Toft.

DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klubs internationale efterårsvinderklasser
Vi afholder to vinderklasser lørdag den 29. og søndag 30. september.
Sandwich kr. 45
Kaffe/kage kr. 45
Middag (lørdag aften) - 2 retter + kaffe kr.
160, ekskl. drikkevarer
Bestilling af og betaling for overnatning
og forplejning hos prøveleder Eline Noiesen, tlf.: 2015 1810 (efter kl. 17), email:
web@ruhaar.dk
Kontonummer: 8114 0008969957 eller
mobilepay 2025 1810 - husk at skrive navnet på den, der indbetales for.
Mødested
Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5,
4720 Præstø
Velkomst og afgang til terræn kl. 8.00.
Tilmelding
Sidste frist for bestilling af værelser/forplejning er fredag den d. 14. september 2018
kl. 24.00
Sidste frist for tilmelding til vinderklasserne er søndag den 23. september 2018 kl.
24.00. Tilmelding på Hundeweb.dk

Foto: Annette Laursen.

Vi har fælles mødessted for alle hold på
Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5,
4720 Præstø. Det er også her, vi spiser
frokost, holder fællesspisning lørdag aften
og overnatter.
Der er morgenmad kl. 7.00-8.00, frokost
kl. 12.30 og middag lørdag aften kl. 18.30

Prisliste
Enkeltværelse pr. nat kr. 300 pr. person
Dobbeltsengsværelse pr. nat kr. 200 pr.
person
Linnedpakke kr. 100
Morgenmad kr. 55
Frokost kr. 100

Bestyrelsen håber, at mange ruhårsejere vil
deltage med deres hunde i denne weekend
samt deltage i den hyggelige fællesspisning.
Flere informationer på www.ruhaar.dk
På gensyn
Prøveleder Eline Noiesen

Sakset fra Facebook
I tirsdags blev alle hvalpene hvalpetestet
af Henrik Vestergaard Hove-Nielsen fra
Danmarks Jægerforbund. Det er en test
som på mange punkter minder om mentaltesten bare på hvalpeplan De blev testet i
følgende:
Social interesse -vilje til at følge - fysisk
dominans - social dominans – apportering –
lydfølsomhed og byttedrift.
Det jeg gerne ville bruge testen til var at
lære endnu mere om hvalpene og derigennem blive endnu bedre til at matche den

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025 Email: hirtshals@ruhaar.dk

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen Irupvej 5 7755
Snedsted Tlf: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Ræveslæb i Sevel tirsdag den 28/8- kl. 18.00.
Tilmelding til Poul Sørensen, 81284918 senest 2
dage før.

enkelte hvalp og fører.
jeg må sige jeg er meget
imponeret over testen og
mine forventninger blev
helt klart indfriet. jeg kan meget bedre vejlede mine hvalpekøbere om hvilken hvalp
der passer til dem. jeg vil helt sikkert også
for fremtiden få hvalpetestet mine hvalpe.
Så kan helt klart anbefales til andre avlere

Sidder og sunder mig over en kop kaffe
og tænker tilbage på Familieweekenden i
Hummelmosen
Det er årets begivenhed. Her kan man virkelig tale om sammenhængskraft
Tænk sig, en weekend hvor man ikke kan
sparke sig frem for gode Ruhår og gode
Ruhårsmennesker, så bliver det ikke bedre

Marktræning i Vigsø søndag den 2/9- kl. 09.30,
tilmelding til Ole Brandt, 26792162 eller Ib Hermansen, 61461465 senest 2 dage før.

Marktræning i Vigsø mandag den 17/9- kl. 16.00,
tilmelding til Ole Brandt, 26792162, senest 2 dage
før.

Lokal markprøve på Mors (Morsø Jagthundeklub)
lørdag den 25/8-

Apporteringstræning i Sevel efter aftale med Poul
Sørensen, 8128 4918
Følg med på hjemmesiden, den bliver løbende
opdateret.

Ræveslæbsprøve Stenbjerg Klitplantage.
Fredag den 31/8-2018 kl. 17.00
Tilmelding på hundeweb senest 26/8-2018
Marktræning mandag den 3/9- kl. 17.00 i Sevel.
Tilmelding til Poul Sørensen, 81284918 senest 2
dage før
Marktræning i Krejbjerg søndag den 9/9- kl.
09.30, tilmelding til Bent Riis-Jensen, 30311259,
senest 2 dage før.

www.fjd.dk

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk
Ræveslæb: Anerkendt prøve 23-8-18 kl.18.
Tilmelding på hundeweb eller til Allan Nordkvist
Jakobsen
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DANSK RUHÅR KLUB
Marktræning:
6/9 Sofiedal, 13/9 Simmersted, 20/9 Sofiedal og
27/9 Bajstrup
Max 12 hunde, 150 kr. pr gang eller 500 kr. for alle
gange betales ved tilmelding.
Tilmelding til Randi: lilleskovbo@gmail.com
Betaling til mobilpay 24 64 50 63 Randi Callesen

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk
EN OPFORDRING: Få oprettet jer på siden til, at
kunne modtage nyhedsmail, da der fremadrettet vil
blive sendt reminder ud om kommende arrangementer via denne.

Svinehegn i Tyskland
Vi har fået plads i Tysk svinehegn, lørdag 29/9. der
er max plads til 5 hunde, først til mølle. Tilmeldingen er bindende, og der skal betales et depositum
på 200 kr. mobilpay 24645063
Man skal have tysk jagttegn. Det koster ca. 20 euro.
Tilmelding til Randi lilleskovbo@gmail.com
Sommerhilsen område Aabenrå
Ole, Birger, Johannes og Randi

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen Arnborgvej
12 6933 Kibæk Tlf: 2781 2528 E-mail: herning@
ruhaar.dk
Kasserer: Knud Måbjerg
Område møde:
Vores årlige område møde afholder vi onsdag d. 7.
november i Troldhede hallen, Idrætsalle 1, 6920
Videbæk kl. 19.00. Program bliver lagt ind senere.

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr Tlf: 6266 1084 / 2264
3686. E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885

Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232
E-mail: egtved@ruhaar.dk
HVALPEMOTIVATION/FORDRESSUR
Optsart i uge 43
Der bliver arbejdet med motivation og dressur ud
fra hundes alder.
Vi starter mandag d. 22. 10 2018og de næste 4
mandage
Sted: det foregår i en lade ved Kongsted ved
Fredericia
Der er plads til 3 hold
Hold 1 fra 18.00-19.00
Hold 2 fra 19.00-20.00
Hold 3 fra 20.00-21.00
For yderlige information ring eller skriv til Kim B
Rasmussen 22990078 ell. kim_ bernhard@hotmail.
com
Ved tilmelding til en aktivitet anses som for at være
bindene når først man har
betalt for aktiviteten. Husk påfører betalingen navn
og aktivitet.
Har du nogle træningsarealer eller vildt at byde ind
med er vi interesseret

Foto: Annette Laursen.

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 Email: esbjerg@ruhaar.dk
Vel mødt Aktivgruppen

Aabenraa området:
Kontaktperson: Birger Dorow Konkel 11 6300
Gråsten Tlf.: 4098 8632
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Ræveslæbsprøve 30/8 som betales over hundeweb.
Max 8 hunde

Marktræninger --- annonceres senere.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i
løbet af sommeren.
Pris: 75 kr. pr. hund for medlemmer af Ruhårsklubben eller anden FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 100 kr. pr. hund
Såfremt en aften bliver overtegnet har ruhår
fortrinsret.
Tilmelding til Daniel Petersen på fynruhaar@
gmail.com
Bubbelprøven
Lørdag d. 22. september kl. 09.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen
Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub. Pris, ikke medlemmer: 350 kr.
Lokal brugsprøve udelukkende for ruhår, hvor der
skydes fugle for hundene.

Foto: Annette Laursen.
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DANSK RUHÅR KLUB
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

Slagelse området:

Husk alt holde øje på hjemmesiderne, Jagthunden
og på FB om nærmere informationer, ændringer og
eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter
samt om tilmeldinger til aktiviteterne i Aktivgruppen Storstrømmen.
Venlig hilsen fra Bestyrelsen af Aktivgruppen
Storstrømmen.

Bornholm området:

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700
Rønne Tlf: 2896 7422.
E-mail: bornholm@ruhaar.dk

Aktivgruppen Storstrømmen /Nykøbing Falster
området.
Der skal gøres opmærksom på at medlemmer som
bor svarende til det gamle Storstrøms Amt har
fortrinsret til alle aktivgruppens aktiviteter.

Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve,
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporteringsprøve og deltaget på anerkendt markprøve.
Der kan uddeles pokaler 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 - senest 20. september på fynruhaar@gmail.com

Lokal markprøve; Høstprøven lørdag den 25
august. To hold. Max 20 deltager. Dommer: Jesper
Hansen og Per Stouby. Mødetid kl. 09:00. Mødested: Kanalvej 1, Grænge, 4891 Toreby. Tilmelding
til Anette Holm på mail adresse: AH.Holm@mail.
dk. Tilmelding senest onsdag den 22 august.

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

Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930
Maribo Tlf: 2046 3844

Foto: Annette Laursen.

Mødetid og mødested oplyses ved tilmelding. Max
10 deltager pr. gang. Tilmelding skal ske til Palle
Eriksen på mobil. 40 180 753.

Marktræning:
Tirsdag den 28/8 for åbenklasse hunde, tilmelding
senest 26/8.
Søndag den 2/9 for åbenklasse hunde, tilmelding
senest den 31/8.
Tirsdag den 4/9 for brugs/vinderklasse hunde,
tilmelding senest den 2/9.
Lørdag den 8/9 for brugs/vinder klasse hunde,
tilmelding senest den 6/9.

Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For engelske
og kontinentale hunde. Lørdag den 8. september kl.
09.00 Mødested: Klemensker jagthytte Dommere:
Tilmelding senest den 2. september, via hundeweb.
Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen Husk søndag den
9. september afholder FJD markprøve. Prøveleder
Benny L. Christensen, tilmeldingsfrist som Dj.
Husk hunde skal være vaccineret og have udvidet
hundeansvarsforsikring, for at kunne deltage i
træning og på prøver. Endvidere vil der den 22. Og
23. September blive afholdt fuldbrugsprøve.
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.

Foto: Annette Laursen.

Marktræning for unghunde med fældning af
fugl.
Søndag d. 23. september kl. 09.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen
Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 350 kr.
Adgangskrav: hunde mellem 10–24 mdr.
Max. 10 hunde.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af
hundene samt spisning af medbragt madpakke.
Husk kaffe!
Tilmelding til Hanne Buhr - senest 21. september på fynruhaar@gmail.com
Debataften m/ lokal generalforsamling for
Område Fyn.
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00
Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18
Fraugde 5220 Odense SØ
Fri entré.
Område Fyns generalforsamling - dagsorden følger
- samt debatmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år?
Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres fra DM
2017 til DM 2018.
Tilmelding til Hanne Buhr - senest d. 23. oktober på fynruhaar@gmail.com

www.fjd.dk
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KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

International efterårsvinderklasse i Sønderjylland
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 22. 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, men
aktivgruppen Syd- og Sønderjylland griller
de berømte ringridderpølser i frokostpausen. 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.

Foto: Benny Fischer.

Korthaarklubben afholder lørdag den 29.
september international efterårsvinderklasse
på terræner omkring Hellevad og Rødekro,
der er reserveret terræner der gør det muligt
at afholde 2 vinderklasser. Der er mulighed
for tildeling af CACIT og alt efter antal
tilmeldte får et antal af vinderne adgang til
Danmarksmesterskabet.
Mødested: Uge Lystfiskeri og camping,
Åbenråvej 95, Uge, 6360 Tinglev.
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Mødetidspunkt: Kl. 08.00.
Fortæring: Mulighed for køb af morgenmad fra kl. 07.00.
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).

www.fjd.dk

Overnatning: Camping pladsen råder over
3 forskellige hyttetyper samt 10 stk. værelser. Det er en god ide at være tidlig ude hvis
man vil leje hytte eller værelse, da det er
en meget brugt campingplads. Tilmelding
direkte til www.uge-lystfiskeri.dk

KORTHAARKLUBBEN

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Der skal gøre opmærksom på at medlemmer som
bor svarende til det gamle Storstrøms Amt har
fortrinsret til alle aktivgruppens aktiviteter.
Marktræning:
Lørdag den 18/8, for unghunde. Tilmelding senest
den 16/8.
Tirsdag den 21/8, for unghunde. Tilmelding senest
den 19/8.
Tirsdag den 28/8, åbenklasse hunde. Tilmelding
senest den 26/8.
Søndag den 2/9, åbenklasse hunde. Tilmelding
senest den 31/8.
Tirsdag den 4/9, brugs-/vinderklasse hunde. Tilmelding senest den 2/9.
Lørdag den 8/9 for brugs-/vinder klasse hunde.
Tilmelding senest den 6/9.
Mødetid og -sted oplyses ved tilmelding. Max
10 deltager pr. gang. Tilmelding skal ske til Palle
Eriksen på mobil. 40 180 753.
Lokal markprøve; Høstprøven lørdag den 25.
august. To hold. Max 20 deltager. Dommer: Jesper
Hansen og Per Stouby. Mødetid kl. 09:00. Mødested: Kanalvej 1, Grænge, 4891 Toreby. Tilmelding
til Anette Holm på mail: AH.Holm@mail.dk.
Tilmelding senest onsdag den 22 august.
Husk at holde øje på hjemmesiderne, i Jagthunden
og på FB om nærmere informationer, ændringer og
eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter,
samt om tilmeldinger til aktiviteterne.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469.

Foto: Benny Fischer.

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

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@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
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 Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen, tlf. 23 38 96
18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Foto: Benny Fischer.

Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

www.fjd.dk

Foto: Benny Fischer.
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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

To dage med høj sol og glade hundeførere
I weekenden den 29. og 30. juni var
eleverne på Bygholm Landbrugsskole ved
Horsens, skiftet ud med hundeførere og
deres hunde. Anledningen var Dansk Münsterlænder Klubs (DMK) 50 års jubilæum
og jeg var med som ny hundefører sammen
med min tæve Carla.
Min tur til Horsens startede i bil fra Nordfyn fredag den 29. juni ved middagstid.
Jubilæumsweekenden bød på udstilling og
ræveslæbsprøve fredag og holdapportering
lørdag, og jeg går egentlig ikke så meget op
i det med udstilling, men jeg syntes det var
vigtigt, at bakke op om arrangementet, så
derfor drog jeg af sted til Horsens med en
nyvasket hund og nyindkøbt showline, for
man vil vel gerne se lidt erfaren ud.
Det viste sig dog, at jeg havde fået mig en
hoppende 14 måneder kænguru tæve med
til udstilling og dommeren bad mig løbe tre
gange, hvilket ikke gjorde det bedre, så vi
endte med en bedømmelse der hed ”Good”
den dag. Carla og jeg blev en erfaring rigere
og kunne samtidig glæde os over, at kigge
på alle de andre smukke hunde, som blev
vist frem for de to dommere.
Det var også her ved ringsiden, at jeg
bl.a. fik mig en snak med en svensk herre,
som havde taget turen til Danmark med sin
Kleiner Münsterlænder, kun for at deltage
i jubilæumsweekenden. Det var ikke fordi
jeg forstod så meget af det han sagde, men
vi grinte og hyggede os i fællesskabets ånd,
ligesom alle de andre langs ringsiderne,
hvor nogle havde slået telte op, andre parasoller og dem som bare nød at solen bagte
ned på os alle denne fredag eftermiddag i
juni, hvor det hele stod i hundenes tegn.
DMK havde sørget for, at de børn som
havde lyst til at deltage, kunne melde sig
til juniorhandling og få tips og råd af en
kyndig udstillingsdeltager. Min datter Clara
på 10 år deltog sammen med tre andre
piger. Hun havde fået lov til at låne Cognac,
en hanhund som tidligere på dagen, havde
klaret sig rigtigt godt i sin udstillingsklasse.
Clara og Cognac klarede det super fint. Det
er bare svært at være juniorhandler, når man
gerne vil have hunden står og løber flot, når
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Fla´u hunni klar til kamp. Foto: Ditte Jørgensen.

man samtidig også skal huske at smile til
dommeren.
Alle fire deltagere fik en rosette og en fik
en fin pokal, for at være den som lige havde
gjort det en tand bedre end de andre. Det
blev desværre ikke Clara, som nu mener, at
hun skal have sin egen udstillingshund, så
hun kan give den gas som juniorhandler.
Lørdag bød på holdapportering, hvor vi
havde fået sat et fynsk unghundehold med
navnet ”Fla’ U’ Hunni”. Vi startede kl. 8.30
ved hovedindgangen til landbrugsskolen,
hvor der var briefing for alle deltagere.
Klokken 9.00 gik alle hold af sted mod
deres første disciplin. Vi havde desværre
en tæve på holdet, som lige var kommet i
løbetid, så den skulle først ud til allersidst,
efter alle hold havde været igennem.
Vand- og kaninbane gik fint. Holdstafetten
voldte os lidt problemer, men hundene fik 8
fugle ud af 12 hjem, hvoraf det kun var de
6, som vi fik point for. Duebanen gik ok og
www.fjd.dk

hundene gjorde deres bedste under dagens
discipliner. Vi sluttede med 160 point.
Det var en varm og hyggelig dag ude på
arealerne. Der blev snakket, grint, indtaget
væske af både den ene og den anden slags
og givet kærlige stikpiller til nogle af de andre deltagere, når man lige kom forbi nogle
kendte ansigter. Alt i alt en vellykket dag.
Konklusionen fra den nye hundefører må
være, at det er i hvert fald ikke sidste gang
jeg har deltaget og et kæmpe tak for alt det
arbejde som klubben og hjælpere har lagt,
for at vi kunne komme og have nogle hyggelige dage blandt ligesindede halvskøre
hundeforældre. Vuf!
Ditte Jørgensen

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Ny fører med ung hund, til jubilæumsweekend

Klub jubilæums junior vinder. Foto: Dorthe Winde.

Vi sidder i Malling med hvalpen i skødet.
Snakken går lystigt om Münsterländerens
mange muligheder. Jeg bliver dog hurtig
enig med hr. Borregaard om, at der er to
ting det lille myr skal opleve, ét at komme
på jagt; Og to holdapportering. Så da Flemming (opdrætteren til hvalpen) nævnte at
han ville lave et Borregaard’s hold, var jeg
mere end klar og ambitionerne var tårnhøje.
Vi arbejder hårdt og længe, er søde,
bestemte, glade og frustrerede. Luie henter
duer, ænder og kaniner, men han gumler
og han smider det, gider ikke komme helt
hjem osv.
Dagen er kommet og tiden er inde til
at køre mod Bygholm Landbrugsskole,
som skal danne rammerne om ikke bare
holdapportering, men også DMK’s 50 års
Jubilæum. På Bygholm startede fredag
morgen med en ræveslæbs prøve for nogle
af de seje drenge, efterfulgt af en udstilling
fredag eftermiddag og holdapporteringen
lørdag, som lørdag aften bliver afsluttet
med et brag af en fest.
Vi ankommer 12.15. Vi får udleveret en
nøgle til et udmærket værelse, og kl. 14.30
er vi klar til udstilling og nu er jeg altså
meget spændt, Luie har vist sig at være
en ret lækker hund, men det er jo altid en
smagssag og med nye dommere og omgivelser, så forventer vi så absolut ingen ting,
men vi håber.
Men det går over alt forventning, og Luie
bliver første vinder i sin klasse og bliver
dermed klub jubilæums junior vinder, med
Cert og CK og jeg skal komme efter dig,
hold nu op det var vildt.

Lørdag morgen kl. er ca.6, man kan høre
folk vågner. Det er nu.
Vi træner alle som besatte op til dagen.
Og hver og en er vi kommet for at vinde,
selvom mange af os ved, at det vil kræve
et mirakel. Men troen er der, og vi kæmper
til det sidste og håber på at modstanderens
hund har glemt både snude og øjne der
hjemme. Og det er okay; for det er som
Carsten Trøjborg sagde til morgenparolen:
- Bare for sjov, og det er lige præcis hvad
det er, en skide sjov dag, og kendte du ikke
nogen da du kom, ja, så gjorde du da du
gik. Det er en dag i hyggens tegn.
Vores hold var sammensat af Fleming som
har avlet de fire skønheder, der er på holdet.
Vi har Tessie som er i løbetid; evige og
altid dygtige Abby; bøllen Storm og den
utålmodige Luie, som ikke vil sidde. Men
på trods af det, er vi klædt på til kamp og
skal starte på kaninbanen. Fedt, det skal nok
gå 10, 10 og Luie 8, han vil bare ikke andet
end at smide og så er stilen lagt.
Jeg beslutter mig for ikke at lade mig
påvirke af det, da det jo er en dag i hyggens
tegn. Vi skal videre til holdstafetten, med et
amputeret hold da Tessie ikke må deltage
pga. hun jo er i løbetid, øv, hvor det nager
min retfærdighedssans, at hun på ingen
måde kan tælle med i det samlede regnskab
og mit konkurrencegen, får da også et hak
i selvtilliden, men skidt vi får seks stykker
vildt hjem og for tre ungehunde på kun 13
måneder er det vel egentligt okay. Men pga.
bøllen Storm og den evige utålmodige, vildt
smidende Luie, ender vi kun på 40 points
og vi er hermed klar over, at nu, skal der
www.fjd.dk

top præstationer til for at nå op mellem de
bedste.
Efter det får såvel hunde som mennesker
væske indenbords, da det er en virkelig
varm sommerdag. Da vi og hundene har
fået, hvad vi har behov for, vandrer vi op
mod duebanen og det går jo ganske okay.
Luie er ikke helt skarp og der ryger et par
point, men det er en ok præstation.
Vand er vores sidste disciplin, her går
det jo godt 10, 9 og Luie laver det bedste
resultat han nogensinde har lavet, han får 9
på vand, sådan vi slutter med succes. Jeg er
stolt, af min ikke siddende lille Luie, som
har meget at lære endnu.
Da alle er færdige, er det tid til at de løbske tæver kan komme i aktion og Tessie gør
det godt, 10 og 9 og så sker et eller andet
uforudsigeligt og kaninen kommer desværre
ikke med hjem. Vi ender med 140 point, og
lander dermed på en 7. plads. Planen var
ikke at gøre Flemming til grin og efter hvad
han siger, så lykkedes det. Så det må vi tro
på.
Resten af lørdagen går med at vente på
dagens resultat og gøre klar til en dejlig
festaften, med lækker tre retters jubilæumsmiddag, taler, sang, lotteri og en masse
våde varer og festen kan jeg med sikkerhed
sige fortsatte til den lyse morgen.
Det har været en uforglemmelig weekend
og trods vejen hertil har været lang og sej,
så har det været det hele værd og vi gør det
gerne igen, og hvem ved? Måske får Luie
lært at sidde inden næste år.
En stor tak til alle dem der gør det muligt
for os medlemmer, at komme til et så
fantastisk arrangement. Tak til Flemming
for at have avlet disse skønne hunde, og tak
til min mand for, at have været der gennem
alle frustrationerne, på trods af at du ikke
må hjælpe, så er du her bare og måske jeg
skal til at lytte.
Mette Agerbak Trøiborg

Godt greb om kaninen. Foto: Mette Agerbak Trøjborg.
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DMK’s efterårsmarkprøve på Sjælland d. 29. og 30. september
DMK’s efterårsmarkprøve er at finde i en
udvidet udgave, idet vi udover vores normale vinderklasse også tilbyder kvalitetsklasserne, Ung-, åben og brugsklasse.
Kvalitetsklasserne vil finde sted om lørdagen og vinderklassen søndag.
Terrænerne ligger på sydvest Sjælland,

men det forventes at der kan blive mødested direkte i terrænet for at spare tid, men
nærmere herom på hjemmesiden.
Der vil være festmiddag lørdag aften på
Storebælt Camping og Feriecenter. Læs
mere om pladsen her: www.storebaeltferiecenter.dk

DMK-områderne

Område Herning:

Der vil være mulighed for morgenmad og
at bestille madpakker begge dage, søndag
også lun frokost.
Nærmere info vil være at finde i næste
nummer og på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Prøveudvalget

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:
Foto: Anette Lindholt Larsen.

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 02 03, E-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
Opdateres løbende fra august 2018.
Flg. træning er planlagt:
- Hvalpemotivation (Der kommer nye kuld og
hvalpe i området)
- Grundtræning og ro på post
- Jet 1 og Jet 2
- Apportering, grundtræning for hunde der ikke kan
markere og/eller aflevere siddende til hånd.
Apportering frem mod prøve (de 3 discipliner markering - dirigering - søg) alle på både vand og land
Marktræning
Bemærk vi bruger kun uddannede DMK og DJ
trænere og træner udelukkende positivt og på
hundens præmisser.
Venlig hilsen
DMK – Storstrøm

Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk

Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 35 30 06, E-mail: nll@
bygfs.dk
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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
Tillykke med din nye Kleiner Münsterländer
hvalp!
Kom godt i gang med din nye hvalp, kom og vær
sammen med jævnaldrende hvalpe i alderen 3-5
måneder. Træningen forløber over 4 gange med 14
dages mellemrum på følgende datoer: 3/9, 17/9 og
3/10 (der kan muligvis ændres i datoerne). Prisen
er 200 kr.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen på mobil 24 25
77 27.
Mødested: Nihøjevej 25, 9530 Støvring.
Træningen vil indeholde:
* Samarbejde mellem fører og hvalp
* Positiv indlæring, god kontakt og basale øvelser
* Teori til baglænskædning
* Socialisering
Husk bløde godbidder.

Foto: Anette Lindholt Larsen.

Område Østjylland:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nicolesolgaard@gmail.com
Marktræning
Vil du gerne have din stående jagthund for agerhøns inden sæsonen går i gang igen. Har vi fået
muligheden med undervisning ved Jens Abildgård. Det er marktræning på vildtrige terræner i
roermarker samt evt. på stub og græsmarker, hvis
søgsoplægget skal finpudses.
Guidet træning i 5 timer.
Maks 12 hunde.
Datoer:, 23/8, 25/8 og 30/8.
Pris kr. 350,- pr. gang – betaling ved tilmelding –
Mobilpay 29903613.
Venlig hilsen
Flemming Andersen & Nicole Lajgaard Solgaard

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

Ældre hvalpe på mere end fem mdr. henvises til
træning hos Niels Peder Greve på mobil 50 50 54
02. Niels Peder har hundetræning i Nørresundby.
Vel mødt!

Område Odsherred:

Område Viborg:

Område Sønderjylland:

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

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

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

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”
JET 1 test. Tilmelding via hundeweb senest 24.
august.

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 spalte
I skrivende stund er sommeren over os- og
det er i en grad, som vi ikke har oplevet tidligere. Lige inden nogle af os drager afsted
på sommerferie, finder jeg det passende,
at gøre en kort status på klubarbejdet og
bestyrelsesarbejdet siden sidst.
8. maj afholdte den nyvalgte bestyrelsen
sit første ordinære møde. Ud over konstitueringen og den obligatoriske forventningsafstemning, blev rammerne for det
kommende bestyrelsessår fastsat, med div.
opgaver og mødedatoer m.m. se evt. klubbens årshjul på hjemmesiden.
Der er blevet ansøgt DKK om, at oprette
et sporchampionat for Gammel Dansk
Hønsehund. Dette er blevet imødekommet.
Mere info om dette ved en senere lejlighed,
men det er altså nu også muligt for Gammel
Dansk Hønsehund at blive Dansk Sporchampion.
Klubben er i dialog med DKK om, hvorledes vi fremadrettet anvender HD-indekset
mest hensigtsmæssigt, med de åbenlyse
fordele, men også de usikkerheder, som
knytter sig hertil for en antalsmæssigt lille
race som Gammel Dansk Hønsehund. Der
er i den forbindelse sat en proces i gang,
som indbefatter møder og drøftelser med
Helle Friis Prochowsky og DKK´s sundhedsudvalg, men også dialogmøder med jer
medlemmer i oktober - 23. oktober i vest
og 25. oktober i øst og endeligt et foredrag
med Helle Friis Prochowsky først i det nye
år. For nærmere info, så følg med på hjemmesiden eller i de digitale nyhedsbreve hvis du ikke modtager disse i din mailboks

med jævne mellemrum, kan du tilmelde dig
via klubbens hjemmeside.
Der har siden sidst også været afholdt de
traditionsrige arrangementer, som FJDudstillingen i Vissenbjerg, hvor GDH igen,
fristes jeg næsten til at sige, var den antalsmæssigt bedst repræsenterede race.
Vores hunde har også været fint repræsenteret på bl.a. de to 5-klub-apporteringsprøver,
hvor vi selv står som arrangører i den jyske
udgave. Der var super fin tilslutning til
begge prøver, med flotte resultater af de
Gamle Danske.
Klubmesterskabet i jagthundedressur og
dirigering, som er et nyt tiltag i håbet om at
fremme interessen for grunddressuren og
den jagtlige træning af vores hunde, blev
godt modtaget, med fin tilslutning.
Generelt er vores hunde fint repræsenteret
til udstillinger og prøver, samt træning
rundt omkring i det ganske land i de lokale
jagtforeninger og jagthundeklubber m.m.
Det er for mig at se vejen frem for både os
og vores hunde.
Bestyrelsen har taget initiativ til at nedsætte et udstillingsudvalg, som vil varetage
klubbens interesser og opgaver i forbindelse
med det arbejde, der knytter sig eksteriørbedømmelserne af vores hunde, eksempelvis
tilrettelæggelse og afvikling af div. udstillinger, FJDs udstillingskomite, dommerseminarer m.m. Tak til Louise Thestrup,
Jenny Mikkelsen og Heidi Harbo, fordi I
har indvilget i at påtage jer disse opgaver.
I sensommeren vil Gammel Dansk
Hønsehund også være repræsenteret ved

jagtmesser på Gl. Estrup og Hjerl Hede.
Det er lokale GDH-folk som varetager
disse opgaver selvfølgelig med opbakning
fra bestyrelsen, men jeg sikker på, at de er
modtagelige for både støtte og opbakning
fra alle, som måtte have lyst og mulighed.
Mere om dette på hjemmesiden.
Min pointe er, at der sker noget i vores
klub. Der er masser af aktive medlemmer
der ude, som brænder for vores alle sammens Gamle Danske hønsehund og gør en
stor og vigtig indsats. Har du en god idé
som kan fremme arbejdet med- og udbredelsen af vores hunde, og som du brænder
for at kaste dig ud i, så kontakt endelig
bestyrelsen og meld dig på banen.
Med ønsket om en god sensommer med
alt, hvad det indebærer af aktiviteter med
vores hunde.
Vi ses derude.
René Hansen, Formand

Privat foto.

Sæt X i kalenderen
Marktræning på Sjælland d. 2. sept
Med forbehold for markernes beskaffenhed. Mere info ses på hjemmesiden
Jagt og Mennesker Hjerl Hede d.25.-26.
aug.
Igen i år kan du/I opleve de dygtige jagthunde (bl.a. Gammel Dansk Hønsehunde)
og schweisshunde, falkoneren, jagthorn-

blæsere, forlægning af ny skudt vildt,
smagsprøver på vildtretter, børneaktiviteter,
arbejdende værksteder og salgsstande i velkomstcenteret, flugtskydning, bueskydning,
laserkino m.m.
Familiedag på Sjælland: 26. aug.
Mere info om tid og sted ses på hjemmesiden.
www.fjd.dk

Efterårsmarkprøve i 5 klubs regi i Daugbjerg/Mønsted d. 9.sept
Tilmelding via hundeweb
23. oktober GDH Medlemsmøde i
Hammel
25. oktober GDH Medlemsmøde i Solrød
Mere info på hjemmesiden.
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Sportræning i GDH Syd
Søndag d. 3. juni holdt vi sportræning i de
dejlige omgivelser i Todsbøl Nørremark ved
Tinglev.
Vi startede ud med rundstykker og kaffe,
inden vi gik ud på marken, hvor Lars havde
lagt spor til os.
Der var lagt tre forskellige spor:
Et lige slæbespor med Rådyrskind.
Et slæbespor med kanin, hvor der var
to knæk og mulighed for at apportere en
kanin.
Et schweiss spor i et stort U og med mulighed for at apportere en skinddummy.
Vi sluttede dagen af med vandapportering.
Alle både hunde og hundefører fik en god
og lærerig dag.
Helle Lauridsen
Christian og Luna er på sporet efter kaninen. Foto: Dorte Møllvang Snabe.

FJD udstillingen i Vissenbjerg
D. 10. juni 2018 var endnu en dag hvor
klubbens medlemmer kunne samles og
hygge sig i godt selskab.
Dagen startede med at Dansk Pointer klub
samt Engelsk Setter klub inviterede til fælles morgenmad i forbindelse med deres 100
års jubilæum. Kl 8.30 kunne man deltage i
gratis ringtræning, hvor man på bedste vis,
kan få lidt at vide, hvordan man skal begå
sig med sin hund inde i ringen.
Kl 9.30 begyndte bedømmelserne og der
var igen i år mange hunde, der skulle igennem dommernes øjne. 38 dejlige Gamle
Danske Hønsehunde og deres ejere, havde
fundet vejen frem til Vissenbjerg. Alle kom
med verdens dejligste hund og alle tog hjem
med verdens dejligste hund. Udstilling er
ikke kun en skønhedskonkurrence. Udover
at vurdere hunden efter racens FCI standard
gennemgår udstillingsdommeren hundens

bygning, bevægelser, skelet, muskler,
led og lemmer og har øje for, at det er
en brugshund, der skal være arbejdsom
og udholdende. Et godt eksteriør er, som
tidligere nævnt i april-18, en forudsætning
for, at hunden kan fungere, som en alsidig
jagthund på en lang jagtdag.
Gitte Finnich Pedersen dømte Gammel
Dansk Hønsehund i år og som dommerne
altid gør på Vissenbjerg, gav hun sig god tid
til, at forklare og vejlede nye udstillere.
Vejret bød på både tør lune og silende regn,
så vi kunne prise os lykkelige for, at der
ikke er lang pels på vores race.
Stor tak til Louise Testrup og Kenth Lange
og hele FJD udstillings komitéen for endnu
engang at tilrettelægge sådan et flot arrangement. Der var styr på mindste detalje, så
alle kom godt igennem dagen.
Lisbeth Ahm Hansen

En stående jagthund. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

BIR: Asta Marie Ahm Hansen med Nordenfjords GDH Zeta DK13277/2013 BIM: Anders O Rasmussen med
Walther DK15641/2015 Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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Hundene bliver grundigt undersøgt. Foto: Lisbeth Ahm
Hansen.
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GDH-familien vokser - nyt om avl
- Det betyder rigtig meget, at vi i stigende
grad viser vores hunde mere frem ved
jagtlige prøver.
Vi havde folk skrevet op på forhånd
Marianne Harild Sørensen og hendes mand
Tycho Hjorth fra Kennel Strong Point stod
bag årets første kuld, som kom til verden 4.
januar.
- Vi fik seks hvalpe, og vi havde allerede
10 købere skrevet op, fortæller Marianne
Harild, som fornemmer en stor interesse.
Det er gennem netværket og de mange kontakter via deres egen hjemmeside, at Kennel
Strong Point finder deres hvalpekøbere, og
mange flere end de selv kan imødekomme.
- Nu kommer der jo ikke så mange hvalpe
på Sjælland, og jeg gør altid et stort arbejde
ud af at informere folk og sende dem
videre, siger Marianne Harild, som også
glæder sig over fremgangen.
Find Avlsrådet på gdh.dk under ’AVL’
Ninna Falck

Årets første kuld var alle afsat ved fødslen. Foto: Kennel Strong Point.

Her midt i 2018 kan vi melde om fremgang
i avlen, og at hvalpene bliver meget hurtigt
solgt. Det er en positiv udvikling, som er
vigtig for vores lille danske hunderace,
og det glæder selvfølgelig koordinator for
Klubben for Gamle Danske Hønsehundes
avlsråd, Henrik Frost Rasmussen.
- Der er i år født 72 hvalpe, og der er lige
nu tre kuld på vej. Og hvis de tre kuld
holder normalt antal, så når vi snart op på
samme antal hvalpe, som blev født hele
sidste år – nemlig 91, lyder det tilfreds fra
ham.
Og noget tyder på, at den gode udvikling
fortsætter.
- Der er på nuværende tidspunkt (23. juni)
udstedt 21 parringstilladelser, og det er det
samme som for hele sidste år. Vi ved, at der
er flere ansøgninger på vej, så vi skulle meget gerne nå op over 100 hvalpe i år, siger
Henrik Frost Rasmussen, som gerne vil nå

helt op på 150 hvalpe årligt, fordi mange
hunde kan give en solid genpulje.
- Og jeg kan kun opfordrer alle med mod på
at avle til at forberede sig i rigtig god tid og
meget gerne kontakte Avlsrådet, understreger han.
Mange vil gerne have en GDH
Avlen i 2017 var påvirket af mange små
kuld og mislykkede parringer plus en del
nervøsitet, mens alle ventede på resultaterne af PRA-undersøgelsen. PRA er nu
blevet afklaret, og det har ikke haft effekt
på afsætningen. Henrik Frost kan tværtimod
registrere, at der rift om hvalpene.
- Tilsyneladende bliver de solgt lynhurtigt.
Jeg er blevet kontaktet af flere, som er gået
forgæves, fordi alle hvalpene i de nyeste
kuld er solgt, fortæller han og fremhæver en
ting, som han mener, har positiv betydning
for efterspørgslen;

Den Gamle Danske Hønsehund har gjort sig bemærket ved jagtlige prøver. Foto: Kennel Strong Point.

5-Klubs apporterings prøve samt klubmesterskab i dressur

Neptun henter stolt kaninen. Foto: Lisbeth Ahm
Hansen.

Søndag d.1.juli afholdt 5 klub en DJU
apporteringsprøve i Tørring. Der var 17
tilmeldte, hvoraf en ikke var mødt. 14 var
GDH’er, en vizla og en ruhåret hønsehund
var klar til start. Tilslutningen til prøven har
været bekymrende lille de foregående år,
synes prøveleder Jørgen Gerstrøm. Så klubben har arbejdet på at opmuntre medlemmerne til at bakke op om sådanne arrangementer. Det er jo vigtigt at jagthunden
også magter denne disciplin. Derudover har
bestyrelsesmedlem, Iver Krogh arrangeret
et klubmesterskab i jagthundedressur, som
foregik umiddelbart efter apporteringsprøven. Disse tiltag har inspireret og motiveret
mange til at gøre lidt mere ved træningen
og mødte op for at få en god dag.
www.fjd.dk

Flot tilrettelagt apporteringsprøve
Flot tilrettelagt prøve med godt vejr,
fantastiske terræner, dejligt selskab og
dygtige hunde! Stemningen var rigtig god.
Vi fik heppet, vi fik grinet, pjattet, drillet
og hygget. Vi fik ærgret os og vi fik pustet
lettet op. Men tag ikke fejl af den hyggelige
stemning. Når man blev kaldt frem kom
sommerfuglene i maven, alvoren kom frem
i blikket og håbet, at man nu også har fået
trænet nok, lyste ud af alle. Kaninen var
en ren drillepind, vandet var langt mere
indbydende og om det var varmen eller bare
den gode træningen op til, lader jeg være op
til den enkelte deltager at svare på.
Alt i alt var det en rigtig flot prøve, hvor
5 hunde bestod. Jørgen Gerstrøm med sin
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Neptun afleverer pænt. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

hund Theibelgaards Lukas løb igen i år
med alle pokalerne, dog med Iver Krogh
med hans hund Aja og Christian Aasberg
Poulsen med hans hund Charletans Jackie
lige i hælene. Stort tillykke til alle de præmierede.

Debut for et klubmesterskab i jagthundedressur
Umiddelbart efter lidt spisning var der
Klubmesterskab i jagthundedressur. Tre
baner var sat op. En med skjult dæk under
skud (ved åbenklasse hunde) En med diri-

gering og apportering af en due og en med
hinterbane. Dirigering var den disciplin, der
drillede de fleste. Nogle af hundene, synes
at det var spild af krudt, at løbe ligeud,
når den allerede vidste at duen var skråt til
venstre. Så de løb direkte til venstre. Andre
troede, at de skulle på makrprøve og tog
stand for den døde due efter at have afsøgt
det halve af marken og andre igen gjorde
det hele perfekt.
Klubmester i Jagthundedressur blev Iver
Krogh med hans hund Aja med Jørgen
Gerstrøm og Theibelgaards Lukas og
Kenth Lange med Kira lige i hælene. Sanne
Brasholts hund Luna blev bedste unghund
og Marianne Hummelgaard med Take the
Points Pentax blev anden bedste unghund.
Stort tillykke til alle.
Jeg tror nu vi alle fik penslet ud hvad det
er, vi skal arbejde videre på, med vores dejlige hunde. Og jeg tror vi generelt var enige
om, at til næste år giver vi både Jørgen og
Iver kamp til stregen og gerne med flere
hunde på resultat billedet.
Lisbeth Ahm-Hansen

Hvordan har vi gjort Walter til en vandhund
Morten og jeg havde længe talt om at
blive hundeejere, men udfordringen var at
finde den race, som ville passe bedst til os.
Morten er aktiv jæger, og han havde en stor
drøm om at få sin egen jagthund, hvor det
for mig mest handlede om at få en hund,
som både kunne være aktiv og have et roligt
og glad sind. Vi ønskede at skille os lidt ud
og vælge en race, som ikke ret mange andre
har. – Valget faldt på en Gammel Dansk
Hønsehund, så vi kørte en tur op til Bente
og Poul Ørgaard på Mors, som lige havde
fået et nyt kuld hvalpe. Her tabte vi vores
hjerte til lille Walter.
Han flyttede ind i september 2017 – 8 uger
gammel.
For Morten og jeg har det været vigtigt at
udsætte Walter for lidt af hvert for at gøre
ham tryg i forskellige situationer. Han
havde ikke været ved os mere end et par
dage, før han var med Morten på arbejde
for første gang. Her fik han stiftet bekendtskab med traktorer, forskellige afgrøder,
store kornstakke, høballer samt andre dyr
og mennesker, hvilket har gjort ham til en
velafbalanceret hund, som bestemt ikke er
bange for noget – sommetider er han måske
også lidt for kæk.
For os har det aldrig været et must, at Walter skulle blive en god apporteringshund i
vand, men det skulle helt sikkert afprøves,
om det var noget, vi kunne få ham til.
Vi vidste, at Bente og Poul havde introduceret alle deres hvalpe til vand som helt
små, så vi tænkte, at der kunne bygges
videre på det. Derfor tog vi ham med ud til
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en sø, da vi havde haft ham i en måneds tid,
og træningen kunne begynde.
De første gange måtte vi bære ham ud
i vandet, og så kunne han svømme ind.
Han var ikke helt stolt ved det vand, men
masser af ros og godbidder hjalp, og vi var
fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden. Vi
lod ham få en pause fra vand vinteren over,
og sidst på foråret var det så tid til træning
igen. Det var ikke mange gange, vi skulle
bære ham ud i vandet her i foråret – han
kunne huske, at han havde prøvet det før og
var dermed ikke så bange mere. Vi fortsatte
med masser af ros og godbidder og har nu
en hund, der gladelig henter sin dummy
med rævepæls ude i vandet – en Dummy
som han har haft, fra vi fik ham, og som han
dermed er tryg og glad ved.
Jeg er sikker på, at vi har fået Walter til at
kunne lide vand, fordi vi gennem opdra-

En rigtig vandhund. Arkivfoto: Heidi Porse.

www.fjd.dk

gelsen af ham har haft en rolig og naturlig
tilgang til alting, og fordi han har lært fra
helt lille, at nye ting ikke behøver at være
farlige. Vi har presset ham, men også altid
stoppet, mens legen var god.
Vores råd til andre GHD- ejere:
Brug legen til at lære og husk at stoppe, når
hunden er allerbedst, så oplevelsen huskes
som positiv
Sørg for at hunden altid har noget genkendeligt hos sig, når den udsættes for nye ting,
fx dens tæppe eller noget legetøj
Lad hunden se de nye omgivelser an,
inden træningen går i gang. Vi lod fx Walter
sidde og se på vandet og de andre hunde,
der badede, samt at udforske området, inden
vi tog ham i vandet.
Heidi Porse

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

Familiedagen i Langhårsklubben, Sydjylland – Fyn

Deltagerne på familiedag. Foto: Maria-Louise Thane Kallehave

Lørdag den 16. juni havde Kreds Fyn og
Sønderjylland inviteret til familiedag. Just
og Hanne stod for morgenmaden, som blev
indtaget i deres hyggelige gårdhave og som
sædvanlig manglede der intet. Cirka 10-12
hunde og deres førere var mødt op med
store forventninger.
Fire langhår skulle på den anerkendte
apporteringsprøve og de bestod alle med
stor succes. Tre hunde fik endda max point.
Flemming Thane Kallehave og Asta Vom
Kumpfmühl blev prøvens bedste hund
fordi Flemming formår at tie stille når Asta
arbejder.
Efter prøven havde John Møller sørget for
noget godt til ganen ude på træningsterrænerne på Brøndlundgård, Vojens. Stemningen var i top og snakken gik lystigt om
vores skønne race og alt muligt andet.
Da frokosten var spist, var der en lille
uofficiel prøve med et kaninslæb, at andeslæb og en vandapportering. Carsten og
John dømte prøven og alle hunde klarede
sig fantastisk. Flemming fik igen prøvens
bedste hund, denne gang med Amsel Vom

Wulfer-Moor, som fik max point og vandt
på yngste hund.
Til slut hyggede vi alle med kaffe og store
poser slik, hvilket faldt i god jord hos de

deltagende. En dejlig dag var slut og vi håber vi alle mødes igen næste år. Tak til det
arrangerende folk, det gjorde I godt.
Maria-Louise Thane Kallehave

De tre med 30 point . Foto: Maria-Louise Thane Kallehave

Efterårets vinderprøve i 5-klub regi
Se fælles annoncen andet sted i bladet
www.fjd.dk
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FJD-udstilling den 10. juni

Otte hunde blev det til i år. Vores dommer var Jessie Borregaard Madsen. Alle hunde fik en grundig og korrekt bedømmelse. BIR blev
Mille, ejer Jens Chr. Jensen. På billedet ses deltagerne med BIR yderst til højre. Foto: Carsten Lundhøj.

DRK´s Schweissprøve i Gjerrild, Djursland 22. juni
Maria Louise Thane Kallehave med
DK08082/2017 Amsel v. Wulfer Moor,
1000m/40t 1. pr.
Maria Louise og Amsel har nu kvalificeret
sig til DM i Schweiss, og Amsel er kun 1½
år gammel.
Stort tillykke og knæk og bræk til DM!
DM for Schweisshunde 2018, afholdes søndag den 12. august 2018, kl. 9.00. Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive

Langhår der ved, hvornår de skal slappe af. Foto:
Maria-Louise Thane Kallehave.

Maria-Louise 40t/1000m.
Privat foto.

Jagtbrugshunde.dk Indbyder til efterårs anlægstest AT – 2018
På prøverne kan deltage, unghunde fra
alle stående racer som er født efter den 1.
oktober 2016.
På prøverne har medlemmer af klubber i
Jagtbrugshunde.dk samarbejdet fortrinsret.
Medlemmer af andre specialklubber optages på prøverne, hvis det er muligt.
Tilmeldingen på hundeweb.dk under type:
Jagtbrugshunde.dk
AT lørdag den 8. september, Mariager
Mødested: Skrødstrupvej 13, Skrødstrup,
9550 Mariager.
Mødetid: kl. 7.30 præcis.
Max. 8 Hunde, 2 hold.
Prøveleder: Leif Hansen
Mobil: 21 92 01 48
Mail: jh-89@dlgtele.dk
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Tilmeldingsfrist: 26. august 2018.
AT lørdag den 22. september, Langeland
Mødested: Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Mødetid: kl. 7.30 præcis.
Max. Antal hunde: 4 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Palle Jørgensen.
Mobil: 61 71 59 44
Mail: illebolle@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 20. august 2018.
AT mandag den 3. september, Samsø
Mødested: Højvangsvej 21, 8305 Samsø
Mødetid: 08:30
Max. Antal hunde: 5 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Holger Pedersen
Mobil: 40 42 17 38
Mail: findholger@os.dk
www.fjd.dk

Tilmeldingsfrist: 26. august 2018
Hvis der bliver brug for flere prøver, vil
dette blive annonceret senere.
For mere information:
http://www.jagtbrugshunde.dk/
På prøverne skal medbringes stambog,
lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for gyldige vaccinationer. Uden
disse ingen start.
Husk at medbringe vildt på prøven, 1-2
ænder og 1-2 kaniner/harer!
Hvis man selv ønskes at skyde på prøven,
skal jagttegn medbringes og fremvises.
Der er fælles morgenmad inden prøvens
start, pris kr. 50,Med venlig hilsen
Anlægsprøveudvalget

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

FJD Udstillingen i Vissenbjerg 10. juni
Der var til meldt seks korthåret Weimaraner
og tre langhåret weimaraner, men der mødte
kun otte hunde op på dagen. Som dommer var inviteret Gunna Jensen. Stor tak til
Gunnar og ikke mindst vores ringsekretær
Steffen Olesen som måtte træde til, midt i
det hele.
Korthåret, Weimaraner
Åben Klasse hanhund
Cody DK13217/2014 (Weim-Bo´s Basil –
Ophalia vom Entenstrich): Very good
Brugsklasse hanhund
Cæsar DK 03165/2015 (Huntess Astro –
Chilli): Ejer: Martin Dannemand, Bondeshøjvej 3, Vitten, 8382 Hinnerup: Excellent,
CK, Cert. og BIR (Pokal bedste korthåret)
Åben klasse tæve
Mimmtrix Märta Af Stig DK12264/2016
(Mimmitrix Stig af Sydny – Grey Classic´s
Kissmebabe): Excellent, CK, BIM
Brugs klasse tæve
Alfrida DK19342/2015 (Thornvig´s Rossi –
Masp Aya): Very good
Hunt ´N´Fun Effi DK 11931/2014 (Asleik –
Hot Shoot´s Kaisa): Execellent
Langhåret, Weimaraner
Juniorklasse hanhund
Weimspeed Arrow DK01635/2017 (Puma
von der Wartelshöhe – Stendyssens Snefri):
Very good

Åben klasse hanhund
My Monty from Field and Forest DK
14370/2017 (Uw Koninck v.d.Doomburght
– Habbie from Field and Forest): Ejer: Kathrine Schadow Sørensen, Strandvejen 82,
6854 Henne: Execellent, CK, BIR (pokal
bedste langhåret)
Championklasse tæve
DKCH Stendyssens Snefri DK05411/2013
(Audi – Tells Supreme Carma): Execellent,
CK, BIM

Tillykke til alle hundeførerne med præmierne og de to pokalvinder Kathrine Schadow Sørensen, med My Monty from Field
and Forest og Martin Dannemand, med
Cæcar, som opnåede sit 3. cert. Og dermed
kan kalde sig Dansk Eksteriørchampion –
DKCH.
PS! Ejerne er kun opgivet på de hunde,
som har givet tilladelse til dette ved tilmeldingen på hundeWEB.

De glade vindere på Vissenbjerg udstillingen. Foto: Bjarne Nürnberg.

Tanker om et nyt jagtrevir
Jeg vil over det næste års tid skrive lidt
om vores jagt omkring hvor jeg bor. Vi
er tre na-boer der er gået sammen om at
drive jagten da vi alle tre har relative små
terræner, og for at kunne få en hel jagtdag
vore terræner. Derud over har vi yderligere
lejet et revir imellem vore egne stykker.
Dette betyder at vi nu råder over ca. 150
Ha fortrinsvis mar-ker, men også med 5-6
små remiser. Vi har delt vores område op i
10 stykker, som pri-mært følger markskel.
Normalt er vi syv til otte mand og to hunde
af sted hver gang.

Noget af terrænet bliver ikke dyrket, og
ligger hen i flerårig brak. Andet bliver
dyrket med korn, majs, kartofler, græs til
ensilage samt et eng stykke. Der bliver dyrket både økologisk og konventionelt. Lidt
specielt for vore terræn er vi har grusgrave
på terrænet, det betyder blot at muldjorden bliver skubbet op i volde, som ligger
med græs, hvilket giver godt redeskjul for
markens fugle. Faktisk så godt et skjul at vi
flere gange har rejst rådyr på voldende.
Jagten bliver drevet typisk vestjysk, det
vil sige at vi tramper over markerne efter
www.fjd.dk

harer, og driver remiserne traditionelt af
med skytter der står for og hunde med fører
der driver igennem. Vores udbytte bæger
naturligvis præg af vi er i Vestjylland, det
betyder at vi får skudt et par harer, flere
snepper end fasaner, og måske et stykke
råvildt. Der ses des-værre ikke ret mange
agerhøns, måske blot et par eller to – og det
skal der rettes op på!
Når man analyser terrænet, så har vi kikket på følgende faktorer:
Redeskjul; her er der volde på grusgrave,
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en del lave levende hegn og nogle høje levende hegn, brak mm. Det er vores opfattelse at der ikke mangler redeskjul.
Vand; der er ikke vand til rådighed på alle
marker, men opfattelsen er at adgang til
vand for agerhøns ikke er et must, men dog
ønskeligt.
Kråseflint, baleområder og tørre pladser;
er der en del af, i form af en del markveje
og forager til især kartofler.
Rovdyr; der er en del krager som trækker
rundt. Ræve er der ikke mange af, og mårhund og ulv har vi endnu ikke set.
Føde; der mangler måske føde hele året.
Der er føde nok i forår og sommer indtil
høst, men med det effektive landbrug der
er, mangler der mange ukrudtsplanter og så
snart der er høstet ordnes markerne og der
sås igen.
Før at gøre noget ved den manglende føde
vil vi opsætte en række foderrør, som blot

er en lille foderautomat, der placeres i det
åbne landskab.
Ambitionen er at have tre til fire flokke
med høns om efteråret, inden for en kort
årræk-ke..
Næste gang vil jeg vise hvordan vi laver
vores foderrør, samt opsætter disse i juli
må-ned.
Vort lille jagtlag tager naturligvis gerne
nyjægere med, så da en af lodsejernes dreng
Rasmus fik jagttegn kom han naturligvis
med. Han takke ved at skyde dagen eneste
sneppe i et skud, og dermed hans første. På
den næste jagt skød han sneppe to og tre
i skud to og tre – men så gik det galt, han
skød forbi til nummer fire…. Det er da en
fin debut.
Rasmus kysser traditionen tro han første sneppe.
Foto: Niels Kongsbak.

Kommende arrangementer
Dato

Prøve

Sted

Arrangør

26. august
26. august
1. september
3. september
5. september
7. september
7. september
8. september
8. september
8. september
8. september
8. september
8. september
9. september
9. september
9. september
9. september
9. september
9. september
15. september
22. september

Lokal markprøve
Generalforsamling
Apportering
AT-Test
Markprøve
Apportering
Udvidet apportering
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Markprøve
AT-Test
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Fuldbrugsprøve
AT-Test

Klovborg
Klovborg
Læsø
Samsø
Samsø
Hobro
Samsø
Åbybro
Broby
Haslev
Skive
Mariager
Vojens
Rødding
Hobro
Rønne
Holbæk
Hobro
Mønsted
Grindsted
Langeland

DWK – kreds 2
DWK – kreds 2
DJU
Jagtbrugshunde
DJU
FJD
DJF
FJD
FJD
FJD
FJD
Jagtbrugshunde
FJD
FJD
FJD
FJD
FJD
FJD
5-klub
DJU
Jagtbrugshunde

Foto: Jette Veggerby.

Jagtbrugshunde.dk Indbyder til efterårs anlægstest AT – 2018
På prøverne kan deltage, unghunde fra
alle stående racer som er født efter den 1.
oktober 2016.
På prøverne har medlemmer af klubber i
Jagtbrugshunde.dk samarbejdet fortrinsret.
Medlemmer af andre specialklubber optages på prøverne, hvis det er muligt.
Tilmeldingen på hundeweb.dk under type:
Jagtbrugshunde.dk
AT lørdag den 8. september, Mariager
Mødested: Skrødstrupvej 13, Skrødstrup,
9550 Mariager.
Mødetid: kl. 7.30 præcis.
Max. 8 Hunde, 2 hold.
Prøveleder: Leif Hansen
Mobil: 21 92 01 48
Mail: jh-89@dlgtele.dk
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Tilmeldingsfrist: 26. august 2018.
AT lørdag den 22. september, Langeland
Mødested: Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Mødetid: kl. 7.30 præcis.
Max. Antal hunde: 4 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Palle Jørgensen.
Mobil: 61 71 59 44
Mail: illebolle@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 20. august 2018.
AT mandag den 3. september, Samsø
Mødested: Højvangsvej 21, 8305 Samsø
Mødetid: 08:30
Max. Antal hunde: 5 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Holger Pedersen
Mobil: 40 42 17 38
Mail: findholger@os.dk
www.fjd.dk

Tilmeldingsfrist: 26. august 2018
Hvis der bliver brug for flere prøver, vil
dette blive annonceret senere.
For mere information:
http://www.jagtbrugshunde.dk/
På prøverne skal medbringes stambog,
lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for gyldige vaccinationer. Uden
disse ingen start.
Husk at medbringe vildt på prøven, 1-2
ænder og 1-2 kaniner/harer!
Hvis man selv ønskes at skyde på prøven,
skal jagttegn medbringes og fremvises.
Der er fælles morgenmad inden prøvens
start, pris kr. 50,Med venlig hilsen
Anlægsprøveudvalget

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 Sjælland
5-klub apporteringsprøven på Sjælland blev
afholdt d.30.juni i Mogenstrup Grusgrav.
Sidste år havde vi svært ved at få tilstrækkeligt mange deltagere, så vi forventede
egentlig at måtte aflyse prøven i år. Da den
kom på hundeweb, var der da også kun en
tilmelding, - men de sidste dage før fristens
udløb meldte yderligere 13 deltagere sig. Så
var prøven en realitet.
Vi mødtes i flot sommervejr i grusgraven
kl. 8 til kaffe og wienerbrød. Kl. 9 startede
afprøvningen. Vi var tre dommere – den ene
også hundefører. Samtidig var vi prøveledere på dagen – og troede også, vi skulle
være hjælpere. Men tre flittige hjælpere
meldte sig, Bjarne Jensen, Tina Schultze
og Thommas Matthisen. Vi kunne således
næsten køre alle tre baner sideløbende. Det
var en stor fordel at kunne afvikle det hele
rimeligt hurtigt i sommervarmen.
Både hunde og førere var dygtige: 11 af
de 14 tilmeldte bestod – tre med maximum
points: Sofie Skovly med vizsla Eddie
(Rønnegaards Simon), Bjarne Larsen med
ruhår Hubertus og Troels Djælund med
gammel dansk hønsehund Luda. Eddie fik
vizsla pokalen (som hans far Charlie vandt
sidste år).
Det var spændende at se de forskellige racer arbejde og hygge sig sammen.
Deltagerne var sammensat af to korthåret
vizslaer, tre gammel dansk hønsehunde, en
korthåret og en langhåret weimaraner, to
tysk langhår, en kleiner münsterlænder, to
ruhåret hønsehund, en golden retriever og
en engelsk cocker.
Efter overrækkelse af diplomer og pokal
var der hygge med grillpølser og fadøl for
dem, som havde tid, i dommere Claus´ og

Arkivfoto: Sandra Stålberg.

Annes sommerhus. Her hyggede vi os og
nød at se de mange hunde trives i hinandens
selskab.

Tak for en dejlig og hyggelig dag – og især
tak til vores fantastiske hjælpere.
Anne Secher

Nye vedtægter
Dansk Vizsla Klub har på generalforsamlingen ændret sine love til nu at være vedtægter.
I den forbindelse er der foretaget ændringer af vedtægterne, der primært går ud på kommunikation med klubbens
medlemmer.
De Nye vedtægter kan ses på Dansk Vizsla Klubs hjemmeside under ”Bestyrelsen”.

www.fjd.dk
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Træning og markprøve

Foto: Sandra Stålberg.

Aktivgruppen Storstrømmen /Nykøbing
Falster området.
Der skal gøre opmærksom på at medlemmer som bor svarende til det gamle Storstrøms Amt har fortrinsret til alle aktivgruppens aktiviteter.
Marktræning:
Tirsdag den 28/8 for åbenklasse hunde,
tilmelding senest 26/8.
Søndag den 2/9 for åbenklasse hunde,
tilmelding senest den 31/8.
Tirsdag den 4/9 for brugs/vinderklasse
hunde, tilmelding senest den 2/9.
Lørdag den 8/9 for brugs/vinder klasse
hunde, tilmelding senest den 6/9.
Mødetid og mødested oplyses ved tilmelding. Max 10 deltager pr. gang. Tilmelding
skal ske til Palle Eriksen på mobil. 40 180
753.

Lokal markprøve; Høstprøven lørdag den
25 august. To hold. Max 20 deltager. Dommer: Jesper Hansen og Per Stouby. Mødetid
kl. 09:00. Mødested: Kanalvej 1, Grænge,
4891 Toreby. Tilmelding til Anette Holm på
mail adresse: AH.Holm@mail.dk. Tilmelding senest onsdag den 22 august.
Husk alt holde øje på hjemmesiderne,
Jagthunden og på FB om nærmere informationer, ændringer og eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter samt om
tilmeldinger til aktiviteterne i Aktivgruppen
Storstrømmen.
Venlig hilsen fra Bestyrelsen af Aktivgruppen Storstrømmen.
Aktivgruppen Bornholm
Markprøver 8. og 9. september.
Der vil være marktræning forud for dette.
Kontakt Christian Grønbjerg (c.gronbjerg@
privat.dk)
Foto: Kenneth Asmussen.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hybenvej 34,
6740 Bramming. Telf. 20 42 46 35
e-mail: lasse.i.h@gmail.com

Indtryk fra FJD udstilling i Vissenbjerg
Den årlige udstilling i Vissenbjerg bød som
vanligt på alle de elementer, som vi hundefolk elsker: Samværet med ligesindede,
kvalitetsbedømmelsen, mødet med racefæller, en snak med opdrættere og for en særlig
kreds – konkurrencen om at hjemtage en
høj præmieringsgrad og sølvtøj til pokalskabet.
FJD udstillingen udmærker sig ved at være
en af de få udstillinger, hvor der udelukkende deltager stående jagthunde. Det giver
derfor både nuværende og kommende ejere
af stående hunde en unik mulighed for at
danne sig et indtryk af, hvor ens og så alligevel også forskellige de stående hunde
i virkeligheden er. Hvis man går en tur på
udstillingen og betragter de mange skønne
hunde, vil man for alvor konstatere at smag
og behag er forskellig – og tak for det!
For de, der ikke er så velbevandrede i
udstillingsuniverset, kan jeg oplyse, at
hundene er inddelt i køn og i klasser:
Juniorklasse: For hunde mellem 9 og 18
måneder. Mellemklasse: For hunde mellem
15 og 24 måneder. Åben klasse: For hunde
fra 15 måneder. Brugshundeklasse: For
brugshunde, som har bestået en brugsprøve,
der giver adgang til klassen.
Der var i år tilmeldt 21 hunde/udstillere, hvoraf flere var særdeles garvede, og
hvor andre var med for første eller anden
gang. De garvede havde på forhånd lagt en
strategi for, hvordan deres hund skulle vises
frem, men nervøsiteten var alligevel tydelig,
da fremvisningen gik i gang. Bedømmelsen
var overladt til Winnie B. Larsen, der også
er formand for avlsrådet i Dansk Bretonklub, og som dermed har et både bredt og
dybtgående kendskab til bretonracen.
Hunden blev en efter en grundigt bedømt, højden blev målt på alle hunde, og
de obligatoriske tjek af tænder, ører, pels
m.m. blev foretaget og noteret. Herefter
blev bevægelser, kropbygning, hoved m.m.
taget i øjesyn. Samtidig med dette holdt
dommeren et vågent øje med den såkaldte
Handling af hunden – dvs. fremvisningen
af ekvipagen. Fremvisningen går ud på at

Der udveksles erfaringer og oplevelser til den store guldmedalje – typisk for hundefolket. Foto. Lasse Iversen
Hansen.

vise hunden, så den tager sig bedst muligt
ud. Ingen hund er 100 % perfekt, så en god
handling kan betyde meget i forhold til at
vise hundens bedste sider og nedtone de

mindre gode sider.
I den efterfølgende mundtlige kritik fik
alle udstillere således hhv. ris og ros for
deres fremvisning – nogle skal hjem for at

Dommer Winnie Larsen bedømmer tæverne Ella og Micha mens hhv. Peder Strandgaard. Rasmussen og Maria
Brinch Pedersen forsøger at få hundene til at fremstå bedst muligt. Foto: Lasse Iversen Hansen
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træne lidt mere – ved andre sad det lige i
skabet.
Efter bedømmelsen af hver klasse, blev
der kåret en vinder, og de var:
Hanner Juniorklasse: Strandbys Fille v/
Jens Hansen
Åben klasse hanner: Klaphattens Bowie v/
Lasse Iversen Hansen
Tæver juniorklasse: Lyngrodens Oda v/
Kenneth Schultz
Åben klasse tæver: Stevnsåens Rose v/ Per
Olsen
Brugsklasse tæver: Klaphattens Dudi v/

Benny Kuhlmann
Da alle hunde var bedømt, nåede vi frem
til den spændende dyst om bedste tæve. Der
var fire kandidater til denne prestige fyldte
ære. Efter en intens og grundig vurdering
faldt afgørelsen fra den kompetente dommer, og resultatet blev således:
Klaphattens Dudi v/ Benny Kuhlmann:
Exe. BK. Plac. 1 CK 1. BTK BIR
Lyngrodens Oda v/ Kenneth Schultz: Exe.
ÅK. Plac. 1 CK 2. BTK Jun CERT
Lady du Fief des Kallistos (Ella) v/ Peder
Strandgaard Rasmussen: Exe. BK. Plac. 2

CK 3. BTK
Stevnsåens Rose v/ Per Olsen: Exe. ÅK.
Plac. 1 CK 4. BTK
Da kun en hund var kvalificeret til konkurrencen og bedst i racen, fik Klaphattens
Dudi denne titel.
Alt i alt var det en god dag for vores race
og rigtig mange af de udstillede hunde var
særdeles gode repræsentanter for bretonracen. Næste år håber vi på et endnu større
fremmøde – det er bestemt en oplevelse at
være med i Vissenbjerg.
Lasse Iversen Hansen

Fakkeløjternes forårsapporteringstræning
Hos Fakkeløjterne startede vi i år apporteringstræning d. 5. april i Fredsted. Vi træner
hver anden torsdag frem til og et stykke
ind i juni måned. Herefter rykker vi til Fyn,
hvorfor træningen både dækker Sydjylland
og Fyn.
I Fredsted starter vi altid med lidt dressur.
Træningen er lidt niveau inddelt, på den
måde, at de hvalpe og de yngste hunde er
i ”kravlegård”. Det viste sig i år, at langt
de fleste bretons godt KAN ligge stille på
kommando. Vi har faktisk momentvis ret
lydige hunde – og det er Jan Larsens egne
ord. Så er der lidt udfordringer med nogle,
der har samme frekvens på fløjten, og man
kan komme til at bytte hund, men det går jo
alt sammen.
Apportering på flere niveauer
Træningen er rummelig, forstået på den
måde, at alle kan være med. Der er meget
tålmodighed, hvilket jeg selv har nydt godt
af. Jeg er ikke jæger og går ikke på jagt –
jeg træner kun hund. Derfor er træningssæsonen jo min højsæson, mens jeg kun fodrer
en sulten jagthund og klør den bag øret hele
jagtsæsonen. Da jeg startede med at træne
hos Fakkeløjterne kunne jeg ikke holde en
frossen due – men det har jeg lært. Min
hund har også (næsten) lært at apportere –
og så er man jo nødt til at kunne tage imod
fuglen, når hunden kommer med den.
Der kommer folk, der har trænet breton/
hund i en menneskealder, og der kommer
helt nye, som mig selv. Kort sagt; alle kan
være med. Nogle træner til A-prøve, nogle
til B-prøve og andre starter i det helt små.
Det er så fint, rummeligt og lærerrigt.

Glade og stolte præmievindere fra Fakkeløjterne. Foto: Maria Brinch Pedersen.

D. 31. maj tog vi pralebilleder. Mange af
Fakkeløjterne – og deres hunde selvfølgelig – har klaret sig utroligt godt i det år, der
er gået. Det dokumenterer vi med et par
billeder med hunde, hundeførere og glas/
pokaler/sløjfer etc. Og så er det altså svært
ikke at blive stolt af sine ”holdkammerater”. Det blev til nogle rigtig fine billeder.
Efterfølgende fejrer vi det med kransekage
og et glas bobler.
Udstilling i Vissenbjerg
D. 31. maj har vi også ringtræning til
træning, for dem som har lyst og behov for
dette. Fakkeløjterne er nemlig også stærkt
repræsenteret på FJD udstillingen i Vissenbjerg. Du læse mere om resultaterne i
artiklen bragt i dette nummer.
Fakkeløjterne bliver også kaldt kaffeklubben, fordi vi efter træning drikker kaffe og

spiser kage. Vi holder desuden en fest, når
vi er færdige med træningen i Jylland. I
år har vi holdt fest i jagthytten i Fredsted.
Traditionen tro spiste vi god mad, fortalte
røverhistorier og slog søm. Det kan gå
galt, når mange mænd, meget alkohol og
manuelt værktøj skal arbejde sammen, men
i år skete der ingen skader. Der var vist også
et par kvinder med. Den resterende del af
festen er interne viden, for de der kan huske
det.
Vi er nu rykket til Fyn, hvor vi træner
hver torsdag, frem til apporteringsprøven i
Bogense d. 4. august.
Man kan sagtens bruge meget tid på sin
breton – og så uden for jagtsæsonen og i
vældig fint socialt lag.
Maria Brinch Pedersen

Familiedag/mafiafest på Sjælland
En gammel tradition blev forsøgt genoplivet en lørdag i juni. Efter en lidt langsom
tilmelding endte vi alligevel på et par og
tredive personer til eftermiddagens strabadser og aftens festligheder.
Vi startede hårdt op med Kaffebord, rigeligt med kaffe, Nilles lækre drømmekage,
italiensk påskekage doneret af de to herrer
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Larsen og jeg var som sædvanligt bange
for at gå sukkerkold, så jeg havde trillet
romkugler.
Da kaffen og kagen havde fyldt maverne
startede vi apportering af to duer og kanin,
nogle hunde blev lokket af nyt og stort
terræn og tænkte at de var til marktræning,
andre var ikke foderet hjemmefra og nød en
www.fjd.dk

lækker frokost i det grønne, en enkelt hund
ville hellere hente duer end kaninen og det
gjorde den så…
Og så var der faktisk også nogle hunde der
hentede både det ene og det andet.
Vi havde inviteret Christina Bak til at bedømme vores hunde på skuet, og Christina
var så sød at skynde sig hjem fra DKK

DANSK BRETON KLUB

Gæve sjællandske bretonfolk hygger sig på familiedagen. Foto: Lene Mortensen.

udstilling i Vojens for at hjælpe os.
Da Christina kom, gav hun en meget
tiltrængt mikro ringtræning til de hunde der
var tilmeldt, der var vist nogen, der blev
klar over, at det ikke var så nemt at vise sin
hund frem, så mon ikke Christina får travlt
næste år med ringtræning.
Christina havde sat sig godt ind i standarden for Breton og havde spidset tommestokken, så alle fik en flot og retfærdig
bedømmelse.
Bedste hund blev Rose og bedste i modsat
køn blev Louis. Stort tillykke til jer begge.
Efter skuet gik turen tilbage til apporteringen, nu skulle der hentes en kanin på
hurtigste tid, her blev vi overfaldet af en
voldsomt regnvejr, så de to dommere var
tæt på at drukne, og de vigtige papirer med

Om eftermiddagen fik vi udleveret en
tipsseddel, hvor der både var fakta spørgsmål om bretonklubben og spørgsmål der
ville blive besvaret under spisningen, her
fandt vi, den med den længste (Søren), den
hurtigste sutter (Merete) og den med mest
styr på hullet (Anne)
Det viste sig at Susanne havde mest styr
på Bretonklubben så hun løb med aftenens
gevinst.
Resultaterne fra apporteringen blev også
luftet, der var to hunde med 20 point, Diva
og Happy.
Happy talte ikke med, da hun jo er en
ældre rutineret dame, så Siggi, der var kommet helt fra Jylland blev med sine 19 point
nr 2.
Da vi nåede til den hund, der havde
hurtigst tid på kaninen, må vi konstatere at
rutine kommer før ungdom. Gode gamle
Faru vandt, skarpt forfulgt af Happy, begge
hunde var under 50 sekunder.
Vi havde hentet nogle meget lækre præmier hos Gemina, tag et kik på deres hjem-

pointene, var tæt på at gå til.
Mens kaninen blev hentet, tændte formanden grillen, nogle satte sider på teltet, Lissi
og Lene arrangerede den lækre mad som
Lissi og hendes søster, havde forberedt, andre dækkede borde, nogle klarede verdenssituationen, og nogle tjekkede lige en eller
anden fodbold kamp.
Da vi havde fundet vores pladser, og
havde fyldt tallerkenerne med lækker mad,
gik snakken lystigt afbrudt af enkelte kykkeliky, nifoldige leve, mystiske sætninger
uden sammenhæng.
Vi havde alle sammen fået en tallerken
med en lille seddel under, her stod vores
opgaver under og efter middagen, heldigvis
havde jeg trukket en, hvor der stod: læn dig
tilbage og nyd festen.. Så heldig kan man
nogen gange være.
Ole Bialas og Bella under orteringskonkurrencen.
Foto; Lene Mortensen.

meside, de har mange lækre dummyer.
Vi nåede også at prise betonen i en sang,
forfattet af Nille og udnævnelsen af årets
gris, her var Marianne den heldige vinder.
Det er åbenbart ikke altid at kvindelist kan
betale sig.
Regnskabet for årets aktiviteter blev fremlagt, gennemgået og godkendt.
Hvis man ser bort fra tabte bilnøgler, bil
der ikke vil starte og gigantisk regnskyl var
det en rigtig god dag og aften, som jeg ville
ønske bliver gentaget igen til næste år og
gerne med mange flere deltagere.
Stor tak til jer der deltog, i gjorde det til en
god dag.
Merete Larsen
Pause under skuet. Foto: Lene Mortensen.

www.fjd.dk

55

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

Dansk pointerklubs familieweekend
pattegris.
Søndagen startede efter morgenmaden
med uofficiel hvalpedømmelse kl. 10.00
startede den 100 års jubilæumsudstilling, som blev dømt af Sven Otto Hansen.
Brugstæven Bendts Jono, Ejer: Tom B
Hansen, fører: Anne B. Hansen, blev vinder
med Ex, CK 1. BTK, CERT; BIR. BIR. De
øvrige resultater kan læses på hjemmesiden.
Efter frokosten (grill buffet) sluttede man
dagen af med endnu en apporteringsprøve.
En veltilrettelagt weekend var ovre. Her
skal lyde en stor tak til Hanne og Allan
Bredsgaard for deres indsats og for at de
ville åbne deres faciliteter for klubben.

Medlemmer i alle aldre. Foto: Allan Diederichsen.

Lørdag den 2. og søndag den 3. juni afholdt
klubben sin årlige familie weekend ved Terkelsbøl Camping i Sønderjylland. Der var
allerede muligt at tjekke ind om fredagen
den 1. ved middagstid, hvis man kom i god
tid og ville en tur over grænsen for at proviantere. Senere på dagen var der ringtræning
og apporteringstræning, med efterfølgende
apporteringsprøve, der blev vundet af Børge
Sommer. Aftensmaden var medbragt mad

til den tændte grill.
Om lørdagen var det muligt at deltage i en
fiskekonkurrence, fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
for de der ønskede, her var Børge Sommer den heldige at fange dagens største og
eneste fisk, den var så men ikke større end
at den kunne være i en brystlomme pænt
pakket ind, og så kaldte Allan Bredsgaard
den for en skidtfisk. Så den kunne ikke præmieres. Aftenens festmiddag var helstegt

Udstilling. Foto: Allan Diederichsen.

FJDs udstilling i Vissenbjerg
Når man holder jubilæum, så ønsker man
at overgå årene der er gået, men somme
tider er der jo ønsketænkning. Sådan var det
også på 100 års jubilæet, hvor man for 50 år
siden kunne mønstre 47 hunde, så måtte vi
i år nøjes med 17 hunde plus en opdrætterklasse fra Kennel Villestofte på fire hunde.
Årsagen er mange, og er ikke specielt for
vores race, men gælder for alle stående jagthunderacer. Det skal dog ikke ødelægge en
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festlig dag for alle de fremmødte pointerejere, opdrættere og venner af klubben.
Med hensyn til eksteriøret kan vi konstatere, at vi er på vej op, niveauet ligger i den
øverste del af skalaen. Af de 17 hunde fik
9 excellent, 6 very good og 2 fik good, de
manglede lidt højde.
For at gøre dagen rigtig festlig havde klubben inviteret alle hundeejere og tilskuere
til at komme og drikke et glas champagne
www.fjd.dk

og få en kransekage sammen med os i de
engelske klubbers telt kl. 12,00. i den forbindelse vil Dansk Pointer klubs mandskor,
der er oprettet til lejligheden afsynge en ode
til pointeren.
I skrivende stund står det hen i det uvisse,
om de seks herrer skal sælge hundene og
aflevere jagttegnet, for det forlyder, at store
bookingbureauer har følerne ude.

DANSK POINTER KLUB

Jubilæumsprøver
Invitation til Racedyst for engelske
racer.
I anledning af Dansk Pointer Klubs
100 års jubilæumsår, vil klubben gerne
invitere til racedyst for engelske racer.
Prøven afvikles som et led i en brugsprøve og afholdes fredag den 28. september. Mødested er jagtstuen, Gamle
Toftegaard, Toftegaardsvej 65, 9440
Åbybro. Mødetid er klokken 08.00.
Dansk Pointer Klub anmoder om,
at hver race stiller med 3 ekvipager.
Disse 3 ekvipager udgør racens hold.
Efter brugsprøven indbyder Dansk
Pointer Klub deltagerne samt repræsentanter fra bestyrelsen til en lille
jubilæumsmiddag i Gl. Toftegaards
Jagtstue. Middagen vil være uformel
og starter klokken 18.30.
Af hensyn til arrangementet anmoder Dansk Pointer Klub om tilmelding
af deltagere i jubilæumsprøven og
middagen til klubbens sekretær Peter
Due, med cc til Flemming Fuglede
Jørgensen, inden den 1. september.
Vi glæder od til at byde jer velkommen.
På Dansk Pointer Klubs vegne.
Flemming Fuglede Jørgensen, Formand.

Opdrætterklasse. Foto: Bent Olsen

Efterårsvinderklassen for pointere
(jubilæumsprøve) afholdes lørdag den
29. september. Mødested er jagtstuen,
Gamle Toftegaard, Toftegaardsvej
65, 9440 Åbybro. Mødetid er klokken
08.00.
Hold øje med hjemmesiden med hensyn til tilmeldingsfrist.

Mandskoret bestående af: Fl. Sørensen, Jan Kock, Børge Sommer, Bent Olsen, Peter Due og Niels Ovesen.
Foto: Jens Have.

Foto: Bent Olsen.

Foto: Alex Nissen.

www.fjd.dk

57

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

ESKs Jubilæumsefterår
Engelsk Setter Klub fortsætter med at markere klubbens 100-års fødselsdag.
20. september: Nordisk Match i Saint
Hubertus.
21. september: Nordisk Match i MP.
22. september: Brugsprøve for alle engelske racer (med ”indbygget racedyst”).
23. september: Vinderklasse.
Prøverne afholdes på Sydsjælland, Lolland
og Falster.
For yderligere oplysninger se klubbens
hjemmeside og Hundeweb.

Foto: Annette Laursen.

Talstærkt fremmøde på FJDs udstilling i Vissenbjerg
Den fælles udstilling for alle ”Gruppe 7”
hunde er fortsat et arrangement, der er
behæftet med stærke traditioner.
Ikke mindst er det her, hundefolk mødes
på tværs af racerne og udveksler nyheder og
erfaringer.
Omkring 250 hunde var tilmeldt udstillingen, heraf 29 engelske settere.
Som sædvanlig var der morgenkaffe til
alle i teltet, en god begyndelse og en god
tradition.
Hundene blev i år bedømt af Jane Mortensen, og vejret var indtil sidst på formiddagen ganske ideelt. Alle tog dog regnvejret
med et smil, det var ventet med længsel.
Der var tilsyneladende en delforskel på
hanner og tæver, idet kvaliteten svingede
en del på hannerne, medens tæverne var
betydelig mere ens. Alle på nær en fik det
eftertragtede røde bånd.

Konkurrencen om bedste hanhund. Vinderen længst til venstre. Foto: Flemming Østergaard.
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Bedømmelserne blev fulgt med kyndige øjne og livlig kommenterer fra ringside. Foto: Flemming Østergaard.

Guld til Erling Clausen
På FJDs udstilling overrakte Engelsk
Setter Klubs næstformand Allan Nissen
klubbens fornemme æresplaquette i guld
til formand Erling Clausen.
Yderligere præsentation og begrundelse
er overflødig. Alle kender Erling og alle er
vist også bekendt med den kæmpeindsats,
som han gennem årene har gjort for de
stående jagthunde.

Dommeren udpeger bedste tæve. Foto: Flemming Østergaard.

En glad Erling Clausen modtager guldplaquetten af
næstformand, Allan Nissen. Foto: Poul Aagaard.

BIR og BIM. 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

Sol over den sjællandske apporteringsprøve

Prøven blev afviklet i fantastisk sommervej. Her er Merlin på vej hjem med kaninen til Peter Jensen og dommer
Bjarne Kleis. Foto: APJ

De syv gordon settere som bestod på Sjælland Åmosens Gilbert Nakkehages Orkan og Solveig, Tittingens
Merlin Troldmarkens Ilova Øens Bravo og Beta. Foto APJ.
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Traditionen tro har DISK og DGSK stået
for apporteringstræning på Sjælland hele
foråret. Vi har skiftet træningssted og
bruger nu baneren ved Lammefjordens
Jagtforening i Svinninge. Faciliteterne er
fortrinlige og mange muligheder for at variere både due og kaninbaner. Vandhullet er
perfekt i udformning og dybde og har hele
det tørre forår holdt godt med vand. Træningens første to måneder afsluttes med at hver
klub holder sin egen prøve og her udtages
også racerens repræsentanter til Sjællandske
racedyst. Prøverne fandt i år sted den 1.juli.
DGSK’s prøve dømte vort æresmedlem
Bjarne Kleis og i år stillede 12 hunde på
prøven. Heraf 7 Gordon Setterne. Alle
bestod - både de rutinerede og de nye og nu
har vi et par nye hunde til efterårsprøverne.
Fire Gordon Settere opnåede maximumpoint og med 30 point skulle Åmosens
Gilbert af 5. maj 07 v/Lauge Larsen, Nakkehages Bz Solveig v/Anne Eliasen, Nakkehages Bz Orkan v/Peter Eliasen og Troldmarkens Ilova af 5. Maj 07 v/Lene Knuth
ud i en nervepirrende matchning. Der blev
kastet en due ind i en gran-plantage og
konkurrencen bestod i at apportere duen på
tid. Det var ikke nogen nem apportering
men på sølle 17 sekunder klarede Ilova og
Lene Knuth opgaven og stod dermed med
Hoppers Mindepokal som vindere af prøven. Racen repræsentanter til racedysten er
dermed også fundet i de fire hunde. Knæk
og bræk til jer.
Efter en solid frokost, præmieuddeling og
hyggelig hundesnak startede Irksetterklubbens prøve lidt over middag.
Når dette læses vil vi have trænet hele juni
også og holdt en tredje apporteringsprøve
i dette træningsregi - til næste år starter vi
forfra og vi er allerede i gang med at samle
vildt. Alle racer vil til den tid være ligeså
velkomne som de var i år!

DANSK GORDON SETTER KLUB

God udstilling i Vissenbjerg
I år mødte 16 Gordon Settere op til årets
udstilling i Vissenbjerg den 10. juni. Det var
hyggeligt som altid at starte sommeren med
at møde hundevenner fra nær og fjern- og
denne gang var der glædeligvis både nye
medlemmer der kom og viste deres hunde
frem og ikke mindst gamle som dukkede
op igen efter nogen tids fravær. Vejret var
fortrinligt til udstilling med enkelte forfriskende byger i mellem solstrålerne.
11 hanner og 5 tæver blev udstillet. Da bedømning og konkurrence var afsluttet stod
Nakkehages Petra som Bedst i racen med
Excellent CK 1.BTK og CERT. Petra er efter Nakkehages BD Tilde & GLavaRIs DV
Diezel og ejes af Christian Elgaard. Bedst i
modsat køn blev Åens Mads med Excelent
CK 1.BHK BIM. Mads er efter Åens Smilla
& Rippy`s Tex og ejes af Erik Petersen.
Udstillingen sluttede med at Kennel Nakkehages stod for en opdrætsklasse som
dommeren karakteriserede med ordene :
Opdrætsklasse af høj kvalitet, gode typer,
god ensartethed, hvor der tydeligt ses

kønspræg på hanner og tæver. Klassen blev
tildelt tildelt HP og ÆP.
Traditionen tro blev der uddelt pokaler i
alle klasser og her er en oversigt over årets
tildelinger:
Troldmarkens Lago - Absolut Bonus
Talentfad 2003
Nakkehages Milo - Don Carlos Platten
2016
Åens Sivert - Q-Bic’s Vandrepokal 2009
Åens Prisca - Højtoftegaards Unghundepokal 1992 + Sjællandske Venners Vandrepokal 2009
Åens Mads - BIM Pokal 1998
Nakkehages Td Petra - 75-pokalen 1998 +
Tandbjergpokalen 1957 + Midtjyske Venners BIR Pokal 1998
Stort tillykke til jer alle!
DGSK’s bestyrelse vil gerne sige Christina
Bak, Sara Jensen og Birthe Jensen tak for
en god og veltilrettelagt dag i Vissenbjerg
og tak til Knud Viggo Jensen for en grundig
og kompetent bedømning af vor race.
Afslutningsvis ønsker DGSK alle de frem-

Dommer Knud V. Jensen var grundig i bedømmelsen.
Foto : APJ.

førte hunde og deres ejere og ikke mindst
opdrættere til lykke med resultaterne – og
vi håber at se jer talstærkt til næste udstilling i Vissenbjerg om et år!

Pokalvindere Vissenbjerg 2018. Foto: APJ.

Der var en gang - for 50 år siden
Hvis en hund, i dag, preller i ”åben klasse” bliver afprøvningen afsluttet, uden mulighed for videre afprøvning.
For små 50 år siden var det ikke tilfældet. Her en kritik fra den Sønderjyske prøve ved Vollerup den 26. marts 1970.
Las, Gordon Setter, han, født 3.10.67.
Las går meget smukt med høj hovedføring og en herlig galopaktion. Søget er stort og lagt rigtigt op, han går for at finde. I første slip
støder han høns, senere har han to gange stand. Han er rolig i opflugt, men i skuddet preller han temmelig langt, for langt til åben klasse.
Han prøves længe, for om muligt at få en situation, hvor han ville holde i skud. Det ville ikke lykkes, og han må derfor nøjes med 2.
præmie i ÅK.
www.fjd.dk
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Invitation til klubbens efterårsvinderprøve
DGSK Internationale efterårs vinderklasse
med CACIT – Lørdag den 29. september
2018.
Hermed inviteres alle kvalificerede
Gordon Settere, til efterårets internationale
vinderklasse med CACIT, ved Hejnsvig,
Jylland, med Allan Højrup, som ansvarlig
for terrænerne.
Dommere er: Kristian Frøkjær (Ordførende) og Robert Paulsen.
Mødetid er kl. 8,00 på følgende adresse,
Jagthytten, Midtkærvej 14, 7250 Hejnsvig.
Der kan købes morgenmad fra kl. 7,30
– ligesom både deltagere og tilskuere kan
bestille middag (ca. kl 13,00), som er stegt
flæsk med persillesovs, til den favorable
pris af kr. 100,00.
Middag bestilles direkte ved prøvelederen
på 22 74 80 40 eller karlantondahl@gmail.
com, senest 25. sept.
Tilmelding til prøven skal ske via www.
hundeweb.dk, med tilmeldingsfrist den 25.
sept.
Foto: Annette Laursen.

Holdapportering ved Dansk Münsterländer Klub 50 års jubilæum
DGSK havde den 30. Juni den fornøjelse
at deltage i en holdapportering der blev
afholdt i forbindelse med DMK’s 50 års
jubilæum. Holdet bestod af fire ekvipager
og var et blandet hold:
Fra Dansk Ruhår Klub: Sai-Gha’s Congo
ført af Jens Toft og Zion ført af Jens Ole
Dam
Fra Gordon Setter Klub: Røsnæs Gaucho
ført af Karl C. Jensen og Åens Q Uniq ført
af Preben F. Pedersen
Efter gennemførelse af en almindelig apporteringsprøve baseret på DJU’s regelsæt,
stod den på stafet med apportering af rovvildt og sorte fugle godt gemt i en granskov.
På trods af, at vi måtte se os slået af nogle
vældige dygtige Münsterländere, var det en
rigtig god og inspirerende oplevelse med
rigtig meget flot hundearbejde.
Spændende var det, at mødes på tværs af
de meget forskellige hunderacer, og opleve
en anden måde at gøre tingene på.
DGSK ønsker endnu en gang Münsterländer klubben tillykke med Jubilæet og takker
for en god dag.
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Dert blandede hold Ruhår/Gordon Settere. Foto: Peter Jensen.
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Frank Krøyer, Ejby Mosevej 199, 2600 Glostrup
Tlf. 40 57 83 87
e-mail: danskirsksetterklub@gmail.com

FJDs udstilling 2018
Vi kan jo ikke forvente, at der hvert år er en
eller flere klubber i FJD der har 100 års jubilæum, og derfor stiller an med kaffebord
før udstillingen i Vissenbjerg. Det kræver
jo en del frivilligt arbejde, og er forbundet
med omkostninger. I år takker vi Engelsk
Setterne og Pointerne, for initiativet, og
håber andre eller FJD følger op på traditionen til næste år.
Der har i gennemsnit været 286 hunde udstillet på FJDs udstilling igennem de sidste
20 år, så katalogets 241 hunde til udstillingen i år er ikke en katastrofe, men at der så
kun var tilmeldt otte IS, er afgjort for lidt.
Vel er det ikke det primære for en jæger at
udstille hans ”arbejdes kammerat”, men det
er nødvendigt, at få hundene godkendt til
avl, og få konstateret om de har kropsbygning, så de kan arbejde for os hele dagen
lang i jagttiden. Derudover er det også
konkurrencen mellem de absolut kønneste
om æren og pokalerne.

Til årets udstilling var indbudt Dommer
Knud Viggo Jensen. To af vore flittige ”IS
piger”, Birte Jensen og Sara Jensen, stod
for det praktiske i ringen, med at kalde de
rette hunde ind, og nedskrive dommerens
bedømmelse af hundene. Vi der deltog takker for deres indsats og smil, også til de blå
sløjfer.
I brugsklasse hanner fik Heggelfjellets
Rex ejet af Knud Hansen, tildelt Erik Skårup Nielsen´s Vandrepokal, som 1. vinder
med excellent.
2. Vinder blev Vilslev Nemo, ejet af Erling
W. Christensen, også med excellent.
I brugsklasse tæver fik Vilslev M. Zoe
ejet af Flemming Vilslev, tildelt Kennel
Kirstinekjær´s Vandrepokal, med very
good.
Kragereden Monnyepenny ejet af Palle
Krag fik også Very good.
Åben klasse hanner, her fik Kenzo ejet af
Lasse Thorn excellent blev 1. vinder og

tildelt Miriann Chriel´s Vandrepokal.
I Åben klasse tæver fik Garden Star´s Irish
Celine ejet af Kennet Friis tildelt DISK´s
Vandrepokal Landspokalen. Celine fik
excellent 1. vinder med CK og blev bedst i
racen.
Zeluca ejet af Lene Gram-Hansen fik
excellent og blev 2. vinder.
Sally ejet af Mogens Ellebæk fik very
good.
Kataloget er desværre meget mangelfyldt,
hvad angår oplysninger om hundenes ejere,
(ejer oplysninger ønskes ikke oplyst). Det
skyldes nok brugerbeskyttelse ved tilmeldingen af hundene på DKKs hjemmeside,
men vi bør nok tilstræbe, at få ejer oplysningerne med i kataloget, da det lettere
registreringen i klubben, og hvem vil ikke
være glad for at få sit navn nævnt blandt
udstillingens kønneste IS.
Tillykke til deltagerne og tak for en god
dag i det ”fynske”. Palle Krag.

Fra venstre ses: Lasse Thorn med Kenzo, Knud Hansen med Heggelfjellets Rex, Allis Rasmussen med Garden Star´s Irish Celine og yderst til højre er det Flemming
Vilslev med Vilslev Zoe.. Foto: Palle Krag.
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International Irish Red Setter Club (IIRSC)
IIRSC har i maj 2019 lavet en ny webside.
Nedenfor en oversættelse af Præsidenten
for IIRSC og den Irske Moderklub (IRSC)
Ray O’Dwyer’s introduktion til den nye
webside.
Kære Medlemmer
Vi er meget glade for at kunne præsentere
IIRSC’s nye Webside.
IIRSC har lanceret en ny Web Side. Denne
side vil fokusere på internationale begivenheder arrangeret af IIRSC, herunder:
Det Europæiske mesterskab for Irsk setter
på vilde Agerhøns i Moncetz, Frankrig,
det Europæiske mesterskab for Irsk setter
i praktisk jagt i Italien og det Europæiske
mesterskab for Irsk setter på Bekkasiner
i Irland. Den nye webside vil også indeholde vigtige nyheder omkring racen fra de
enkelte medlemslande.
Hvis du ønsker at komme i kontakt med

IIRSC, eller hvis du har gode billeder,
resultater eller historier der er relevante for
IIRSC og deres medlemmer kontakt venligst
vores Webmaster Frank Kroyer på mail Set-

termosen@gmail.com
Med venlig hilsen
Ray O’dwyer
President IIRSC

IIRSC logo (tilladelse
er givet af IIRSC)

DISK Efterårsvinderklasse
DISK inviterer hermed til vores årlige
Internationale Efterårs Vinderklasse med
tildeling af CACIT. I år bliver den afholdt
på Liselunds dejlige terræner ved Stubbekøbing på Falster.
Der vil blive serveret kaffe og et stykke
brød til morgenmad. Til frokost kan der købes grillet frankfurter til 15 kr. pr. stk. inkl.
brød. Der kan betales med Mobile Pay

Dato: 29. september 2018

Morgenmad: kl. 8.00

Tilmelding: HundeWeb fra d. 1. August

Opråb: kl. 8.30

Mødested: Den Gamle Smedje på Liselund. Adresse: Liselundvej 5, 4850 Stubbekøbing

Prøveleder: Jan Lorentsen: tlf. 24820921.
Mail. jkllorentsen@gmail.com

Vorrehøjs Henna og Flemming Jensen i flot situation for fasan.Foto: Johnny F. Andersen, Maura, Norge.

64

www.fjd.dk

I næste nummer

Hunden har stand. Færten river den i næsen. Men hvad er fært?
Foto: Ib Jakobsen.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer midt
i månederne: februar, april, juni, august,
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og
omdeles af Distribution PLUS A/S.
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: Nicole Lajgaard Solgaard, Blegindvej 34, 8362 Hørning. Tlf. 29 90 36 13.
e-mail: ajagthund@hotmail.com.

- kommer i uge 42

Udvalget for markvildt og natur har i to år lavet forsøg med frøblandinger.
Foto: Flemming Østergaard.

Udebliver bladet: Henvend dig 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)

I redaktionen: Carsten Dahl-Hansen, 3650
Ølstykke. Tlf. 23 93 24 24. e-mail: cdh@live.
dk

FJDs formand: Per Kristophersen, Engtoften
21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25
e-mail: formand@fjd.dk

Læserindlæg mm optages ved henvendelse
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til
redaktøren for den pågældende specialklub.

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
Steen Langkjær, Stærevej 13, 3200 Helsinge.
Tlf. 53667840
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.kenthlange@gmail.com

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. 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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Har du en god historie?
De findes derude et eller andet sted – de
gode historier – de gode oplevelser i selskab med dejlige hunde.
Du har måske været på eller skal på en
spændende jagttur. Du er måske med i et
træningsfællesskab, hvor I både lærer noget
og hygger jer.
Det kan også være, du har deltaget i et
arrangement, som du synes var så godt, at
andre skal høre om det. Der er rigtig mange
muligheder.
Har du en god idé til en artikel, så kontakt
redaktionen på jagthunden@fjd.dk eller på
tlf. 24 82 10 93, så tager vi en snak om det.
Vi hjælper dig også gerne med få sat artiklen sammen og med at finde ud af, hvordan
vi får lavet de bedst mulige billeder.

Det kan også være, du har en god idé til
et emne, vi skal tage op i bladet, eller en
bestemt person, du synes, vi skal lave et
portræt af
Skriv hellere i dag end i morgen.
Vi skal nok melde tilbage på alle
henvendelser.
Vi præmierer alle artikler,
der bliver bragt.
Flemming Østergaard
Redaktør.

Foto: Kim Henriksen.

SL VILDT
ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk
behandling for en lang række
problemer, der kan ramme
din hund.
Ring, få en snak og aftal en tid, så
jeg også kan hjælpe dig og
din hund.
Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge
tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

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

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

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

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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: Nicole Solgaard, tlf. 29 90
36 13. email: ajagthund@hotmail.com
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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

www.fjd.dk

Hvad har
I lavet i dag?
På farten med Canosan®
Ikke mindre end halvdelen af alle hunde over
6 år får ondt i leddene og sværere ved at
bevæge sig.
Desværre forveksler alt for mange
hundeejere symptomerne med, at
hunden bare er blevet ældre og
måske lidt mere doven.
Er du i tvivl om din hund så
læs mere på canosan.dk -

Hvilke symptomer skal man skal holde øje med,
hvad er slidgigt hos hunde egentlig og hvad kan
dyrlægen gøre ved det?

www.canosan.dk
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Canosan® er et fodertilskud specielt udviklet til at støttewww.fjd.dk
den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd.

Det bedste til din hund
- gennem flere generationer

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste standard.
Foderet er sammensat af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet.
KROMIX bruger udelukkende friske tørrede råvarer, der sikrer en
god naturlig smag. 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.
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.

.520,;
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Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

