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EUKANUBAHUNTINGTEAM
FORALLEKVALITETSBEVIDSTE
JÆGEREOGDERESHUNDE

*BLIVMEDLEMNU
OGFÅADGANGTIL
KVALITETSFODERTIL
MARKEDETSBEDSTEPRISER
FRAPRKG
RÅDGIVNINGOM
KORREKTERNÆRING
SPÆNDENDE
JAGTARRANGEMENTER

SE MERE PÅ WWW.JAGTHUND.COM

BLIVMEDLEMAFEUKANUBABREEDERSCLUB
OGFÅADGANGTIL
HØJKVALITETSFODERTILLAVEPRISER
Eukanuba Professional er
højkvalitetsernæring, som opfylder alle
dine hundes specifikke behov.
Udviklet på baggrund af mere end 60 års
forskning i og erfaring med udviklingen af
Super Premium kvalitetsfoder.

DAGLIGELAVEFODEROMKOSTNINGER 
SOMSTARTERFRA KRPRKILO
* Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte:Breeder- og
ernæringskonsulent
Per Brommann, på tlf.: 27 80 01 60 eller på pb@eldorado.dk
4
Vi samarbejder med www.jagthund.com

I have a dream

NYTÅRS FESTIVAL
Stående Engelske Jagthunde Racer

FJD´s vintermøde
7 – 9. Januar 2011
Midtjylland

Gode foredragsholdere +
Specialklub Udstilling
      
       

: 18.00 Grillen klar & velkomst !
19.30 ”Hva vet vi om ryper”?
ved Johan B. Steen fra Norge.
21.00 ”Udstillingsforedrag” ved
Randi Schultze fra Norge.
 8.00 Ringtræning / Christina Bak
9.00 Anerkendt Cert. Udstilling
Dommere: Randi Schultze Norge
& Peter Hoyer Sverige
16.30 ”En kvindelig verdensmester fortæller …” Marina
Bengtsson fra Sverige.
18.00 ”Ordet frit” – med alle tre
foredragsholdere – krydret med
med gode jaktprøve minder !
Afsluttes med spørgsmål fra salen.
20.00 Nytårs Festival middag
med lotteri og dans !
  9.00 Morgenkomplet
Specialklub Vintermøde for de
klubber der ønsker dette. Se særskilt på din klubs hjemmeside.
7LOPHOGLQJVIULVWXGVWLOOLQJ
Se uddybende om arrangementet og priser
mm. på din egen specialklubs hjemmeside.
Spørgsmål kan rettes til Erik Petersen
2072 9190 eller 8667 5290
Sted:

Alhedehallerne Trehusevej 7
Fredriks 7470 Karup 8666 1333
Egen campingvogn kan opstilles
Alternativ overnatning
www.karupaa.dk

Nytårsfestival 2011
Hermed det endelige program for Nytårsfestivalen i weekenden d. 7-9. januar 2011 i
Fredriks, som omtalt 9.oktober på vor fælles
hjemmeside (resultatside engelske racer).
De tre foredragsholdere er først nu på
plads, idet uventede afbud har foranlediget
dette. Men alt i alt syntes vi, at der er spændende ting på programmet ….
Marina Bengtsson Sverige, der vandt VM
for stående hunde i Kroatien i 2008, fortæller om hendes liv med opdræt / træning af
hunde og selvfølgelig om VM.
Randi Schultze Norge, som er kendt i hundesports kredse i hele norden som prøvedeltager og dommer, holder et foredrag om

FJD og Jagthunden afholder fælles
vintermøde for alle medlemmer af de
13 specialklubber.
Tirsdag d. 15. februar 2011 kl.
19.00
i Stenlille Jagtforenings lokaler.
Foredrag ved dyrlæge Bille Ruwald
om tidlig prægning af hvalpen og
meget andet f.eks.
 kan hunden lugte gennem vand
 


  
skudt fasan
 hvorfor skal man ikke bruge
okseblod til schweisspor.
 er der individuelt fært på et
stykke vildt
Petlink - Find din hund
Kaffepause m. bortlodning på indgangsnumrene.
Eukanuba Hunting Team
Spørgsmål til Bille Ruwald
Pris: 75 kr.
Tag venner og familie med. Tilmelding på vintermode@storaaens.dk med
angivelse af klub og antal deltagere.
Aftenens sponsorere er

udstilling. (Nykåret norsk verdensmester
Hubertus / hold)
Johan B. Steen Norge er om nogen kendt i
hundesports miljøet og han fortæller gerne
og ganske underholdene om ryper. Johan
B S er tidligere dommer på jagtprøve og
udstilling samt ansat ved Oslo´s Biologiske
Universitet som rype forsker.
Dertil kommer selve udstillingen (se alt
herom i annoncen og på div. hjemmesider) nu med forlænget tilmeldingsfrist.(23.12).
Vel mødt i Fredriks til en festlig festival
– en weekend hvor der er tid og plads til
socialt samvær. Alle er velkomne.
På vegne af Udstillingskomiteen
Erik Petersen

Nu hører jeg til den generation,
der var ung, da Kennedy blev
myrdet og Martin Luther King
kæmpede de sortes sag i USA.
Derfor kom den tids store
personligheder også til at betyde meget for mig
og mange af mine gymnasiekammerater. Vi
troede på en ny Verden – vi havde en drøm.
Det med drømmen har jeg aldrig lagt fra
mig. Jeg tror, det er vigtigt at have drømme.
Det er ikke sikkert, de går i opfyldelse, men
uden drømme har man ikke noget mål for sit
liv. Derfor har jeg stadig drømme, og når det
gælder jagten og jagthundesagen i Danmark
har jeg stadig en drøm.
Jeg drømmer om, at de forskellige organisationer og interessegrupper, som beskæftiger sig
          
samarbejde om at gøre noget, inden det er for
sent. Jeg drømmer om, at vi får et helt nyt natursyn, der først og fremmest bygger på, hvad
            
karakteristiske landskabstype – agerlandet.
De sidste 2.000 år har det åbne, dyrkede landskab været kendetegn for Danmark, men som
jeg ser det, har man i mange år haft og har sta           
projekter – naturgenopretning hedder det vist
          
sig selv og hinanden for. Ligeledes har man
givet millioner af støttekroner til skovrejsning.
Til gengæld har man lader det åbne land sejle
sin egen sø, for så med jævne mellemrum at
slå landbruget oven i hovedet, fordi der ikke
sker forbedringer.
Vi har ikke brug for én m2 mere skov i Dan             " # 
og nationalparker, men vi har brug for tusinder
og atter tusinder af tiltag rundt om i agerlan         $ 
            
drøm.
For at det kan lade sig gøre, må jægerne med
de stående jagthunde tage førertrøjen på, for
det er os, der har den umiddelbare interesse,
og det er os, der har den nødvendige indsigt,
og det er os, der har den fornødne energi til at
gøre noget.
Derfor er det også min drøm, at vi på tværs
af racer og interesser vil arbejde benhårdt for,
           
går tusinder der ude i jæger-Danmark, som vi
kunne have inde i folden. Inde i mit hoved er
det langt vigtigere, end om min hund får en
   #        %       
blive en slagkraftig medspiller på banen.
Om to år skal EU,s landbrugsstøtteordninger
revideres. Det vil betyde en kraftig reduktion i den alm. hektarstøtte. Men det kan helt
sikkert kobles med tiltag til naturforbedring,
så vildtvenligt landbrug bliver lig med mere
støtte. Chancen er der lige nu, men hvis vi ikke
griber den, ryger de mange natureuro til halv
og hel offentlige projekter, der ikke forbedrer
levevilkårene for viben, lærken og agerhønen.
I still have a dream.
Glædelig jul og godt nytår
Flemming Østergaard, redaktør.
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Oktoberfest ved Vordingborg
!"!    #  $ %  
&'()! *+    ,   - ## " /010

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard og Clement Pedersen

Morgendisen hang endnu over landskabet,
og de sidste toner var fra jagthornene ved
morgenparolen hang endnu i luften, da der
  '  * #  %  
         
sig komplet rolig under skudafgivelse.
Årets Danmarksmesterskab var for alvor
skudt i gang i mere end en forstand, og det
skulle vise sig at blive rettesnoren for resten
af dagen. Om formiddagen fulgte jeg hold 4
(kontimentale) som blev bedømt af ordførende dommer, Just Mikkelsen. Holdet gik
som de øvrige kontinentale hold på terræner
omkring Vordingborg.
I den store roemark, som formiddagen blev

Barmosens Nynne bringer 43
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afviklet i, var der høns alle vegne. Der var
           
enkelte høns, og endelig var der meget store
 
       "  
af den lokale ruhår Barmosens C Nynne
først af Bo Christensen, Vordingborg. Ikke
mindre end 43 agerhøns væltede op af roebladene, da Nynne gik frem for at rejse fugl.
+*    "   "
og skud og viste god apportering. Det var en
stærk situation, som bragte ekvipagen videre
til eftermiddagens afprøvninger.
Ellers må man sige, at alle hunde blev af"  $    
 

        ;
det næsten altid er, så er der nogle, som kan,
og nogle som ikke kan, uanset hvor mange
og hvor gode chancerne synes at være.
En af dem, der kunne, var Bummerlunds
Kura, som blev først af opdrætteren Orla
Didriksen fra Rødding. Det var en fornøjelse at se denne ekvipages optræden i
den sydsjællandske roemark. Kura gik i et
eksemplarisk søg og ordnede såvel agerhøns
som fasan lige efter bogen. Det er næsten
unødvendigt at fortælle, at apporteringen
selvfølgelig var i top. En sikker billet til
eftermiddagens afprøvninger var sikret.
Der var mange gode situationer, og på nær

Vejret viste sig fra sin bedste side, og et stort publikum fulgte afprøvningerne og
diskuterede ivrigt hændelserne i roemarken (Foto: Clement Pedersen).

i formiddagens første fugletagning, så svigtede de to skytter, René Jørgensen og Jesper
Hansen ikke en eneste gang.
<   =     
med syv andre fra de øvrige hold til eftermiddagens afprøvning, men det var kun
Kura, som holdt niveauet. Det gjorde hun
til gengæld til UG med endnu en komplet
fugletagning, hvilket bragte hende til tops
som årets danmarksmester og nyslået brugschampion.
Vejret viste sig fra sin smukkeste side.
Naturen havde taget søndagstøjet på d. 10.
oktober. Oktoberblå himmel og skinnende
 
 $       
efterårets skønne farver. Temperaturen var
til skjorteærmer, så det kunne næsten ikke
være bedre. Og dog, et lille men, for vinden
manglede, og det lidt vind, der var, kørte
         
ud af, i hvilken retning man skulle sende
hundene. Tilsyneladende var det nu ikke det,
som voldte hundene størst problemer. En
   #   
og dagens mange situationer var da også et
tydeligt vidnesbyrd om, at det var, som det

Ordførende dommer, Just Mikkelsen noterer.

I en sky af fjer går fasanen ned. Bummerlunds Kura har sin anden fugletagning på formiddagen.

skulle være.
Desværre gik det ikke lige godt for alle
hundene, og man kan altid spørge sig selv
og andre, hvad der går galt. Men somme
tider svigter koncentrationen, hunden kommer for tæt på, og fuglen går på vingerne.
For andre hunde, svigter opdragelsen.
Pludselig bliver hunden irriteret over, at
det ikke lykkes at sætte fuglen, og så skal
den formastelige fasan forfølges. Veldresserede hunde, som kommer til DM med en
topplacering og har klaret sig godt gennem
formiddagen svigter pludselig. Det er til at
blive rasende over, når man er hundefører,
men det er også det, der er fascinerende.
Det er levende materiale, vi arbejder med,
og alt går ikke, selv om det er søndag, som
præsten prædiker.
Alt i alt var 13 kontinentale hunde med
om eftermiddagen, af hvilket seks slap
igennem til podiet. For uden Kura gik det
også mere end tilfredsstillende for korthåren, Skovby Boens Silas, ført af Gorm
Henriksen, Ringkøbing. Silas sluttede med
at nagle fasan, som blev behandlet helt efter
bogen, med efterfølgende sikker apportering

af den vingede fugl. Det rakte sammen med
formiddagens præstationer til andenpladsen.
Da dommertrioen Just Mikkelsen, Torben
Bersang og Erling Pedersen klappede bogen
i, kunne ingen påstå, at de ikke havde haft
de nødvendige chancer. Plusser og minusser var vejet op mod hinanden, vinderne var

Græmmes han, eller er han ved at falde i søvn? Fotografen fangede FJD-formanden i linsen under eftermiddagens afprøvninger. (Foto: Clement Pedersen)

Eftermiddagen gik godt for Gorm Henriksen fra Ringkøbing. Her forklarer han sig for bl.a. Jens Velling og Kristian
Møller. (Foto: Clement Pedersen)
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Domertrioen for de engelske hunde Christian Johansen,
ordførende (siddende), Svend Aage Vad og Tage Skov.

mænd var deltagere på årets DM, og tre
af disse var også med, da eftermiddagens
konkurrencer blev påbegyndt. Det drejede
sig om Flemming Fuglede, Erling Clausen
og Anton Dahl.
Selvfølgelig ser dommerne dagens præ     X   "De engelske hunde havde tilbragt formidpene, gælder det først og fremmest om for
dagen på terræner på Falster, men mødtes
de engelske hunde at slå konkurrenten, og
med de kontinentale ved Vordingborg
derfor kom første runde efter frokostpausen
Vandrehjem til frokost. Alle hunde havde
    >>       også til at betyde endestationen for nogle,
bøssen, men hundene havde haft vanskeligt nemlig breton Syrac med Jan Nielsen som
fører og gordon setter Østjyllands PB Liv
ved at klare fuglene. Da to hunde havde
ved Anton Dahl.
knaldapporteret, valgte dommertrioen,
Til gengæld var der andre som stærkt forChristian Johansen (ordførende), Tage skov
bedrede deres positioner. Der var bl.a. poinog Svend Aage Vad kun at tage ni hunde
ter Fugledes Juvel med Flemming Fuglede
med til 2. heat. Dette og den efterfølgende
matchning kom til at foregå i en stor roeog breton Engbjergvejs Abelone, der begge
  
mark på Rosenfeldt Gods, og på nær vinden,
må man sige, at forholdene var ideelle.
Nu skulle man tro, at syv hunde var nok til
Der var også lagt op til noget af et ”forat få seks placeret, men alt går som bekendt
" Q       -

     '   " lem pointer Hesselhøjs Disco og engelsk
setter Senjas Ilex, opnåede Disco hurtigt
stand. Ilex nægtede at sekundere og måtte
forlade konkurrencen, medens Disco i sin

      
knaldapporteret, medens det ikke lykkedes
        
der var to, der var tre …..der var pludselig
kun fem hunde tilbage, som så måtte fordele
sølvtøjet imellem sig.
De to bretoner Zago og Abelone afgjorde
henholdsvis 5. og 4. pladsen, da Abelone
klart gik i det bedste søg. I kampen om 2.-3.
pladsen slog irsk setter Jaffa engelsk setter
'*  
 "  "
  +     $  klar.

        
til ende.
Tre ruhår, to korthår og en kleiner münsterländer havde fundet vej til podiet og til den
efterfølgende præmieoverrækkelse.

Tre formænd venter på slip. Flemming Fuglede, Erling Clausen og Anton Dahl.
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Eftermiddagen igennem havde der
været fulge i næsten alle slip, og det store
publikum, som altid følger et danmarksmesterskab nød oktobersolen og udsigten over
sundet. For det meste var mulighederne for
    >     
oversigtsforhold fra landevejen. Kun når
hunde og førere arbejdede sig længst ud og
ned i lavninger, kunne det knibe lidt, men
stemningen var god og spændingen intakt,
    
Eftermiddagens klart bedste hunde i duel
om mesterskabet. Begge havde haft en
komplet fugletagning ude i roerne. De måtte
kunne give hinanden kamp til stregen. Men
som så ofte før viste det sig, at forventningens glæde er den største. Det blev ikke helt
det opgør, alle havde håbet på, men sådan er
det med hunde og mennesker. Alligevel er
der intet så skønt som en vufelivov.
Vi lader dommerne selv få ordet: - Finalen
starter i roer. Jaffa starter bedst. Juvel tager
stand, løser hurtigt selv. De har begge markeringer. Efterhånden som slippet skrider
frem, veksler føringen mellem de to hunde,
snart Jaffa, snart Juvel. De søger begge stort
i høj fart og god aktion.

Hu-hej, hvor det går. Engelsk setter Ilex og breton Abelone i skarp dyst.

'   Y     "   
engelsk setter Isay på fugl.

trefoldigt leve for vinderne og hundesporten.
For nogle kan turen hjem fra et DM være
lang, men for de to danmarksmestre var den
sikkert både let og kort. Flemming Fuglede
skulle helt til Løkken i Vendsyssel og Orla
Didriksen skulle til Rødding i Sønderjyl          meter foran sig, når man står i Vordingborg.
Danmarksmesterskabet 2010 var slut og
alle styrede mod haven på Marienlyst Gods, Men jeg er overbevist om, at de nærmest
 " $ $    
# # "     #"
sted. Der var en smuk stemning i haven med på vej af den æresgarde af fasankokke, som
havde taget opstilling på stubmarken for at
lav sol og kølig luft, og den blev i høj grad
sende en sidste hilsen til deltagere, domforstærket, da buketter af fasaner begyndte
        *   mere, hjælpere, skytter og publikum.
[        
    "      
 $   "           "       " ver som både DJU,s markprøveudvalg og de
store vinderprøver.
lokale kræfter skal have emgen ros for.
Dommerne bekendtgjorde resultatet og
Vi er allerede begyndt at glæde os til næste
DJU, s formand, Poul Vestervang uddelte
præmier og pokaler. Der blev blæst på jagt- år, hvor DM afholdes i Vendsyssel.
horn for de vindende hundeførere og for det
nedlagte vildt, inden man sluttede af med et
Jaffa bliver til sidst i slippet følsom på næsen. Slutter med stand, skytterne er fremme,
hun avancerer villigt på ordre, påviser ikke
vildt.
Jaffa placeres som 2. vinder med HP.
Juvel placeres som 1. vinder med HP og
DANMARKSMESTER 2010.

Kontinentale racer
1. vinder HP, Danmarksmester 2010: RH Bommelunds Kura 13266/2005, Orla
Didriksen, Rødding
2. vinder HP: KH Skovby Boen’s Sillas 20285/2006, Gorm Henriksen, Ringkøbing
3. vinder HP: RH Bøgeskovens Gus 13422/2006, Per Ivanhoe Nielsen, Vejle
4. vinder: KM Fuglevangs Heiki DK00525/2007, John Hilmer Hansen, Kirke
Saaby
5. vinder: KH Trille 15527/2005, Claus Bælum, Køge
6. vinder: RH Hashøjgårds Tejs DK05564/2007, Morten Lykke Pedersen,
Fuglebjerg

Danmarksmester og brugschampion på en og samme
dag. Større kan det næsten ikke blive. Orla Didriksen får overrakt pokalen af formanden for DJU, Poul
Vestervang.

De bukker og bukker. Flemming Fuglede får overrakt
præmier og pokaler af Poul Vestervang.

Engelske racer:
1.vinder m HP, Danmarksmester 2010: P, Fugledes Juvel 17705/2007, Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken.
2.vinder m HP: IS # 3 06083-2005, Frank Krøyer, Glostrup.
3.vinder m HP: ES Martallens Iasy 18042/2006, Erling Clausen, Bramming
4.vinder: B Engbjergvejs Abelone 06591/2005, Kenneth Ringgård Schultz,
Randers.
5.vinder: B Zago 02158-2006, Bjarne Nørhave, Karise.
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Vizsla – Gl. Dansk Hønsehund – Langhåret
Hønsehund – Drentsche Patrijshond –
Weimaraner
\  $   >   linger i 2011
Sjælland – søndag d. 30. januar 2011, kl.
10.00:
”Kignæshallen”, Smedeengen 4, 3630
Jægerspris. Sidste tilmelding d. 15. januar
2011.
Tilsluttet til hallen er et cafeteria, hvor der
kan købes mad og drikkelse. Dette må ikke
medbringes.
Dommer for alle racer: Th. Hassing Kristensen

Klasser & gebyrer: Betaling kan ske med
check, eller til bankkonti med angivelse af
navn på
hundens ejer, race, samt hundens navn eller
stambogsnummer.
Babyklasse (op til 6 mdr.) og Hvalpeklasse (6-9 mdr.) kr. 255,- (resultater
stambogføres ikke)
Juniorklasse (9-18 mdr.), Åben klasse (fra
15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr.
og præmieret på anerkendt markprøve),
Championklasse (national eller international eksteriør champion) og Veteranklasse
(fra 8 år), kr. 375,Opdrætsklasse (3-5 hunde fra samme
opdrætter (min. 2 markprøvepr.)) samt
Avlsklasse (3-5 afkom fra samme han/tæve
(min. 2 markprøvepr.)), gratis.
Hundene skal i de 2 sidstnævnte klasser
være tilmeldt udstillingen i forvejen i enten
Champion-, Junior -, Åben-, Brugshunde-,
eller Veteranklasse. Der kan ikke tilmeldes
i mellemklasse på disse to udstillinger.
]      
(samme ejer): 1. hund kr. 375,- / 2. hund
kr. 330,-/ 3. hund kr. 285,-

Jylland – lørdag d. 5. februar 2011, kl.
10.00:
Uldum hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.
Sidste tilmelding d. 15. januar 2011. OBS:
Nyt udstillingssted
Der kan købes øl, vand, kaffe og en bid
brød.
Dommere: Flemming Konnerup for Gl.
Dansk Hønsehund, Weimaraner og Vizsla.
Erling Kjær Pedersen for Langhåret Hønsehund og Drentsche Patrijshond.
Se i øvrig Reglement for udstillinger og
Bedømmelse vil her foregå i 2 ringe.
skuer, som kan rekvireres hos Dansk Kennel Klub på
Skriftlig tilmelding på Dansk Jagthundetlf. 56 18 81 56 eller ses på deres hjemudvalgs tilmeldingsblanket, som kan hentes meside www.dansk-kennel-klub.dk under
på DJU’s hjemmeside www.danskjagthun- ”udstilling”.
deudvalg.dk under blanketter/tilmelding
Stambog, Resultatbog og vaccinationspapitil prøver. Tilmelding til denne udstilling
rer skal medbringes på dagen. Se andet sted
foregår ikke på Dansk Kennel Klubs ani bladet, hvordan du rekvirerer en Resultatmeldelse.
bog, hvis du ingen har.
Hundens stambogsnummer skal være
Vaccinationen skal være foretaget senest 14
udfyldt korrekt og let læseligt, og være
dage før udstillingsdagen. For hunde op til
fremsendt rettidigt til udstillingslederen,
2 år gælder, at vaccinationen højst må være
ellers returneres tilmeldingsblanketten.
1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinaKontant betaling accepteres ikke.
tionen højst må være 4 år gammel.
Tilmeldingsblanket samt -gebyr sendes til:
Sjælland: Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92,
2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 28 43 74 75
Mail: Stausgaard@live.dk, Reg.nr. 6070
Konto nr. 0002579404
Jylland: Jannie Nielsen, Vidkærvej 11, Nr.
Vissing, 8660 Skanderborg, Tlf. 25 11 63
91
Mail: Jannie@aica-silver-hunters.dk, Reg.
nr. 1915 Konto nr. 6443201783

I ugen op til udstillingen modtages et brev
med praktiske oplysninger – nærmere oplysninger kan også fås hos din specialklub.
Ret til ændring af dommer forbeholdes.
På de 5 klubbers vegne - Klaus Jensen

Dansk Jagthunde Derby 2011
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2009 til Derby i 2011, inden den er et år gammel, ellers er
det for sent. Bemærk, aldersgrænsen skal overholdes.
Første rate til Derby 2011 er 200 kr.
Anmeldelsesblanketter fås hos sekretæren, og kun disse kan benyttes. Blanketten skal være
udfyldt korrekt. Yderligere information kan hentes på www.jagthundederby.dk
Anmeldelsesblanketter kan bestilles hverdage mellem 18.00 og 19.30. Kan også rekvireres pr.
mail. steinfam@post.tele.dk. husk at opgive, navn, adresse og telefonnr.
Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 47 38 10 36.
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/DQGVXGVWLOOLQJ
Lørdag d. 19. februar i Grenaa.
Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”,
Grenaa. Bedømmelsen starter kl. 10.45. Tidspunktet er fastlagt så man fra Sjælland kan tage færgen
til Ebeltoft. Der tages så vidt muligt hensyn til
færgeforsinkelser.
Som Dommere er inviteret: Erling Kjær Pedersen
(forventes at dømme alle Kleiner og Grosser tæver
og alle Grosser hanner. Dette afhænger dog af en
godkendelse som er på vej, skulle dette ikke lykkedes inden februar, vil Grosserne blive bedømt af
Gert Christensen)
Gert Christensen (forventes at dømme alle Kleiner
hanner)
Der er 2 måder man kan tilmelde sig på:
Man kan tilmelde og betale On-line via hjemmesiden www.hundeweb.dk , dette er den hurtigste,
billigste og mest sikre måde.
Så er priserne følgende:
1. hund (samme ejer): DKK 340,00
2. hund (samme ejer): DKK 295,00
3. hund (samme ejer):DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 230,00
Udenfor bedømmelse: DKK 120,00
Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket.
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer): DKK 375,00
2.hund (samme ejer): DKK 330,00
3.hund (samme ejer): DKK 285,00
Hvalpeklasse: DKK 255,00
Udenfor bedømmelse: DKK 140,00
Som anmeldelsesblanket anvendes DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s blanket,
som med jævne mellemrum er indsat i ”JagthunQ    " ^^^ _
Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder:
Pia Nielsen
Slettenvej 12
8586 Ørum Djurs
Eller på mail hundeweb@gmail.com
Eventuelle spørgsmål besvares på mail hundeweb@gmail.com eller telefon 86 33 91 76
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket vedlægges
beløbet i check eller indsættes på reg. nr. 7320
konto nr. 1167597. Husk tydelig afsendernavn på
indbetalingen, afsenders navn, samt evt. hundens
navn skal passe med anmeldelsesblanketten. Husk
stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal
være i orden før anmeldelse.
Sidste tilmelding er Fredag d. 28. Januar 2010 med
online tilmelding eller med post eller e-mail.
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!
Klasserne er følgende:
Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse
(fra 15 mdr.), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mellemklasse(15-24 mdr.),
Hvalpeklasse(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra 8 år),
Babyklasse (fra 3 mdr.), Avlsklasse og Opdrætsklasse.
Det er ikke længere obligatorisk at medbringe
resultatbog, men resultater indskrives selvfølgelig
hos dem som måtte ønske det. Der opfordres dog
til at alle deltagere stadig bliver i hallen til alle
hunde er færdigbedømt.
Der er cafeteria i hallen.

HIKE - Hundefoder og hundeartikler

HIKE er en serie professionelle foderblandinger,
hvor indholdet er tilpasset den enkelte hunds
behov. Fås til aktive hunde, brugshunde, hvalpe og
hunde på diæt. Foderblandingerne er garanteret
uden sojaproteiner og tilsætningsstoffer.

HIKE leverer alt i udstyr og tilbehør
til hunde. Specialist i jagthundeudstyr,
schweisshundeudstyr og slædehundeudstyr. Vi producerer selv i en
høj kvalitet.

HIKE
v/Leif Kirkeby
Holstebrovej 189
Mønsted
DK-8800 Viborg
Telefon: +45 86 64 73 39
Telefax: +45 86 64 75 39
Mobil: +45 40 40 73 39
hike@hike.dk

HIKE søger seriøse
hundefolk til forhandling
af vores professionelle
hundefoder.

Køb foder og andet udstyr til din hund nemt og bekvemt på

www.hike.dk

11

Kraftig tilbagegang i agerhønsebestanden i Tyskland har sat
skub i forskning og redningsplan i delstaten Niedersachsen

$JHUK¡QVSnW\VN

Gøttingen

)4     "  "    #4 56 
 

    !

Viden om agerhøns har igennem de sidste
årtier været lig med engelske og danske undersøgelser. Når Tyskland nævnes i jagtlige
$ $     " #
på klovbærende vildtarter, men store dele af
Tyskland havde store bestande af harer og
agerhøns indtil starten af 1980’erne. Denne
artikel omhandler et agerhønseprojekt i Niedersachsen nærmere betegnet i Göttingen,
hvor der forskes intensivt i agerhønsenes
dramatiske tilbagegang.

Siden 1960’erne er bestanden af agerhøns
i Tyskland gået mere end 95 % tilbage. Det
er en dramatisk udvikling, der har medført,
at arten er stærkt på vej mod ”rødlisten”.
Nøgleordene for tilbagegangen i Tyskland
anføres af de tyske forskere til at være:
q
Heterogene landbrugskulturer
q
Intensivering af landbrugsdriften
q
Forringelse af levesteder og dækningsmuligheder
q
Pesticidanvendelse
{ "    #  
kan nikke genkendende til. Hvorfor er
prædation så ikke nævnt? De tyske forskere
afviser ikke, at områder med høj tæthed af
 $       *
på agerhønsebestanden, men de mener
*        
har den rigtige biotop. Vildsvinebestanden
tillægges også en vis betydning for agerhønsenes fremtidige udvikling.

Göttingen ligger i den sydøstlige del af
Niedersachsen og har igennem mange år
været et primært landbrugsområde. Tællings- og forskningsområdet er mellem
350-400 km2, hvilket svarer til et område på
størrelse med Mors. De 90 km2 bliver skarpt
overvåget af forskere, mens den resterende
andel bliver overvåget af jægere. I 2004
blev projektet opstartet på tværs af interessenter og instanser. Indtil 2009 er der etableret mere end 500 ha. faunastriber fordelt på Etablering af faunastriber fra 3-24 m.
mere end 1000 områder.
bredde. Ikke en enhver landmands drøm,
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men for den tyske forskning var de absolut nødvendige for at sikre de nødvendige
biotopforbedringer. Faunastribeprojektet var
frivillig-tvang. Det var frivilligt for landmanden at deltage i striberne, men hvis han
deltog, skulle han binde sig for en fem-årig
periode mod et tilskud på 200-250€ pr. ha.
pr. år., betalt af sponsorer.

Jagtudbyttet af agerhøne i Niedersachsen inkl. faldvildt. Udbyttet er angivet i antal x 1000.

Som det tydeligt fremgår af kurven, faldt udbyttet
drastisk omkring 1980. Det gjorde det også i Danmark,
bl.a. som følge af tre hårde vintre og nogle dårlige
somre.

De tyske forskere har konkluderet, at en
stor del af hønerne dør i løbet af vinteren
og foråret. Derfor er der en overrepræsentation af hanner i foråret, og det kan udnyttes
ved at udsætte en høne til den enlige kok.
Metoden blev beskrevet af Bent Olsen i
august-nummer af Jagthunden. De tyske
forskere mener endvidere, at udsætning ge   "      $
nytteløse, hvis ikke man har den nødvendige
erfaring. De baserer deres viden på baggrund af engelske og egne undersøgelser.
Nøglepunkter fra rapporten:
q
Agerhøns er i lokale områder ikke uden
grund uddøde eller næsten væk.
q
Overlevelsesprocenten for alm. udsatte
fugle er under 10 % efter et halvt år.
Efter yderligere et halvt år er overlevelsesprocenten på 36 %.
q
Succesrig udsætning får man med erfarne forældrefugle eller skrukhøns.
q
Udsætning af høns om foråret giver territoriale forstyrrelser og kampe.
De mener at kunne påvise, at der er genetiske forskelle i vildtlevende fugle kontra
opdrættede fugle. De udsatte høns har en
kortere tarm end vilde høns, hvilket skyldes,
at de opdrættede høns bliver fodret med
energi/proteinholdig kost, mens de vilde
fugle i perioder lever af 90 % energifattig
kost, som blade af raps og vintersæd. DMU
er i gang med en tilsvarende undersøgelse
som vi afventer resultaterne af. Her kan man
også konstatere nævnte forskelle, men det
ser ud som om, at tarmsystemet ændrer sig i
takt med, at hønsene opholder sig i naturen.
Det mest interessante område er selve
Nesselröden, der er det egentlige tællingsområde i projektet. Med 90 km2 er Nes |       < 
foråret 2006 til foråret 2009 steg bestanden

fra 4 par til 42 par. En ca. tidobling af
forårsbestande. I samme periode steg den
samlede bestand i Göttingen fra 175 par til
næsten 300 par.
Habitatforbedringer og en øget prædatorkontrol er vejen frem for agerhønsene og
småvildtet i det hele taget. Det gælder viber,
$        *     
har haft undervejs, er langt hen ad vejen en
gentagelse af, hvad den franske landmand
   Q\     
landbrug” har praktiseret. Gennem habitatforbedringer og prædatorkontrol, forbedres
levevilkårene for småvildtet, der krediterer
ved at øge populationen.
     at gå et spor,
apporterer en ræv, afsøge en mark m.m..
Men vores hunde kan noget, alle andre ikke
kan, og det er at tage stand! Hvis agerhønsene og fasanerne (som DMU mener, er i
tilbagegang) forsvinder i Danmark – har
vores hunde mistet deres grundlæggende eksistensgrundlag. Hvis en ny hård vinter sætter ind, og det næste udsætningsforlig ikke
bliver forlænget – hvad har vi så tilbage
udover frosne ænder og duer i fryseren?
Vi skal samarbejde endnu mere med
landmændene, vi skal bekæmpe rovvildtet
endnu hårdere. Vi må i arbejdstøjet for at
sikre øget regulerings- og jagtmuligheder på
rovvildtet. Vi skal arbejde endnu hårdere på
at skabe bedre muligheder for småvildtet i
Danmark gennem en fornuftig og gennemtænkt forvaltningsstrategi. Hvis den tyske
agerhøne ender på rødlisten, vil presset i
Vildtforvaltningsrådet blive endnu større.
Men fredning hjælper ikke noget. Fredning
giver ikke bedre biotoper, tvært imod, for
med fredning fjernes man også incitamentet
til handling fra dem, der har interessen og
viljen. Jægerne med de stående hunde.

Vi skal i arbejdstøjet, og for hver dag der
går, inden vi kommer i gang, er vi endnu en
dag for sent på den.

Når biotopen forbedres kvitterer småvildtet, herunder
også agerhønen, ved at øge populationen.
Foto: Werner Becke.

- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.
Ring for et uforpligtende tilbud
/'$(&%')%!(
/!,()'
/*$3'
/1')(!%

' + |    $          }      hønebestanden i området. Foto: Kristian Krug.
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Korthår Toes Utah har gennemført et perfekt schweissarbejde, og får fortjent tak Niels Jørgen Nielsen.

7 # "( !   "  4 
,8   19,8# ,4!"!, "
4  ,4  
  8 # 
Grenå med Mogens Nielsen
#  #,  
,

Tekst og foto: Harris Jensen

Schweisarbejdet blev afviklet i det store
kommunale naturområde syd for Grenaa,
mens afprøvningen af hundene i de øvrige
skovfag fandt sted på de militære arealer
ved Tirstrup. Forholdsvis åben bevoksning
af hovedsageligt eg og fyr iblandet lidt birk
udgjorde vegetationen begge steder.
 #      
rammer i en regulær og afgrænset sø med en
passende rørbevoksning lang bredden.
Markarbejdet blev afviklet på terræner,
som velvilligt var stillet til rådighed af Per
og Karl Villumsen: En kæmpestor roemark,
som mageligt kunne have klaret afprøvningen af det dobbelte antal hunde. Marken var
tæt besat med agerhøns, og det var helt sikkert en medvirkende årsag til, at dommerne,
Torben Bersang og Arne Nielsen, efter
blot tre timers markarbejde kunne afslutte
afprøvningen af de tolv hundes evner på
marken.
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Tolv hunde havde valgt at deltage på
mesterskabet. Vel et skuffende lavt antal;
men såvel et fald i antallet af deltagere på de
ordinære prøver, som relativt få hunde med
1.-præmier på årets prøver, giver vel delvist
forklaringen på det lave deltagerantal.
Da Jagthundens udsendte afkrævede
Torben Bersang, som også er medlem af
Fuldbrugsprøveudvalget, et svar på det relativt beskedne deltagerantal, var der desuden
disse kommentarer: - Jeg synes godt, at der
til denne fornemme prøve kunne være en
større opbakning og støtte fra specialklubberne. I umiddelbar forlængelse af denne
prøve afvikles det ”ordinære” Danmarksmesterskab for stående hunde, og her er jeg
ikke i tvivl om, at mange specialklubformænd og bestyrelsesrepræsentanter møder
op. Her har der ikke været nogen overhovedet. Hvis man mener det alvorligt, når man
siger, at fuldbrugsprøven er af afgørende betydning for den stående kontinentale hunds
   * #     >
opbakning fra specialklubberne kunne være
større, påpegede Torben Bersang.
Desuden må det nok erkendes, at placeringen af Fuldbrugsprøvemesterskabet umiddelbart forud for Danmarksmesterskabet
ikke er hensigtsmæssigt, og så er det nok
også værd at overveje, om omkostningerne

for hundeførerne kan nedbringes. En enkelt
specialklub betaler faktisk for hundenes tilmelding til denne prøve. Den praksis kunne
    "    
Bersang.
Racemæssigt var der som vanligt en overvægt af ruhårede hønsehunde; syv hunde af
den race deltog. Desuden var der tre korthårede hønsehunde, en langhåret hønsehund
og en kl. münsterländer.
Som nævnt ovenfor blev markarbejdet afviklet på særdeles velegnet terræn. Der blev
vist solidt og godt arbejde i roerne. Fjorten
agerhøns og en fasan lå der på paraden efter
tre timers ”jagt” i roerne; dertil skal lægges
de situationer, hvor fuglene trods godkendte
situationer ikke kunne fældes, samt ganske
få forbiskud af ellers velskydende skytter.
Det må da siges at være et overordentligt
 *      "  <
med erfaring fra fuldbrugsprøver ved, hvor
hektisk og tidskrævende afprøvningen på
marken ellers kan være.
Ved vandarbejdet løste de ni hunde opgaverne uden de store problemer. Cirka midt#  " 
    
problemer med den and, som lå længst væk.
Det lykkedes simpelthen ikke for førerne, at

Folk med erfaring fra fuldbrugsprøver vil
i øvrigt nikke genkendende til den utroligt
ærgerlige situation, hvor en ellers tilsyneladende solid hund pludselig ”tygger”
fjervildtet på andendagen. Det er sket ganske mange gange tidligere. To dages intens
afprøvning kan altså udløse stress med deraf
følgende uhensigtsmæssige handlinger.
Søndag kl. 15.00 kunne prøveleder Mogens
Nielsen erklære Fuldbrugsprøvemesterska X   [    niseret prøve var vel overstået. Der var da
også fortjente roser til både prøvelederen og
hans stab af dygtige hjælpere.
Otte hunde havde klaret at bestå fuldbrugs"         
hundeførere måtte erkende, at fuldbrugsprøven fortsat er en svær prøve at bestå.
Prøveleder Mogens Nielsen var bare alle steder. Blandt
meget andet lagde han personligt alle ræveslæb.

FUME 2010
Ordførende dommer
Torben Bersang giver
instrukser ved vandarbejdet.

RESULTATET

dirigere deres hund frem til den. Disse hundeførere måtte altså allerede på førstedagen
erkende, at deres mulighed for præmiering
på prøven var forduftet. ”Dirigeringsværktøjet” var bare ikke godt nok:
Det er altså lidt træls at skulle stille på
andendagen med en hund, der er dumpet.
Og giver det dog mening på en prøve, der
afvikles på vinderklassepræmisser?
En enkelt hund måtte have hjælp på
Schweisssporet, men ellers løste hundene
sporarbejdet på overbevisende vis. Der blev
udvist stor sporsikkerhed, og nogle hunde
         "
kunne følge med.
Det samme kan siges om ræveslæbene.
Uden undtagelse blev Mikkel bragt hjem.
En hund måtte have en omstart, og en hund
kastede ræven umiddelbart før føreren,
men ingen hunde dumpede i de discipliner,
som ellers engang var fuldbrugsprøvens”
nåleøjer.
De øvrige skovfag er som bekendt den del
af prøven, der bare skal klares med solid
pointhøst. Her handler det langt hen ad
vejen om solid grunddressur.
Bortset fra en enkelt hund, der var for
hårdmundet i forhold til duerne, klarede alle
hundene da også prøvens sidste discipliner
uden besvær.

1.-vinder: Ruhåret hønsehund Birkebæks K. Petra,
Bent Jensen. 248 point
2.-vinder: Korthåret hønsehund Toes Utah, Niels
Jørgen Nielsen. 244 point
3.-vinder: Korthåret hønsehund Østedgaards Malte,
Jens Arne Hald. 241 point
4.-vinder: Ruhåret hønsehund Athos, Kristian Møller.
239 point
Desuden med 1. præmie:
Ruhåret hønsehund Gyvellunds Duco, Arne Laursen.
234 point
Kl. Münsterländer Horsias Miki, Hans Lau Jensen.
232 point
Og med 2. præmie:
Ruhåret hønsehund Sølvrævens Nemo, Lars Hjortsnæs, 229 point
Langhåret hønsehund Sjørslevs Dodo, Leif Hansen
228 point

15

3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHGGHQ
FUME
3ODFHULQJ














5DFH
5XKnU
.RUWKnU
.RUWKnU
5XKnU
5XKnU
./0
5XKnU
/DQJKnU
.RUWKnU
5XKnU
5XKnU
5XKnU

+XQGHQVQDYQ
%LUNHE NVN3HWUD
7RHVC8WDK
VWHGJDDUGCV0DOWH
$WKRV
*\YHOOXQGV'XFR
+RUVLDCV0LNL
6¡OYU YHQV1HPR
6M¡UVOHYV'RGR
2NVOXQGV.DOOH
&KLOOL
6WUDQGNDQWHQV0LH
)U¡MNE NV=LSSR

'..UHJ1U (MHU
 %HQW-HQVHQ
 1LHOV-¡UJHQ1LHOVHQ
 -HQV$UQH+DOG
 .ULVWLDQ0¡OOHU
'.$UQH/DXUVHQ
 +DQV/DX-HQVHQ
 /DUV+MRUWQ V
'N/HLI+DQVHQ
 9LOO\$QGHUVHQ
'.7KRUNLOG+DQVHQ
 2OH$QGHUVHQ
 -¡UJHQ'XXV

3RLQWSU
SSUY
SSUY
SSUY
SSUY
SSU
SSU
SSU
SSU
SSU
SSU
SSU
SSU

3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHGGHQ

(VEMHUJ

3ODFHULQJ

'..UHJ1U (MHU

$UQH/DXUVHQ

%HQW-HQVHQ

-HQVLQJHPDQQ)HOEDN

)LQ8OE N

3HU0-HQVHQ

9HQW]LVODY9DOWVKLQRY
6 &HFLOLD.DUOVRQ

6WHQ+HQQLQJVHQ












0I 


























   


















































































































































































































































































3RLQWLDOW






















3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHGGHQ

'MXUVODQG
'..UHJ1U


























           

3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHGGHQ

VHSWHPEHU%HYWRIWH6¡QGHUM\OODQG

3ODFHULQJ

'..UHJ1U




















5DFH
5XKnU
.RUWKnU
5XKnU
5XKnU
.RUWKnU
/DQJKnU
.RUWKnU
5XKnU

+XQGHQVQDYQ
)U¡ME NV=LSSR
)MHOVWUXSV(PLO
6¡OYU YHQV1DQR
+MRUWOXQGV5HPXV
$ELOGJDDUGV+HNOD
)WWUXSV/RWXV
7HVVDQV)¡UJL
(VPDQQV03HUOH

(MHU
-¡UJHQ'XXV
$QGUHDV$QGHUVHQ
2OH6¡UHQVHQ
3HWHU-HSVHQ
.QXG$GDPVHQ
&DUVWHQ/DZHWV
-RKDQ6¡UHQVHQ
3HU+XJHQHU2KOVHQ














16

+XQGHQVQDYQ
9DOOXPV¡HQV,ORW
)U¡MNE NCV/XNDV
$WKRV
+RUVLDCV0LNL
6M¡UVOHYV'RGR
6NRYJnUGPRVHQV%LQH
)ULGD
6DQGEDURQHQV+nNRQ
+RUVLDCV0ROOL
)ODGH5HYGDO$VODQ PLQR[
'L[L

(MHU
&KULVWLDQ+ROP3HGHUVHQ
%HQW5LLV-HQVHQ
.ULVWLDQ0¡OOHU
+DQV/DX-HQVHQ
/HLI+DQVHQ
7KRUNLOG5RKGH
+XJR6FKLEVE\H
%ULDQ5RX
+HQQLQJ$3HGHUVHQ
0DULDQQH+XPPHOJDDUG
9LOO\&KULVWHQVHQ

3RLQWSU
SU9
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

3RLQWSU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHGGHQ0LGWM\VNH)XOGEUXJVSU¡YHGHQVHSWHPEHU
3ODFHULQJ

5DFH
 /DQJKn+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 .O0QVWHUO 
 5XK+¡
 .RUWKnU+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 5XK+¡
 .RUWKnU+¡

+XQGHQVQDYQ
/RWXV

'..UHJ1U


(MHU
&DUVWHQ/DZHWV7Y UWRIWHQ+HUQLQJ

SU

*\YHOOXQGV0DJJLH

'.

%HULW0LNDHOVHQ3MHGVWHGYHM%¡UNRE

SU

3RLQWSU

6WUDQGNDQWHQV0LH



2OH$QGHUVHQ.DOYHYDVHQ+DYQGDO

%LUNHE NV.3HWUD



%HQW-HQVHQ(JHVNRYYHM,OVNRY6XQGV

SU

&RVPR

'.

-¡UQ(VNHVHQ7U GHQYHM%U GVWUXS

SU

SU

/LYH )ULGD

'.

-HQV,QJHPDQQ)HOGEDN)HOGEDNYHM,NDVW

SU

$VODQ



1LHOV/DXJHVHQ*HILRQVYHM+HOVLQJ¡U

SU

'DPERV=HQLD



-RKQ61LHOVHQ6WRXE\YHM*MHUOHY

+DOVERQGHQV5HDJDQ



(UOLQJ-HQVHQ%\JY QJHW*ULQGVWHG

SU

(JKROWV.LNL



7RUEHQ+DXJDDUG+HUERUJYHM9LGHE N

SU

7 NNHPDQGHQV$OI



)UHGH+RYJDDUG/LQGHEMHUJYHM5DQGHUV1

SU

SU

6¡OU YHQV1DQR



2OH6¡UHQVHQ,QGUXVWULYHM7UROGKHGH9LGHE NSU

6¡OYU YHQV)LH



-¡UJHQ0DGVHQ6WDWHQHYHM2GHQVH6

6WHQKROWKXV+ROO\

'.

7HGG\3HGHUVHQ+LOOHU¡GYHMHQ)UHGHQVERUJ

SU
SU

 .RUWKnU+¡
 .O0QVWHUO 

7LUVE N.HMVHU

'.

+HLQH7LUVE N-¡UJHQVHQ0¡EMHUJYHM6GU2PSU

+RUVLDV0ROOL



+HQQLQJ$3HGHUVHQ0nJHYHM+RUVHQV

SU

 5XK+¡
 .RUWKnU+¡

6NRYJnUGPRVHQV%LQH



7KRUNLOG5RKGH*O/DQGHYHM5DQGHUV69

SU

6WHQKROWÌFH

'.

-RKQ2OVHQ9DOE\YHMD7nVWUXS

6DQGEDURQHQV+nNRQ



%ULDQ5RX6RJQHYHM.RXVWHG5DQGHUV

SU

/\NNHDJHUV)UHMD



6WHHQ+HQQLQJVHQ%DXQVK¡MYHMOJRG

SU

SU

%HP UN

3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHGGHQ

9RUGLQJERUJ6M OODQG

3ODFHULQJ

'..UHJ1U (MHU
 0LNNHO3HGGHUVHQ
 %R&KULVWHQVHQ
 /DUV+MRUWVQ V
 -DQ)HOGERUJ
 0RUWHQ/3HGHUVHQ
 6¡UHQ+DQVHQ
 $OODQ*UXQGDKO
 6¡UHQ1LHOVHQ
 -HDQQH7KDPVHQ
 1LHOV/DXJHVHQ
 .LP1LHOVHQ
 %MDUQH+DQVHQ
















3RLQWSU
SU3
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

5DFH
5XKnU
5XKnU
5XKnU
5XKnU
5XKnU
.O0
.RUWKnU
5XKnU
.O0
.O0
5XKnU
5XKnU

+XQGHQVQDYQ
6XQGE\.DKOHV
%DUPRVHQV$.DMVD
6¡OYU YHQV1HPR
%RPPHOXQGV%DMDV
+DVK¡MJnUGV7HMV
0QVWHUOHGHWV%HQMD
%DNNHY QJHWV+7UROOH
)UHGVNRYV:RRGR
%RUUHPRVHQV(ULV
$VODQ
6XQGE\9HJD
%DUPRVHQV'$\R

3RLQWSU
SU9
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

3ODFHULQJSU PLHOLVWHSn)\QGHQ
3ODFHULQJ

3ODFHULQJSU PLHOLVWHYHG*ULQGVWHGGHQ
3ODFHULQJ

5DFH
5XKnU
5XKnU
5XKnU
./0
7\VNODQJKnU
5XKnU
5XKnU
5XKnU
./0
*O'DQVN
5XKnU

 5XK+¡
 5XK+¡



+XQGHQVQDYQ
*\YHOOXQGV'XFR
%LUNHE NV.3HWUD
/LYD )ULGD
/¡YVWUXSV.DIL
%LVOHYV$PLQ
/LQGD
9LMDJD.DPH
/\NNHDJHUV)UHMD

3ODFHULQJ

'HQRJ2NWREHU)80(L*UHQn
3RLQWSnGHQHQNHOWHKXQG
6NRYDUEHMGH
6FKZHLVV 5HPDUEHMGH
5DSSRUWHULQJ
5 YHVO E
6NRYV¡J
)ULYHGIRG
$IO JQLQJ
5RSnSRVW
$SSRUWHULQJ
9DQGDUEHMGH
(IIHNWLYLWHW
9DQGSDVVLRQ
$SSRUWHULQJ
/\GLJKHGRJGLULJHUEDUKHG
0DUNDUEHMGH
(IIHNWLYLWLWHW
6¡JIDUWRJVWLO
6WDQG
5HMVQLQJ
5RLRSIOXJWRJVNXG
$SSRUWHULQJ
5HVSHNW
6HNXQGHULQJ
/\GLJKHGRJOHWI¡UOLJKHG

5DFH
UXKDDU
UXKDDU
UXKDDU
UXKDDU
.RUWKDDU
.RUWKDDU
UXKDDU
UXKDDU

5DFH
.RUWKnU
.RUWKnU
5XKnU
.RUWKnU
.RUWKnU
5XKnU
.RUWKnU
5XKnU
5XKnU
5XKnU

+XQGHQVQDYQ
1RUGERHQ1HOOL
2NVOXQG V.DOOH
&KLOOL
+DOVERQGHQ V5HDJDQ
%LVOHY V$PLQ
.REERUJ V0HUUHOO
3HWHUPDQQ V-RNNH
(JKROW V.LNL
%M¡UQE N V=DFFR
%M¡UQE N V7DVMD

'..UHJ1U


'.


'.
'.




(MHU
%LUWH-RKDQVHQ8OVWUXS
9LOO\$QGHUVHQ%URYVW
7KRUNLOG+DQVHQ*ULQGVWHG
(UOLQJ-HQVHQ*ULQGVWHG
3HU0RUYLOOH-HQVHQ'URQQLQJOXQG
%R%-HQVHQ9DUGH
$DJH/HVVPDQQ*ULQGVWHG
7RUEHQ+DXJDDUG9LGHE N
0LFKDHO+DOOHU+M¡UULQJ
&DUVWHQ6WHIIHQVHQ+M¡UULQJ

3RLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU

















5DFH
5XKnU
5XKnU
.O0Q
5XKnU
5XKnU
.RUWKnU
5XKnU
5XKnU
5XKnU
.RUWKnU
5XKnU
5XKnU
.RUWKnU
5XKnU

+XQGHQVQDYQ
&RVPR
*\YHOOXQGV0DJJLH
(MVE¡OV$&KDQJ
.UDJERUJV$UFR
'DPERV=HQLD
5X)RQ'HU-\GHE N
.UDJERUJV6D[R
NVHQKDYHQV$VMD
/HOHX)HLJKV*KLEOL
7RUVE NV.HMVHU
6P¡UPRVHQV%7DQQL
$NV
&RPDUGV5H[
6¡OYU YHQV)LH

'..UHJ1U















(MHU
-¡UQ(VNHVHQ%U GVWUXS
%HULW0LNDHOVHQ%¡UNRS
(JRQ0¡OOHU-HQVHQ+\OV
7ULQH(QJJnUG+HGHQVWHG
-RKQ61LHOVHQ*MHUOHY
8IIH6¡QGHUJDDUG5¡GNM UVEUR
0RJHQV3HGHUVHQ-XHOVPLQGH
)LQQ&KULVWHQVHQ+M¡UULQJ
-HQV7RIW1LHOVHQ5LQJH
+HLQH7-¡UJHQVHQ6GU2PPH
6¡UHQ+ROVW6YHQGERUJ
3HGHU3HGHUVHQ%MHUULQJEUR
0LFKDHO-RKDQQVHQ)U¡UXS
-¡UJHQ0DGVHQ2GHQVH

3RLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU
SRLQWSU

D<;@<?LJ<KN@<>88I;<E%0/,()+--%('/'*-%K8E

L;EPK8C
<E<I>@<E
@;@E?LE;

GI<D@LD?LEK<I\i\k]lc[$]f[\i#jfd\ijg\Z`\ckjXdd\ejXkk`c
aX^k$f^Yil^j_le[\%=f[\i\kfgi\k_fc[\im´^kf^dljb\cdXjj\#f^
[\k^`m\i_le[\efgk`dXcl[_fc[\e_\[#ei[\ejbXcp[\j`kp[\ijk\%
@e[\_fc[\i<jk\i:m`kXd`ef^\ibfej\im\i\keXklic`^kd\[<:m`kXd`e%

E´id\jk\]fi_Xe[c\i_\em`j\j_fj@n\ij\eG\kGif[lZkj8&J
Kc]%.'))/'/'×dX`c1`n\ij\e7`n\ij\e%[b

nnn%cfe\jkXi%[b

17

DJUrer

oriente

Dansk Jagthunde Udvalgs
(DJU) bestyrelsesmøde
lørdag den 9. oktober 2010 kl. 14 på
Vordingborg Vandrehjem,

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand,
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ)
FJD, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Christian
Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen
(AASJ) sekretær.
Der var afbud fra Kristian Møller, DJ.
PV bød velkommen. Efter der var udsendt dagsorden, var der kommet forslag til 5 yderligere punkter
fra DJ ved KH.
AASJ oplyste, at der d.d. ikke var kommet et eneste forslag til kandidater til valgene i DJUs udvalg.
Disse forslag skulle have været sekretariatet i hænde
den 1. oktober 2010. Flere oplyste, at de ville gøre
noget ved sagen.
1. Dagsorden fastlægges.
Den udsendte dagsorden blev udvidet med de fra DJ
fremsendte punkter.
2. Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2010.
Referatet var i juni udsendt pr. e-mail, og der var
foretaget enkelte ændringer. Det endelige referat
blev godkendt og underskrevet.
Det reviderede regnskab for 2009 blev forelagt og
dermed endelig godkendt.
3. Dommerudvalget (DUV)
3.1. DUVs rapport
CJ gennemgik den udsendte rapport nr. 3 /2010.
Han gjorde opmærksom på, at forslaget om at
uddanne rene apporteringsdommere skal vedtages,
hvis DUV skal i gang med dette arbejde. Endvidere
oplyste han, at der var indgivet en klage fra den
fynske fuldbrugsprøve. Sagsbehandlingen pågår.
CJ henviste til rapporten vedr. nye assistenter i
DUV. DUV foreslår Ove Nissen Nielsen og Mogens
Vestergaard Hansen. Forslaget blev tiltrådt.
Herefter blev hele rapporten taget til efterretning.
3.2. Forslag til ny uddannelse af markprøvedommere.
Der var inden mødet udsendt materiale vedr.
forslaget. CJ introducerede forslaget. Han påpegede
bl.a. ændringen om, at når en dommerelev først
var godkendt af DJU inkl. dens organisationer,
overtager DUV ansvaret og den videre godkendelse
i uddannelsesforløbet. DJU kommer først på banen
igen ved autorisationen.
Der kom herefter forskellige kommentarer, hvor
man roste forslaget. Der var også forskellige
spørgsmål til de beskrevne aktiviteter, som blev
besvaret af CJ og AASJ. KH pointerede, at det er
vigtigt, at eleverne/aspiranterne bliver undervist i,
hvorledes de tackler en uventet situation i marken,
hvor de f.eks. har begået en fejl eller været skyld
i en uklarhed. CJ replicerede, at dette er DUV
opmærksom på.
FMJ spurgte om engelske elever/aspiranter får mulighed for at følge en SAU-prøve. CJ vil overveje,
hvorledes dette evt. kan praktiseres. HRA foreslog,
at Dansk Jagthunde Derby kommer ind under
FMR. Dette affødte en kort belæring fra nogle af de
engelske repræsentanter om derbyets organisation
og bedømmelse
FFJ Det er et godt projekt. Understregede at man
fortsat skal gå på jagt, når man er dommer. PV Det
er vigtigt, vi får jægerne med som dommere..
Med de fremsatte bemærkninger kunne DJUs
bestyrelse godkende det fremsatte forslag, som
iværksættes fra 2012. DUV arbejder videre med at
udforme det detaillerede undervisningsmateriale
m.m.
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3.3. Forslag til uddannelse af apporteringsdommere.
Til forslaget om uddannelse af rene apporterings      $     
bl.a. at der ikke sættes nogen aldersgrænse for
disse dommere, ligesom markprøvedommere, der
falder for aldersgrænsen, umiddelbart kan fortsætte
som apporteringsdommere, hvis de anmoder DUV
herom.
AASJ orienterede om de drøftelser, der i sin tid
havde været ved fastlæggelse af en aldersgrænse for
markprøvedommere. Forslag om at aldersgrænsen
ikke skulle gælde apporteringsprøver og slæb- og
apporteringsprøver var den gang blevet forkastet,
således at 70 års grænsen gælder alle prøver i DJUs
regi.
Der foregik nu en længere debat om aldersgrænser
for dommere. Til sidst besluttede man følgende: Når
en autoriseret markprøvedommer fylder 70 år og
dermed falder for aldersgrænsen, kan vedkommende
søge DUV om at kunne fortsætte med at dømme
DJUs apporteringsprøver. Gives denne tilladelse,
skal der fremsendes en ny ansøgning, når vedkommende fylder 75 år. Det samme kommer til at gælde
for de nye apporteringsdommere.
HRA foreslog, at DJs udvidede apporteringsprøve
bliver underlagt DJU og dermed bliver optaget i
Fælles Markprøve Regler (FMR). KH replicerede,
at det er under overvejelse i DJs hundeudvalg. Der
foregik herefter en debat om, hvorledes den udvidede apporteringsprøve kan komme ind i FMR. KH
oplyste endvidere, at ændringer i reglerne for DJs
udvidede prøve ligger klar til at blive behandlet. Her
lægges op til, at den udvidede apporteringsprøve
lægges ind under FMR vedr. procedure for klagesager og disciplinærsager. Først når DJs udvidede
apporteringsprøve kommer med i FMR, gælder
ophævelsen af aldersgrænsen også for den.
Det blev besluttet, at DUV arbejder videre med
projektet om at uddanne rene apporteringsdommere
og indbyder interesserede kandidater til uddannelsen.
4. Økonomi
Økonomiudvalget havde udsendt forskelligt
materiale, bl.a. budgetter/prognoser for perioden
X  X      ^ 
konsekvens af disse beregninger. Endvidere var der
udsendt et forslag til en ændret regnskabsopstilling,
som vil danne skabelon for regnskabet for 2010.
AASJ kommenterede kort det udsendte materiale,
som skal ses som et forsøg på at beregne, hvor store
indskud, organisationerne skal betale til DJU i de
næste 4 år. Endvidere gjorde han opmærksom på,
at de gennemførte stigninger af prøvegebyrer har
medført, at organisationerne og specialklubberne
nu har mulighed for at hente overskud fra prøverne
til dækning af diverse udgifter i forbindelse med
arbejdet med de stående jagthunde.
       $  
opklarende spørgsmål til materialet, hvor man også
berørte de enkelte organisationers økonomi for
deres afholdte prøver.
     ^     
ca. t.kr. 550 i de 4 år, hvilket i gennemsnit giver
t.kr.137,5 pr. år. Det blev vedtaget, at der for 2010
indbetales t.kr. 70 fra DJ og t.kr. 35 fra DKK og
FJD i alt t.kr. 140. Det samme skal man regne med
kommer til at gælde for 2011. Der er d.d. indbetalt
t.kr. 50 fra DJ og t.kr. 25 fra DKK og FJD.
Til forslaget til en ændret regnskabsopstilling var
der kun positive tilkendegivelser.
5. DM 2011. Ny dommer for kontinentale racer.
Da den ene kontinentale dommer har måttet sige
nej tak til at dømme DM i 2011, bedes FJD komme
med et nyt forslag i løbet af november måned.
6. Ekstra efterårsvinderprøver
Fra FJDs engelske gruppe var fremsendt et forslag

om afholdelse af et antal vinderprøver både for
engelske og for kontinentale racer med fældning af
fugl om efteråret efter afholdelse af DM. Prøverne
foreslås afviklet med et hold hunde pr. prøve.
Holdet skal bestå af 16 hunde, der dømmes af én
dommer. Prøverne skal tælle til jagtchampionatet
og brugschampionatet. Der skal også kunne uddeles
CACIT på prøverne. De første prøver skal afvikles
forsøgsvis i 2011.
Fra DUV forelå en accept af forslaget hvad angår
de engelske racer. De kontinentale udvalgsmedlemmer mente ikke, der vil være større interesse for
sådanne prøver i den kontinentale lejr.
FFJ begrundede forslaget med, at der sandsynligvis ville være stor interesse for ejere af vinderklassehunde til at få mulighed for at kunne deltage i
disse prøver. Fordelen ved et hold på 16 hunde dømt
af en dommer er, at alle kan følge de afprøvede
hunde fra start til slut.
PV gjorde opmærksom på, at forslaget indebærer,
at der skal ændres forskellige regler og formuleringer i FMR, hvis forslaget vedtages.
Der foregik nu en længere debat om forslaget,
hvor der blev udtrykt visse betænkeligheder om
forslagets konsekvenser. Bl.a. er det noget nyt, at
der afholdes vinderprøver efter DM, hvor vi for
alvor skal til at på jagt med vore hunde. Ligeledes
  *           
vinderprøver, vil det gå udover tilslutningen til
organisationernes nuværende vinderprøver.
Til sidst blev det besluttet, at der i 2011 arrangeres
forsøgsprøver efter den fremlagte model. Efter en
efterfølgende evaluering tages i 2012 beslutning
om den foreslåede prøveform. På forsøgsprøverne i
2011 kan der ikke uddeles CACIT og placeringerne
tæller ikke til championattitler.
Til debat blev fremlagt det synspunkt, at kun placeringer på vinderprøver, hvortil der var uddelt HP,
kan tælle til championater.
7. Ansøgning om genoptagelse af dommergerning.
Der var modtaget to anmodninger om genoptagelse
af dommergerningen som autoriseret markprøvedommer.
Efter en længere og grundig sagsbehandling blev
det vedtaget ikke at imødekomme anmodningerne
8. Dommerelevs status.
En igangværende dommerelevs status havde
tidligere været til behandling i DJU. Der forelå nu
nyt materiale i sagen, som DJU tog til efterretning.
Det blev besluttet, at vedkommende fortsætter som
dommerelev.
9. Anders Varmings (AV) indlæg i Jagthunden.
AVs indlæg i Jagthunden, hvor han kritiserer de
af DJU givne dispensationer til dommere, der skal
dømme DM i 2011, blev grundigt debatteret. Herunder kunne der noteres enighed om, at fremover skal
de vedtagne kriterier for udtagelse af dommere til
DM overholdes punktligt. Det blev også vedtaget, at
DUV skal medvirke i rådgivningen af organisationerne ved udtagelsen af dommere, som skal dømme
på vinderprøverne, samt ved udtagelse af dommere
til DM.
Der sendes intet brev til AV fra DJU. FJDs næstformand Anton Dahl giver et svar i Jagthunden.
10. Placering af FUME og DM.
KH begrundede kort forslaget om, at fremover skal
FUME og DM ikke afvikles i den samme weekend
– eller i forlængelse af hinanden.
Alle var enige i forslaget. Beslutningen tilskrives
Fuldbrugsprøveudvalget.
11. Dispensation for øvrige stående jagthunderacer
Fra Klubben for Jagthunde uden Specialklub (KJS)

var modtaget en ansøgning om forlængelse af dispensationen til at deltage på markprøver i DJUs regi
fra 1. januar 2011 og 3 år frem til 31.12. 2013.
Ansøgningen blev bevilget.
   
   
DJ havde fremsendt et forslag, at der skal sættes en
begrænsning med, at en hundefører ikke kan deltage
på en markprøve med mere end 2 hunde. KH
begrundede det bl.a. med, at det kunne være svært
for nye urutinerede dommere at bevare overblikket,
hvis en fører havde tre hunde med på holdet.
<     $   << 
derbyet og DM friholdt fra en sådan beslutning. PV
foreslog, at hvis en fører havde 3 hunde med, var
vedkommende forpligtet til at medbringe en hundetrækker. HRA kunne ikke se noget problem.
Det blev vedtaget, at der ikke indføres en sådan
regel, men samtidig skal man meddele i Jagthunden

m.m. at fremover skal hundeførere, der har mere
en to hunde med på en markprøve, medbringe en
hundetrækker.
13. Flere forårsvinderprøver
Fra DJ var fremsendt et forslag om, at udover DKK
kan de to andre organisationer også afholde forårsvinderprøver. Forslaget var bilagt et ændringsforslag til FMR § 10.
FMJ meddelte, at deltagerantallet på DKKs forårsvinderprøver er faldende. Indfører med yderligere
vinderprøver, vil det helt givet gå ud over DKKs
forårsvinderprøver. Han understregede, at DKK i
høj grad tilgodeser de stående jagthundes sport, så
man skal tænke sig godt om, før man ændrer på de
nuværende forhold.
      $   
blev, at det ikke var muligt at færdigbehandle forslaget på dette møde, hvorfor punktet overføres til

næste møde.
14. Eventuelt.
Der var intet til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 17,15.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

)-'VPDUNSU¡YH
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Hold 3 i marken.

Mon der var brug for en ekstra markprøve
i november?? Vi kunne da gøre forsøget
og annoncerede en prøve d. 2. november.
  $      

hold stablet på benene. Da tilmeldingerne
begyndte at indløbe, stod det hurtigt klart, at
vi havde forregnet os. Interessen var meget
stor. Hurtigt blev det til to hold, så vi måtte
ud og skaffe nyt terræn, og inden fristen
udløb havde vi til yderligere et hold, som det
også lykkedes at skaffe terræn til.
32 tilmeldte hunde, heraf 4 kontinentale,
som vi havde suppleret med. Tre meldte fra
p.g.a. løbskhed og skader, så der var 29 til
start.
<   
    vet, også selv om man godt vidste, det var
svært i november.
Desværre drillede vejrguderne en del. Det
øsregnede hele formiddagen og gjorde det
umuligt, at få hønsene til at arbejde med.
Heldigvis havde vi på alle tre terræner også
fasaner, så vi havde tilpas med fugle til afvikling af prøven, et enkelt hold havde rigtig
mange fugle.
Vejret kunne naturligvis også ses på præmielisten. Kun tre præmierede hunde nemlig
en 1. pr. UK, en 1. pr. ÅK og en 2.pr ÅK.
     #     "
prøven, og glædeligt mange blev heldigvis
  
 "    
til at hylde de præmierede ekvipager.
Tak til alle, som tog et nap, og særlig tak
til dem, der sprang til og stillede ekstra terræner til rådighed.
Vi kan kun opfordre andre til at tage ideen
op næste år.
Flemming Østergaard
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VM til den
store guldmedalje
-# 4(- 
kontinentale danske hold rydede
8  " :) 
Tekst: Harris Jensen
Foto: Valdemar Larsen
De kontinentale hunde holdt den danske
fane mere end almindeligt højt, da der i
oktober måned blev afviklet verdensmesterskaber i Slovakiet for stående jagthunde.
Og benævnelsen kontinentale hunde
kan i denne sammenhæng i virkeligheden
indsnævres til ”ruhårede hønsehunde”. Det
var nemlig seks hunde af denne race, som
præsterede at vende hjem til Danmark med
to guldmedaljer og to sølvmedaljer.
Stående jagthunde fra 21 nationer deltog i
mesterskaberne.
Over to dage blev der kæmpet om titlerne
som henholdsvis verdens bedste stående
kontinentale hund og verdens bedste stående
engelske hund.
Desuden afvikles der et verdensmester i
Sct. Hubertus for såvel kvinder som mænd;
for uindviede betyder det ganske enkelt, at
deltagerne på praktisk jagt skal vise, at de
sammen med deres hund mestrer den ædle
kunst at gå på jagt med en stående hund.
Og lad os referere fra sidstnævnte disciplin først. Christine Due, Juelsminde, med
ruhåret hønsehund Kragborg Arci gjorde det
igen. På nærmest suveræn vis præsterede
hun for tredje gang – og for andet år i træk
– at blive verdensmester i Sct. Hubertus for
kvinder.
Christine Due vandt sin indledende runde
sikkert. Det er i Hubertusdisciplinen altafgørende, at hund og fører ”får fugl på tasken”:
Midtvejs i slippet tog Arci stand, Christine
gik roligt op til sin hund, en fasan blev rejst,
og som det selvfølgeligste i verden fældede
Christine fuglen, som sluttelig blev apporteret en anelse kvikt af Arci.
Senere i slippet tager Arci stand for og apporterer korrekt en anskudt fasan.
     "   " gisisk kvinde om førstepladsen. Ingen af
hundene fandt fugl her, men Christine og
Arcis måde at ”angribe” terrænet på efterlod
ingen tvivl om, at verdensmesteren i denne
disciplin også i 2010 ville være dansk.
Trine Enggaard, Hedensted, med ruhåret
hønsehund Kragborg Arco var den anden
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En verdensmester gør sig klar. For tredje gang og for andet år i træk tog Christine Due verdensmesterskabet for
næsen af hele den store hundeverden.

kvindelige deltager i Sct, Hubertus, og da
hun ligeledes præsterede en solid runde,
betød det, at de to danske kvinder blev nummer to i holdkonkurrencen, og de sikrede
dermed Danmark en fortjent sølvmedalje.
I verdensmesterskabets klassiske discipliner var det, som nævnt indledningsvis,
de kontinentale hunde, der sikrede danske
medaljer.
Per Ivanhoe, Vejle, med ruhåret hønsehund
Bøgeskovens Gus viste på mesterskabernes
    "    # 
blev dagens bedste kontinentale hund, og
sammenlagt endte Per og Gus efter to dages
afprøvning som sølvvindere. Parret havde i
virkeligheden samme pointtal som guldvin       "  
ikke blev fundet vildt, slået på søg, fart og
stil af en portugisisk korthåret hønsehund.
Jan Krogh Nielsen, Skjern, med ruhåret

Det danske hold ved åbningsseceremonien.

hønsehund Max, præsterede begge dage
stabile og præmieringsværdige resultater, og
Jens Abildgaard, Ølgod, med ruhåret hønsehund Hjortlunds Arnold lavede ligeledes på
andendagen en præmieringsværdig indsats.
Sammenlagt betød det, at det kontinentale
   
  _"
   
" $>  
pointtal, og i praksis var et ”delt” verdensmesterskab dermed sikret af dygtige danske
ruhårede hønsehunde.
Det skal også nævnes, at Tonny Tromborg
præsterede at få sin velgående pointer, Cash
de Petit Beauregaard præmieret. Det rakte
ikke til medaljer, men alligevel er det et
bemærkelsesværdigt resultat.
Hundene afprøves over to dage, men sliptiden er kort. 15 til 20 minutter er den typiske
afprøvningstid pr. dag. Til gengæld er kravet
til intensitet hos hundene under afprøvnin-

gen enorm. Søg, fart og stil skal bare være i
top, ellers stopper afprøvningen prompte.
Som på en dansk markprøve er det naturligvis af afgørende betydning, at hundene
         
I praksis betyder det, at hundene sammen
med førerne absolut kontrolleret rejser den
eller de fugle, som de har haft stand for. Og
så skal hundene udvise spontan og komplet
  "   
Kravene til hundenes måde at rejse fugl på,
kan godt give en dansk deltager anledning
til mange overvejelser, det skal der imidlertid ikke bruges tid og plads på her. (Men
netop en hunds måde at rejse fugl på, kunne
måske godt være en debat værd i dette blad).
Arealerne, som hundene blev afprøvet på,
vækker minder om østlandenes landbrug
i tiden før kommunismens sammenbrud:
Enorme statslige kollektivbrug, hvor der
nærmest ingen grænser var for markernes
udbredelse.
Markerne er fortsat enorme. Hundene blev
fortrinsvis afprøvet på brak- og stubmarker,
og stubmarkerne er næsten alle tilgroet med
    $       
højde, der gjorde det besværligt for hundeførere og, ikke mindst, tilskuere at se
hundene.
    
   
tilgroet på samme måde, ville det unægtelig skabe nogle rammer og perspektiver,

som ville gøre det nemmere for danske
hundefolk at arbejde og jage med stående
jagthunde.
Der er lang vej hjem ad hektiske motorveje
til Danmark fra Slovakiet. Men jeg tror
faktisk, at vejen føltes kort for de danske
medaljetagere. Og jeg tror, at seks danske
ruhårsfolk går med armene over hovedet
endnu.

To glade hundeførere under VM. Jens
Abildgaard og Per Ivanhoe.

Verdens bedste. Det kontinentale danske hold, som tog guldmedaljen. Yderst til højre med pokalen, den individuelle
sølvmedaljevinder, Per Ivanhoe.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Dyrlægens hjørne

v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

 8       
8#   !  
(   8 
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Foto: Flemming Østergaard

Analkirtelbetændelse
Alle hunde har fra fødslen to analkirtler,
som er placeret ved siden af endetarmsåbningen. Hvis man sammenligner endetarmsåbningen med et ur, er placeringen ca. kl. 5
og kl. 7.
Kirtlerne er duftkirtler, som hunden bruger
til at markere sit territorium, idet der kommer en lille stribe sekret på hver side af
afføringen når den afsætter denne. Andre
hunde kan så lugte til markeringen, og
formodentlig skelne forskellige hunde fra
hinanden på duften.
Under normale forhold vil kirtlerne blive
tømt, hver gang hunden afsætter afføring.
Hvis hunden bliver forskrækket, kan den
også tømme analkirtlerne, og man kan
erkende en karakteristisk duft.
Der er stor forskel på, hvor meget sekret
den enkelte hund producerer, og ligeledes
kan der være forskel på konsistensen, så
sekretet kan variere fra pastaagtigt til næsten
*    $  *
Hvis sekretet af en eller anden grund ikke
tømmes ud, kan der opstå infektion og
betændelse i kirtlen, som så hæver op og
bliver øm.
Symptomerne på analkirtelbetændelse er,
at hunden kører på rumpen – den sætter sig
ned og trækker sig frem med forbenene, den
slikker sig meget bagi, der kan være rødme
og hævelse omkring endetarmsåbningen,
og der kan også ses bevægelsesforstyrrelser
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på grund af ømhed i området. Nogle hunde
løber af sted, sætter sig pludselig og vender
sig om mod bagparten som tegn på, at der
er noget, der generer i området omkring
endetarmen. Der kan også sive sekret ud,
så ejeren kan lugte, at hunden har fyldte
analkirtler.
I enkelte tilfælde kan kirtlen blive til en
*       
indholdet tømmes ud i form af pus og blodigt sekret.
Årsagen til, at analkirtlerne hos nogle
hunde giver problemer og hos andre ikke,
er ikke kendt. Der er en teori om, at en øget
sekretion i kirtlerne kan være en del af et
generelt hudproblem, hvor alle talgkirtler i
huden producerer for meget sekret. Der har
også været fremsat teorier om, at for ensidig
fodring kunne være årsag til problemet.
Aller racer kan have analkirtelbetændelse,
og det kan opstå både hos hanner og tæver.
Forebyggelse er vanskelig, idet man ikke
rigtig kender årsagen til problemet, men
regelmæssig luftning af hunden, så den kan
komme af med afføring, når den trænger, er
formodentlig vigtig. Motion er sikkert også
gavnlig. Man anbefaler også at give kødben,
hvis hunden kan tåle det, for at få en fast
afføring og dermed hjælpe den til at få tømt
kirtlerne.
Behandling består i udtømning af kirtlerne.
* $        

 "   _  "  
holdet ud. Nogle hundeejere kan selv lære
at klemme kirtlerne ud, og i mange tilfælde
           
ind i endetarmen, blot ved at presse på siden
af kirtlerne. Man skal dog regne med, at det
kræver en vis erfaring at få klemt kirtlerne
rigtigt ud, og at det er ubehageligt for
hunden, så man bliver nok ikke gode venner
med sin hund, hvis man forsøger det.
I hårdnakkede tilfælde kan det blive
nødvendigt at skylle kirtlerne ud, og evt.
kan der sprøjtes antibiotikaholdig salve ind
kirtlen. Hvis der har dannet sig en byld, kan
det være nødvendigt at bedøve hunden og
skære hul på bylden, hvorefter der vaskes
   $     
såret lukker sig.
'   $      telbetændelse en eller nogle få gange, men
enkelte hunde får det igen og igen. I disse
tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne
analkirtlerne ved en operation. Hunden
kan sagtens undvære analkirtlerne, og man
vil ikke kunne mærke forskel på hundens
adfærd efter operationen.

Spørg dyrlægen
Husk, at vi fra næste nummer går over til
brevkasse. Send dit spørgsmål til redaktionen, og dyrlæge Annebeth Abrahamsen
svarer.

)-'VYLQGHUSU¡YHYHG%HOGULQJH

Olieprodukter til hunde
Af Niels Lauge Laugesen
06.00 Aslan, min kleiner, er i bilen, kaffen står i koppen og damper
og det går sydover, mod Beldringe, min gamle jagt fra den tid hvor
jeg havde min 1. hund. Forventningen og spændingen var næsten til
at skære i. Det var min 1. vinderprøve.
Vejret var klart fra morgenstunden. DMI havde lovet os en fornuftig
vindstyrke fra SØ og halvskyet..
       og i alt 22 hunde. Holdene fordelte sig
over Beldinges egne jorder, Petersgård og to hold på Rosenfeldt. Jeg
var på hold 3, vores terræn var Rosenfeldts roer
Første slip i roerne. Der var fugle til næsten alle og 3-4 hunde kom
fra 1. slip med gode eller perfekte fugletagninger. Den ene af hundene fandt dog ikke fuglen i den efterfølgende apportering.
Mit eget 1. slip bød også på fuglechance. Aslan bragede derudaf,
i noget, jeg selv syntes, var lidt for høj fart og lidt for åbent.. Men
pludselig slår han rundt i en stram stand, fremme til venstre. Jeg
kaster hånden i vejret, så hurtigt som en terrier snupper en frolic, og
melder standen. Jeg bevæger mig, de sidste 30m. langsomt op bag
Aslan, mens jeg holder dommerens blik og forsøger at få rejsetilladelse. For langsomt, viser det sig. Da jeg endelig, efter noget, som
for mig, føles som en uges tid får lov, at lade ham rejse, er der tomt
foran ham.. øv, øv, ØV!! Jeg kalder tilbage og afsøger fra 20 meter
bagfra og igen frem mod der, hvor han stod. Grundigt, grundigt kommer vi igen frem i terrænet og forbi hvor han stod… ca. 20 meter
foran, hvor han lige havde stået, går agerhønen på vingerne. Vi får
kobleordre.
2. slip.Aslan slår rundt igen, og denne gang står han straks, som hugget i iskold bjergluft Han står små 100 m. fremme, så jeg vender mig
til skytten og siger: ”så ’ det nu !!” Skytten griner og blinker og vi
sætter begge det lange ben foran…. Jeg bevæger mig op bag hunden,
kigger bagud mod dommeren og skæver til skytten, som nikker
”klar”. Jeg er ved at sk… i mine bedste bukser, og samtidig jubler
jeg indeni af jagt. Det er jagt det her og det er disse øjeblikke, der
slår alt andet. Dommeren, Knud, nikker ok. Jeg siger: - Jasåta’denda,
og så sker tingene hurtigt i rækkefølge. Aslan rejser eksplosivt.
Fuglen går på vingerne, Aslan smider sig. Skytten fælder hønen 15
m. væk fra hvor den rejstes…. Pyh ha… ! Nu rolig nu. Ro på… ro
på… bevar overblikket Niels.. Knud nikker ok for apportering… Jeg
har fået øjenkontakt med Aslan og sender ham. Han bringer fuglen,
og alt er i orden.
Pyh…
Fortsættes side 25.

De originale specialolier, der indeholder en unik
sammensætning af koldpressede animalske og vegetabilske olier og specifikke urter og naturprodukter.
Energy Oil til pelspleje og energi
Mobility Oil til den aktive brugshund
og den ældre hund med ledproblemer
Summer Oil afvisende overfor insekter,
herunder lopper og flåter
Itch Away til hunde med udslæt og hudirritationer

Olierne indeholder en optimal sammensætning af
Omega 3 og 6 fedtsyrer, der tilgodeser såvel den
aktive brugshund som familiehunden.
Købes og bestilles hos Nobel Food
tlf. 7650 4695
eller hos en af Nobel Food`s forhandlere
Se mere på:
www.sonderskovmolle.dk og www.nobelfood.dk
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Forstå din hund

v. Karl Georg Kristensen
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En del hunde er uvillige til at gå
#(!- 8 (   ;9
 ,4,)   
  , 4   
     ! den, så den ikke er helt klar over
hvad der er rigtigt, og hvad der er
 
Foto: Flemming Østergaard
Hunden har stand. – Avance! Hunden rører
sig ikke. – Avance, lyder det igen, men med
samme resultat.
En sådan hund er uanvendelig til jagt, for
al jagt med stående hund bygger på, at den
efter standen går villigt frem og rejser fugl,
som jægeren så kan forsøge at fælde. Han
eller hun skal koncentrere sig om det bedst
mulige skud, og det kan man kun, hvis hunden er en villig rejser. På prøve er nægtelse
af rejsning ensbetydende med ingen præmie.
I virkeligheden er det slet ikke så svært at
få en hund, som ikke vil rejse sin fugl. Der
skal ikke mange forkerte situationer til, før
hunden begynder at låse, for situationen
omkring standen og fuglen er kompliceret,
og opfatter hunden førerens signaler forkert,
har man problemet.

       metoden. En stang, en snor og en vinge fra
fasan eller agerhøne eller en rævehale udgør
redskabet. Man viser hunden vingen, slæber
den lidt over græsset, beroliger hunden
og lader så vingen ligge stille. Efter nogle
gange vil hunden følge langsomt efter, når
vingen bevæger sig, og den stopper, når vingen ligger stille. Mange hvalpe tager direkte
stand for vingen.
Nu kan man lade hvalpen ”rejse fuglen”.
- Ja! Hvalpen springer frem, vingen trækkes
op i luften, og hvalpen får ros. Man er nu
godt på vej til at lære hvalpen, at den skal
gå frem på kommando samt, at det er meget
        +
det går godt, kan man begynde at bede
hvalpen sætte sig, så snart vingen er i luften.
Brug samme kommando, som når den skal
Hvis man ser på naturen er det helt åben""  *  <  
bart at dyreungerne ikke får lov til at foredenne fremgangsmåde er, at man har fuld
tage sig noget som helst forkert. Forældrene kontrol over, hvad der sker, og man kan
korrigerer og irettesætter med det samme.
sætte ros og ris ind de rigtige steder. HvalOverfører vi dette til jagthundene, må
pen lærer, hvad der er rigtigt, og hvad der er
overskriften altså være, at vi skal irettesætte, forkert.
når hvalpen gør noget forkert og rose, når
den gør noget rigtigt. På den måde lærer den Nu må man vente med næste trin til unghvad den skal, og hvad den ikke skal.
hunden begynder at tage stand. Den skal
For mig er den ingen tvivl om, at træg
roses i standen – det er godt. Så skal den
rejsning hænger nøje sammen med prelning opildnes til at rejse fugl, og når fuglen så
af fugl. Hvis hvalpen får lov til at løbe efter kommer i luften, kan man lade den følge
fuglene, til den bliver halvandet år og så
efter 10 - 15 meter, inden man råber på den
pludselig stoppes, så siger unghunden til
op stopper den.
sig selv, næste gang den får besked om at
Den vil helt sikkert forstå det. Den ved,
gå frem: - Nej det kan du selv gøre, jeg skal den ikke må løbe efter fugl, og det er naikke have bank, fordi jeg jager fuglene op.
       " <  
Punkt et i oplæringen må derfor være at lære får lov til at følge et lille stykke, forbinder
hvalpen, at den ikke skal løbe efter fugle
den heller ikke stopsignalet med, at den får
større end solsort.
fuglen i luften. Unghunden kan nu få ros
og klap, og efter få gange vil den slet ikke
Punkt to bliver at lære hvalpen, at den skal forfølge. Den ved, hvad den skal, den er tryg
gå frem på kommando. Det kan man lære
ved situationen.
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Men hvad hvis skaden er sket? Min
erfaring siger mig, at det ikke er så let at
reparere, at det kræver tålmodighed, ligesom
hunden sjældent bliver verdensmester i at
rejse fugl, men det kan blive brugbart.
   $     
stand. Hvis man nu kan fjerne signalet, så
        
gøre ved lige før ordre til rejsning gives, at
holde hånden et lille stykke foran snuden
på hunden. Færten er borte, og hunden får
*   *       
kommer i luften. Hvis hunden har line på,
kan den ikke prelle, men den kan få ros. Den
skal nu lære, at det er godt, den går frem og
rejser fugl.
Når det er på plads, kan man begynde at
lære den ikke at forfølge fuglen. På den
måde skiller man tingene ad, så hunden igen
er helt klar over, hvad der er rigtigt, og hvad
der er forkert.
Det er klart, at mange gentagelser inden
for samme dag og efterfølgende gentagelser
de næste dage hurtigere fører til et resultat,
end hvis man kun en gang imellem er i fugl
med sin hund. Det synes også at være lige så
klart, at man heller ikke skal fortsætte jagten
med hunden, før fejlene er rettet.
Det gælder om i en periode at få sendt de
rigtige signaler, og kun de rigtige. Langt de
 #  *    $ninger. Vi siger et og mener noget andet.
Hunden forstår os ikke.

Spørg Jagthunden
Husk, at vi fra næste nummer går over til
brevkasse. Send dit spørgsmål til redaktionen, og Karl Georg Kristensen og Jørgen
Heegård Nielsen svarer.

Fortsat fra side 23

Eftermiddagen skulle foregå i Marielyst’s’s roer , Det vrimlede med fugle..
Udsatte fasaner, der kom fra skoven bag
roerne. Det viste sig, at være uhyre svært for
alle hundene og dermed kan alle eftermiddagens hundeførere, jo egentlig hævde, at de
var meget tæt på, at blive udtaget til DM
Mit eget slip var kort og et ganske godt
eksempel på, hvad hundene var oppe imod..
Aslan slippes og slår straks to gode slag,
trækker op på fært og søger forsigtigt frem,
bare ikke forsigtigt nok, eller måske ikke
hårdt nok, for fuglen sættes ikke, men går i
stedet på vingerne. Så er den ged barberet,
og vi får koble ordre. Det var det…. !! halvandet minut.. men det var sjovt.
Paraden afsluttedes til tonerne af mit gamle
jagthorn og smilene fra de dygtige placerede
hundeførere. På 1. pladsen stod Mikkel, som
også havde vundet Sjællandske fuldbrugsprøve. Det er bare i orden og det er bare
godt gået Mikkel, igen et stort tillykke herfra. Det er meget få forundt, at have placeret
sig til begge DM’er samme år, med samme
hund. Men Mikkel og Kahles skulle både
til DM på marken og DM i fuldbrug. Begge
invitationer på baggrund af en 1. vinder
placering.. Sådan..!!
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FJDs Internationale vinderprøve for kontinentale hunde den 2. oktober 2010 i Rødekro var endnu én af de dage med den drilske
østenvind. Hundene havde det svært på en
dag med østenvind og tørvejr. Flere går
sådan en dag og taler om at mange ”gamle”
hønsejægere altid har sagt, at man ikke kan
gå på hønsejagt, når vinden er i øst.
Et par minutter over 8 blæste de to
hornblæsere til samling på pladsen foran
mødestedet ved Rødekro. Straks efter bød
prøveleder Kim Schrøder velkommen. De
           
være tilbage til frokost kl. 12.30.
Efter formiddagens afprøvning, kunne de
        
at det havde været meget svært. I hvert fald
ét hold havde haft for få fugle til, at det
kunne lykkes, der var på det hold kun skudt
over én hund. Dommerne Kristen Kjeldsen,
Anette Laursen, Jens Jørgen Nielsen og ordførende dommer Ove Nissen Nielsen kunne
efter den ”danske bøf” og samråd, oplyse at
de havde udtaget 10 hunde til at gå videre til
afprøvningen efter middag. 3 kategori 1, 4
kategori 2 og 3 kategori 3.
Eftermiddagens afprøvning forgik i en
stor mark med høje roer. Stadig var østenvinden et problem for hundene. Ikke mange
havde held med at sætte fuglen. Man kunne
          
 #   "    
marken, uden der var hunde i nærheden. Der

De placerede hunde
1.v: Sundby Kahles RH, Mikkel Pedersen, 4621 Gadstrup
2.v: Porsemosens C. Sara, RH, Lars Sørensen, 2625 Vallensbæk
3.v: Langebjerggaards Dux, RH, Bent Clemen Jensen, 2680 Solrød
4.v: Hashøjgårds , RH, Morten Lykke Pedersen,, 4250 Fuglebjerg
5.v: Bakkevængets H. Trolle, KH, Allan Grundahl, 2680 Solrød Strand
6.v: Barmosens D. Sako , RH, Kjær Poulsen, 8670 Låsby
hvor hønsene gik ned i roemarken, kunne
        
det skete sjældent.
Efter den første runde afprøvning efter
middag stod det hurtigt klart, at de tre første
placeringer skulle afgøres mellem de tre
kategori 1 hunde, medmindre de lavede
meget store fejl. Dommerne havde hundene
 "        
at afprøve de to, der skulle vise sig at blive
nr. 1 og 2.

Alt i alt en prøve hvor der blev vist hunde
af meget stort format men desværre, også
for de udmærkede skytter, blev der ikke vist
mange fuglesituationer.
Mødestedet var perfekt, en jagtstue med
plads til alle og et køkken, der kan fremstille
middagsmad. Og så er stedet privat.
Vejret var ikke perfekt på denne vinderprøve, men det var dog ens for alle. Fugletætheden kan som regel ønskes bedre, også
på denne prøve, men mon ikke vejret har en
del skyld i det.
Knud Føhns

Placeringen blev:
1. Vinder med HP og CACIT og udtagelse til DM, Hjortlunds Zuki, Ruhåret, Flemming
Thune Stephensen
2. Vinder med HP og udtagelse til DM, Kragborg Tascha, Ruhåret, Anders Due
3. Vinder og udtagelse til DM, Bislevs Asi, Korthåret, Jes P. Petersen
4. Vinder og udtagelse til DM, Bøgeskovens Indy, Ruhåret, Jan Damkjær
5. Vinder Tirsbæks Kejser, Korthåret, Heine Tirsbæk Jørgensen
6. Vinder Rotuas H. Troja, Kl. Münsterlænder, Carsten Trøjborg
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Debat

Svar til FJD og DJU ved Anton Dahl.
Tak for dit svar. Det var jo som man kunne forvente.
Jeg er i princippet enig med dig i, at jeres interne
drøftelser ikke skal diskuteres offentligt, men det
forudsætter, at de beslutninger i træffer er i overensstemmelse med gældende regler. Det er de ikke i
denne sag og derfor kræver det en forklaring. Hvis vi
almindelige medlemmer skal have nogen mulighed
for at forstå og acceptere jeres afgørelse er i nødt
til at forklare hvorfor i gør som i gør. I kan ikke
bare gøre som det passer jer uden hensyntagen til
gældende regler uden at forklare hvorfor.
Du skriver: DJU valgte naturligt at give den ansøgte dispensation.
Jeg ved ikke hvor naturligt det er. Jeg håber ikke
at det skal til at være kutyme i dansk hundesport at
man dispenserer fra regler som er så klokkeklare
som de er i denne sag. Så ser det godt nok sort ud for
fremtiden.
Du skriver også at man fremover vil tilstræbe at indstille det ”rigtige dommerteam” til at dømme DM.
Så må jeg spørge. Hvem er de rigtige? Er det dem
som har dømt de prøver som de skal og opfylder
kriterierne, eller er det dem som i nu synes trænger
til et skulderklap. I kan jo ikke vide om det er de
           
år.
            $dig uholdbar situation, og jeg forstår ikke, hvorfor
I maler jer selv op i sådan et hjørne, når det kunne
have været undgået ved hjælp af simpel planlægning. Hvorfor har I ikke draget omsorg for at ved
  "      
er jo jer som er med til at bestemme hvem der skal
dømme de forskellige vinderprøver, så det burde
være en smal sag at køre de rigtige folk i stilling.
Jeg må også fortsat fastholde min kritik af DJU.
Jeg forstår stadig ikke hvordan I kan tilsidesætte
gældende regler, og gøre ufravigelige krav fravigelige.
Hvis jeg som markprøvedommer havde en ligeså
lemfældig omgang med gældende regler, havde I
omgående frataget mig retten til at dømme, hvilket
også havde været ret og rimeligt. Man burde kunne
forvente at I satte samme strikse krav til jer selv,
ikke mindst set i lyset af, at jeres afgørelser ikke kan
appelleres.
Som jeg har sagt før, er det utrolig vigtigt for
tilliden til systemet, at de afgørelser som I træffer
i DJU, er uangribelige og i overensstemmelse med
regelsættet. Tilliden til systemet er jo en af grundpillerne i hele opbygningen af vores organisation. Altså
at man kan tage for givet, at de skrevne love og
regler også er gældende. Det er denne grundpille i nu
rokker med, og det er fuldstændigt uholdbart. Hvis
ikke vi som almindelige medlemmer, dommere og
prøveledere etc. kan regne med at gældende regler er
gældende, hvad skal vi så forholde os til?
Det man også kan frygte med en sådan afgørelse er,
at den danner præcedens i fremtidige lignende sager.
Der går forhåbentligt mange år før vi igen ser en
lignende ansøgning, men ingen ved hvad fremtiden
bringer, og derfor er det så vigtigt at de afgørelser
man træffer er i overensstemmelse med regelsættet.
En fremtidig ansøger vil jo med fuld ret kunne påberåbe sig en dispensation med henvisning til tidligere
afgørelser. Så siger man i DJU at det vil man sørge
for ikke sker, men det kan I jo ikke afgøre. Ingen
ved hvordan sammensætningen af DJU ser ud om
ti år, og hvor handlekraftig den til den tid siddende
bestyrelse er.
Så ærede medlemmer af DJU. Jeg må endnu
engang opfordre jer til at genoverveje jeres beslutning. Så vi nu og i fremtiden kan føle os sikre på,
at gældende regler er gældende, og vi kan have
tillid til at systemet fungerer, og at alt går rigtigt og
retfærdigt til.
Med venlig hilsen
Anders Varming
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Til Anders Varming
Hvis du læser referat fra DJU-møde d. 09.10.10, vil
du se, at dit læserbrev er blevet behandlet. DJU har
præciseret, at reglerne for fremtiden skal overholdes.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard (redaktør Jagthunden)
Åbent spørgsmål til Dommerudvalget.
Der har nogle få gange i den tid jeg har gået med
hund været tilfælde hvor DJU/DUV i klagesager har
underkendt dommeren på hans frie skøn. Det skøn,
som ofte bliver brugt som begrundelse for afslag
i klagesager. Det skøn, som er hele grundpillen i
bedømmelse af hund på de forskellige prøver her
hjemme. Dette bringer mig i tvivl om betydningen
af følgende i Fælles-Markprøveregler: Kapitel 8,
paragraf 17, stk 1. Citat: Dommeren dømmer efter
sit frie skøn inden for rammerne af gældende regler.
Dommerens bedømmelse er endelig og inappellabel.
Citat slut. Er bevidst om, at inden for rammerne kan
der være forskellige måder at anskue det på, afhængig af hvem der dømmer.
Så er mit spørgsmål til vores Dommerudvalg:
Kan en dommer være sikker på, at hans/hendes bedømmelse ikke efterfølgende underkendes af DJU/
DUV i en evt. klagesag, hvis der er dømt inden for
rammerne af gældende regler.??
Med venlig hilsen John Okholm.
Svar til John Okholm
Hvis dommeren ved udøvelsen af sit frie skøn ikke
ovetræder fælles markprøveregler, er hans bedømmelse endelig og inappellabel.
Med venlig hilsen
Dommerudvalget.
Et Hjertesuk.
Efter at resultatbogen er blevet afskaffet som obligatorisk, men dog bibeholdt som frivilligt dokument,
er der nogle af os, som arbejder med avlsregistre
og championatsregistre, som har fået et problem,
nemlig at nogle dommere/prøveledere/koordinatorer
ikke får indsendt resultaterne reglementeret til prø        
efter at prøverne er afholdt. Dette giver meget ekstra
arbejde/detektivarbejde for os, som skal kontrollere
resultaterne. Så jeg vil opfordre dommere/prøveledere/koordinatorer til at indsende prøveresultaterne
reglementeret og hurtigt til rette vedkommende.
Med jagthundehilsen.
Sven-Otto Hansen.

Åbent brev til Dansk-Kennel-Klub v/ Formand
Jørgen Hindse
Eksteriørdommer 4 spildte år.
Sådan spilder man 4 år af ens fritid hvis man vil
uddanne sig til ekteriørdommer under DanskKennel-Klub. Jeg skriver dette på vegne af medlem
af Korthaarklubben Torben Hjardemål, da mange
sikkert ikke kan forstå han ikke har afsluttet sin uddannelse endnu.
Den 23 januar 2007 indstiller den daværende
formand for Korthaarklubben Leif A. Jensen Torben
Hjardemål til påbegyndelse af eksteriørdommeruddannelsen. Torben tilmelder sig nu den 29 juli
til Basiskursus, den 8.september og den 6.juli til
opdrætteruddannelse den 22-23 september.
I korthaarklubben erfarer vi i august 2007 at DKK
slet ikke har Torben inde i deres system med hensyn
til dommeruddannelse, skønt han er tilmeldt 2 kurser
og også har betalt herfor.
På korthaarklubben vegne indstiller jeg nu nok
engang Torben til eksteriørdommeruddannelsen den
3.september 2007, og vi modtager nu endelig den
6.september fra DKK at man har godkendt klubbens
indstilling. Det kører nu fornuftigt, vi har bl.a. Torben til at gå elev hos Flemming Konnerup i Vingsted
2008, efter indstilling fra Korthaarklubben, Torben
består den 28 marts 2009 aspirant prøven, og er nu
klar til at gå aspirant hos 2 forskellige dommere.

Den 11.maj 2009 ansøger jeg DKK om Torben kan
gå aspirant hos Flemming Konnerup på FJD udstillingen i Vissenbjerg, og det får han lov til uden problemer. Den 17 december ansøger Torben om at må
gå aspirant ved en Finsk Dommer på DKK udstilling
den 30 januar 2010, den 14 januar rykker Torben for
svar hos DKK, og han får det svar at dommeren skriver på Engelsk eller Tysk, og så er du ikke intreseret
vel. Det viser sig så senere at dommeren skriver på
nordisk, men sandheden er nok at Torben var blevet
glemt, og kataloger og det hele var skrevet. Torben
melder sig nu til på DKK udstillingen i Hillerød hos
en Svensk dommer, det må Torben dog opgive på
        
Jeg ansøger derfor Dkk om at han kan gå aspirant
hos John Christensen på FJD. udstillingen den 13.
juni 2010 i Vissenbjerg, og får svar tilbage den 16
februar fra DKK om,at det er der ingen problemer
i. Den 30 maj bliver jeg kontaktet af Marrit fra FJD
kommiteen, der kunne meddele mig at Torben ikke
var sat på som aspirant, men så er det jo godt at
man har taget kopier af al komunikation med DKK,
der kunne bevise at Torben nok engang var blevet
glemt, men vi får det arrangeret så Torben kunne gå
aspirant her.
           melser, træder eksteriørdommerudvalget til og kasserer Torbens aspirant arbejde, med begrundelser der
er fuldkommen uforstålige, og jeg tror nok jeg kan
sige at Torben ved mere om hvordan den Korthårede
Hønsehund skal se ud som hele dommereksteriørudvalget tilsammen, og han skriver sine kritikker
som han nu har lært det, og han bruger nøjagtig de
samme udtryk som de uddannede dommere.
Og det går nu som jeg har frygtet, at Torben
vælger at stoppe sin uddannelse, han kan simpelt
hen ikke tage mere, men den 19 august får jeg efter
en længere samtale med Torben, ham overtalt til at
prøve én gang mere, og jeg tilmelder ham derfor
den 1.september til at gå aspirant hos Ivar Tang på
DKK udstilling den 6.november i Herning, og får
tilbagemelding med dommerpapirer at det er i orden,
dommer papirerne sender jeg samme dag til Ivar
Tang så han kan se at han skal have en aspirant på.
Den 26 oktober bliver jeg kontaktet af Ivar Tang at
nu havde han fået katalog til udstillingen, men der
var ingen Torben sat på ” Nu træder forglemmelserne i kraft igen” jeg kontakter DKK og får nu at
vide at det ikke er den korrekte måde at indstille en
aspirant på, det skal aspiranten gøre selv, i Torbens
uddannelsesforløb har jeg gjort det 3 gange både
som elev og aspirant, uden at der har været nogen
          X der efter indstillingen og en uge før udstillingen, og
at man skal have indstillingen behandlet i eksteriørdommerudvalget.
Da Torben erfarer dette medeler han DKK, at han
stopper øjeblikkelig med sin uddannelse og at han
melder sig ud af DKK. Jeg kan godt forstå Torben,
når han nu har brugt næsten 4 år af sin fritid, og
gang på gang bliver ført rundt i manegen,og udsat
for burokrati af værste skuffe.
Jeg ved ikke hvordan man i DKK forestiller sig,
det vil være ude i specialkubberne, når vi er ude for
at spørge et medlem om han eller hun kunne tænke
sig at uddanne sig til eksteriørdommer, de vil uden
tvivl takke nej, når de læser her hvad de kan blive
udsat for, og så i deres fritid.
Hvis DKK ikke ønsker at specialklubberne leverer
emner til eksteriøruddannelsen, så bør de klart melde
ud at de ønsker kun ” all raund dommere der kan
dømme 20 hunde i timen” det skal nok højne standarten på hundene ude i specialklubberne.
Mvh.
Hans Martin Christensen, fmd for Korthaarklubben.
Kopi til: DKK,s blad Hunden og FJD,s blad Jagthunden som læserbrev
Dansk-Kennel-Klubs Bestyrelse
Torben Hjardemål, Korthaarklubbens Bestyrelse.

blev tre præmieringer alle 1. pr. ud af otte
mulige. Alle hunde havde chance for fugl.
Til bornholmerne vil jeg sige tak for en oplevelsesrig dag, med perfekt markprøvevejr
godt humør.
Bent Olsen

Til venstre: Prøven bød på dejlige terræner godt besat
med agerhøns og fasaner.
Nedenunder: Kaffepause. Bent Olsen hygger sig.
Nedenunder til venstre: Prøven bød på mange harer i
slippene.
Alle fotos: Jørn Bjerrum Hansen.

FJD´s efterårsmarkprøve på Bornholm
Lørdag den 4. september afviklede FJD sin
prøve på Bornholm, med Erik Marker som
prøveleder. En lille prøve, der i høj grad
har sin berettigelse, selv om den har store
udgifter til bl.a. dommer. Bornholmerne
har overvejet, om de skulle droppe prøven,
men FJD ser gerne, at prøven fortsætter,
selv om den er lille. De har terrænerne med
gode bestande af både agerhøns og fasaner,
og de har også hunde, der fortjener en god
veltilrettelagt prøve. Jeg havde den glæde at
dømme prøven i år. Holdet bestod af både
kontinentale og engelske hunde.
Den største overraskelse for mig var det
store antal af harer på terrænerne. Prøven
startede kl. 09.00, og da klokken var 10.30
standsede jeg med at sætte streger for

harer. Jeg havde da 28 streger. Alle hunde
 "  "       
slippene. Kun en enkelt hund kunne ikke
nære sig, den tog en gevaldig tur efter en
at øens største harer. Jeg så lydige hunde
godt hundearbejde og hundeførere, der
førte deres hunde godt i marken. Resultatet

'DQVN-DJWKXQGH'HUE\
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2010 til Derby i år 2012,
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2012 er kr. 200.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal
benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers navn
og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af
ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes
på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor
man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem
kl. 18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: steinfam@post.tele.
dk
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Du har lys på i mørket..



Anbefalet af
Dansk Schweisshundeforening

\HDU
ZDUUDQW\

..det
hund!
det samme bør din hun

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

PET SAFETY LIGHT
Kan ses på 5 km afstand
Vandtæt til 100 meter

www.orbiloc.dk
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dukker hun pludseligt op med en fugl, som
jeg var helt sikker på at jeg havde bommet
på. Hun havde sporet den anskudte fugl over
mindst en kilometer at dømme efter tiden.
Nu byder god hundeopdragelsesskik jo at
man altid modtager hunden positivt, når den
kommer tilbage. Det faldt mig absolut ikke
svært! Det er oplevelser som denne, der

En Kleiner er stor i Sverige
-%    #     #=  >   
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Af Lars H. Ehrensvärd Jensen
_     $  # [   
jagt uden fugl for bøssen, havde jeg endelig
       [  # < #       "  ning over cirka 50 meter, kort stand og… Ja,
jeg skød forbi.
Mand og hund kiggede efter orren (svensk
for urfugl), som landede i en skovkant 300
meter væk. Jeg kunne tydeligt mærke bebrejdelse fra Freja. ”Så meget arbejde og så
skyder den klovn forbi”, må hun have tænkt.
Men da vi gik videre, trak hun ud i retning
mod, hvor orren var gået ned.
Jeg kaldte hende ind, men hun fortsatte ud
mod stedet. Jeg så hende kredse rundt et par
gange, hvorefter hun forsvandt. Jeg ventede
i 5 -10 minutter og blev stadigt mere irriteret
og bekymret. Jagtområdet er stort. Den vej,
som vi jagede ud fra, omslutter et areal på
omkring 5.000 hektar. Jeg har altid været
bange for at miste kontakten med hunden
i mit kæmperevir. Efter en evighed – 20
minutter vil jeg tro – besluttede jeg mig for
at hente bilen, som stod et par kilometer
væk. Jeg efterlod min jakke på stedet hvor
jeg havde skudt, så Freja havde den at holde
sig til hvis hun kom tilbage, mens jeg var
nede efter bilen.
Da jeg kom tilbage med bilen, var der stadig ingen hund. Mens jeg søgte i hele registret efter egnede forbandelser, så kom Freja
pludselig ud af skoven, der hvor fuglen var
gået ned. Med en orre i munden! Hun havde
vel været væk i omkring en halv time og så
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gør jagten med hund til den mest attraktive
jagtform for mig. Jeg lod selvfølgeligt Freja
bære rundt med fuglen i nogle minutter,
mens jeg på mit bedste hundesprog viste
hende, hvor glad jeg var for hende, og hvor
stor betydning hun har i det fællesskab, som
vi har sammen. Vi er ét team, og hunden er
ikke det mindst vigtige medlem!
Bekymringen for at vi bliver væk fra
hinanden, har jeg altid. Jeg har overvejet
at købe en GPS-sender. Det er nu nok i
overkanten. I stedet lærer jeg hundene at
gå på førerspor. Når jeg går tur i skoven, så
smider jeg en dummy på mit spor og går
videre. Efter mindst nogle hundrede meter
sender jeg hunden tilbage langs sporet. Jeg
testede engang Freja på et spor på omkring
         
man forlænger sporet i små trin, så hunden
vænner sig til at spore stadigt længere.
Der er ingen tvivl om, at denne sporevne
   #  *  
hund har fundet mig igen. Jeg jager på
store arealer i det nordlige Dalarna. I alt har
jeg jagtret til at jage skovfugl på omkring
80.000 hektar. Skovfugl betyder Orre,
Tjäder (Tjur), Ripa (dalrype) og Morkulla
(skovsneppe). Vi har også en del Järpa
(hjerpe), men den er ikke værd at jage med
stående hund. Min favorit er at jage tjäder,
altså tjur. En stor hane kan veje op til syv
kilo, mens en voksen høne ligger omkring et
par kilo. Tjäder giver mere vægt i rygsæk-

ken end orre, som vejer nogenlunde som en
fasan.
Nu lyder det imponerende med de 80.000
hektar, men i realiteten har jeg mine mindre
favoritområder. Her har jeg fundet de
biotoper, som jeg ved tjäderen lever i. Som
alt vildt holder tjäderen mest af randzoner.
       *   
rummer ikke meget vildt. Men søbredder,
myrkanter (myr betyder mose eller sump)
eller bevoksningsgrænser er normalt værd at
afsøge. Skovfuglebestanden varierer meget
og afhænger fuldstændigt at musebestanden.
Mus og skovfugl topper cirka hver fjerde
år. Når der er mange mus, så lever ræven
mest af mus. Når musebestanden er nede, så
går ræven mere målrettet efter skovfugl, så
denne bestand går ned. 2007 var et fantastisk år, hvor der var mange store kuld af
tjäder og orre. Jeg håber på at 2011 bliver et
lignende år….og 2015, 2019…. Især 2019
ser jeg på med forventning. Da går jeg på
pension, så det efterår bliver det ikke rart at
være skovfugl i det nordlige Dalarna!
Nu skal man tage mine ord med et gran
salt. Alt afhænger jo af øjnene, der ser. De
     "   
temmelig vildtfattigt. Der er ingen vildsvin
og selv råvildtet er hårdt presset af 1,5 meter
sne om vinteren. I topår bærer selv meget
gode biotoper kun 4-8 tjäder pr. kvadratkilometer (100 ha). I mindre gode år kan
der være rigtigt langt mellem fuglene. Der
går rigtigt mange kilometers fodmarch på
hver fugl, jeg nedlægger! Men jeg er besat
af jagten med stående hund i det storslåede
terræn, så det lever jeg med. En lille tjäder i
rygsækken efter 4-5 dages strabadser er for
mig det ædleste bytte.
Orren er tæt knyttet til birketræet; den
lever af birkens knopper gennem vinteren.
Tjäderen er knyttet til fyrren og lever af fyrreskud om vinteren. Dalripan lever af knopperne fra især pil, men også andre buske
om vinteren. Men i efteråret lever de alle
af blåbær og tyttebær. Den 25. august, som
tilfældigvis er min fødselsdag, starter jagten
på skovfugl i Dalarna. Frem til midten af
      " $ 
biotoper, hvor de æder sig fede, inden den
hårde vinter. Jeg har mine bedste terræner i
uvejsomt terræn med gamle fyrretræer, store
klippeblokke og ofte på bratte skrænter. Der
føler skovfuglene sig sikre, mens de fylder
kroen med bær.

Så er det lige før. Freja har udredt et tjäderspor og trækker an til stand

I dette uvejsomme terræn er Kleiner Münsterländeren ideel. Mine hunde jager noget
ud over, hvad man kan kalde ”under bøssen”. Mine hunde går ofte 100 meter til hver
side og op til 100 meter forud, altså større
end kontinentale hunde normalt gør. Det er
nødvendigt for at dække en rimelig mængde
terræn. Men skovhønsene holder ikke godt
for hunden. Ofte krydser hunden tjäderens
spor, hvor denne har fourageret og følger så
op på dette spor. Da må man være vågen og
sørge for at komme op bag hunden, så den
arbejder under bøssen. Det er min erfaring,
at en stand på større afstand end 100 meter
sjældent fører til skud. Inden man når frem,
  #
Standen er ofte meget kortvarig. De sky
fugle har ofte set eller hørt jægeren på lang
afstand og tager til vingerne ved mindste
uro. Derfor er det min erfaring, at
terræn med megen dækning gør det nemmest at komme uset til skud. Men det er så
også terræn, som stiller store krav til samarbejdet mellem hund og mand.
Terrænet stiller meget store fysiske krav
til hunden. Den kan ikke søge i den samme
jordvindende galop, som man ser det på en
dansk mark. I stedet hopper hunden ofte fra
tue til tue og forcerer buskads, bække, vandhuller, skrænter og lignende forhindringer
fra morgen til aften. Kun en meget veltrænet
         
starte træningen frem til jagten allerede i
maj og lade træningen gradvist øges frem til
jagten.
I 2008, hvor jeg havde trænet Freja bedst,
kulminerede hendes træning med 3 x 15 km
efter cykel, 2 x 1 times svømning, styrketræning 2 gange (15 apporteringer af en 6 kg
dummy på en 20 meter meget stejl skrænt,
samt 5 gange apportering af 6 kg dummy
over 500 meter i terræn) hver uge. Desuden
gennemførte jeg et tilnærmet fuldbrugsprogram i ét stræk to gange om ugen. Den hund
kunne løbe solen sort! På septemberjagten
det år klarede hun syv dage i træk, hvor
hun løb 50-60 km hver dag! Ja, og så blev
hun i øvrigt bedste hund på den Fynske
Fuldbrugsprøve; nærmest som venstre # $ 
 
umiddelbart før Fuldbrugsmesterskabet.
Med det store terræn har jeg ofte overvejet
en engelsk hund, men indtil videre passer
Kleiner Münsterländeren perfekt til min
jagtform. Den klarer min fuglejagt rigtigt
godt; jeg har jo ikke adgang til rypejagt
i åbent fjeld. Jeg holder også meget af
trækjagt og især at skyde ræv på lokkejagt.
Da er det jo på sin plads med en stærk og
udholdende apportør. Jeg tvivler ikke på, at
mine hunde vil hente en bæver i elven, hvis
det bliver nødvendigt.
Jeg er meget nært knyttet til mine hunde;
jeg mener, at fællesskabsfølelsen er den
vigtigste faktor for at få en god jagthund. En
hund, som føler sig beskyttet og værdsat, vil
gå gennem ild og vand for sin fører. Mine

hunde påtager sig i hvert fald de utroligste
strabadser i terrænerne i Sverige. Derfor
er mine hunde også vigtige medlemmer af
familien. Så jeg kan ikke vælge hunderace
frit. Jeg er nødt til at vælge en hund, som
opfylder mine krav til jagten, men som
familien også accepterer. Min hund må altså
ikke være for stor og ”skrumlet”

Jeg standsede hende utallige gang, mens
jeg pressede mig gennem terrænet, men
hver gang gik hun ufortrødent frem på
sporet. Terrænet blev værre og værre; krat,
ungskov, mosehuller, men Grima gik 100 %
sikkert gennem det hele.
Langsomt, men sikkert kæmpede vi os
gennem over 300 meters uafbrudt R..tur,
hvor jeg bare agerede sønderrevet ballast
Kleiner Münsterländeren er indtil videre
i remmen. Så stoppede hun og kiggede på
det rigtige valg for mig af jagthund til min
mig; det var nu fuldstændigt mørkt. Bukken
yndlingsjagt, altså den alsidige skovjagt i
lå fem meter foran os, stadigt i live, så jeg
Sverige. Det bekræftede min nuværende
fangede den af med et skud på halsen. Leunghund, Ehrensvärd Grima, for nylig.
veren var skadet, så den havde næppe klaret
Grima er godt på vej som kommende jagtsig frem til midnat; men alligevel - man skal
hund, og hun er især utroligt sporfast.
behandle vildtet ordentligt og respektfuldt!
         Jeg er bestemt ikke hunderacist. Jeg kan
buk og kom endeligt på skudhold i skumlide alle jagthunderacer, og jeg vil måske
ringen en sen oktoberdag. Men uheldet var
nok anskaffe mig en setter en dag. Men
ude og 243’eren ramte en kvist som jeg ikke denne dag, hvor min Kleiner reddede mig
havde set. Bukken blev ramt af en væltet
ud af noget værre rod, da blev jeg endnu
kugle i maven. Den forsvandt hårdt anskudt engang bekræftet i min antagelse: I Sveriges
ind i meget tæt ungskov. Det ville blive
store skove er Kleineren den største hund;
mørkt i løbet af højest en halv time. Det var min hund!
noget værre L…! Jeg forbandede mig selv,
derhen hvor peberet gror!
Nu er Sverige jo ikke så godt forsynet med
gode schweisshunde som Danmark. Jeg har
trænet temmelig mange spor med Grima,
men alligevel var jeg loren ved opgaven.
Det var et djævelsk uvejsomt terræn.
Men jeg havde en helt sikker indikation af
et sted, hvor bukken havde krydset et spor
     ; #  
for at hente hende i hytten, for jeg havde
det rigtigt skidt med at dyret skulle ligge og
bløde ihjel i løbet natten.
Da vi kom tilbage til anskudsstedet, hvor
der var rigelig mørk schweiss, var Grima
fuldstændigt tændt til sporarbejde. Hvis
hun ikke gik stabilt, så ville jeg stoppe
eftersøgningen, dér hvor jeg havde set bukken krydse sporet. Men hun gik så hårdt
Ehrensvärd Grima var dagens helt, da hun fandt den
anskudte buk!
og målrettet som aldrig før. Hun førte mig
gennem graner så tætte at jeg måtte kravle.

HUNDEGÅRDE
DANSK
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fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80
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Lørdag d. 2.oktober afholdte FJD vinderklase ved Bramming med Erling Clausen
som prøveleder. 24 ekvipager var mødt forventningsfulde op, disse var blevet fordelt
på tre hold. Prøven blev afholdt på blandede
terræner i form af stubmarker, raps, brak,
mose og i roer. Vejret viste sig fra sin bedste
side, solskin 10 – 12 grades varme og en
lille smule vind. Til eftermiddagens afprøvninger havde dommerteamet, med Knud
Overgaard som ordførende, valgt at tage otte
hunde med.
Eftermiddagens afprøvning blev henlagt i
en stor roemark. Omkring kl. 16 meddelte
dommerne, at prøven var slut, og vi havde
fået lov til at bruge gildesalen hos den lodsejer som venligst havde lånt os roemarkerne,
til afslutningen. En gæstfrihed vi sætter
meget stor pris på, vi var således fri for at
køre tilbage til standkvarteret, ca. 15.km.
Tusind tak for det.

Tillykke til de placerede hunde og tak til
hundefører, skytter og dommere for en god
dag i marken. Tak til alle lodsejer for velvilligt udlån af terræn.
Minna Clausen

De placerede hunde blev:
1.v. ES Siv / Thomas Klit
2.v. ES Klintholms Afrodite /Jane Mortensen
3.v. IS Mårups Messi / Per Pedersen
4.v. IS Klippeøens C. Sill / Erik Rimmen
5.v. B Bordon De L`Adour / Poul Valdemar
Nielsen
6.v. IS Debbi / John Skovgaard Nielsen
Thomas og Siv.
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 "  "     
agerhøns uden så meget som at reagere
derpå, dog blev en enkelt hund fristet til
en lille prelletur, med et eksit til følge. Der
         $ 
hundene nåede frem. Ved middagstid var
der kun skudt over 6 hunde, alle de øvrige
hunde havde haft chance til fugl, men uden
at opnå brugbare situationer.
Eftermiddagens 2. heat og matchning blev
en overkommelig opgave for ordførende
dommer Jan Nielsen og undertegnede, så
ved 16tiden var prøven slut med Fugledes
Eno som vinder.
Der skal her lyde en stor tak til terrænlederne Torben Reese, Frihedslund og Jimmi
Sørensen, Mullerupgård for deres ihærdige
indsats med at føre os rundt i marken, selv
om de havde svære odds imod sig.
Bent Olsen

Med Aage Stenhøj Jørgensen som prøveleder og Torben Reese som terrængiver afviklede FJD sin 5. vinderprøve for
engelske hunde på velkendte terræner i det
vestlige Sjælland. Både Frihedslund og
Mullerupgård borger for gode bestande af
agerhøns og ikke mindst fasaner. Terrænerne
er fortrinsvis store roe-, stub- og kløvermarker med ledelinjer af majs. Den 2. oktober
oprandt med solskin og en næsten kulingagtig strid sydøstlig blæst, hvilket kom til at
præge prøven hele dagen.
Formiddagens afprøvning af hundene viste
tydeligt, at den kraftige og tørre vind gav
problemer, i roerne havde fasanerne besluttet at opholde sig i ledelinjerne til stor scene
for hundene, og med uoverskuelige situationer til følge. På Mullerupgård lykkedes
det kun to gange at få en brugbar situation i
roerne. På store kløvermarker ligeledes på
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Resultatet blev:
1.v: Fugledes Eno, P. Flemming Sørensen,
6270 Tønder
2.v: Senjas, ES. Ulrik Nielsen, 4173 Fjenneslev
3.v: Østjyllands PB Liv, GS. Anton Dahl,
6091 Bjert

4.v: Stevnsåens Gucci, B. Poul Vestervang,
4652 Hårlev
5.v: Heegårds T. Luna, ES. Mogens Vestergaard Hansen, 2630 Tåstrup
6.v: Nørre Løgums Diva, GS. Peter Rafaelsen, 3050 Humlebæk

Jagtsaet

til hele familien
Mufflon jagtsaet
I et let, lydlo/st og smidigt micromateriale og vandtaet membran, som er a˚ndbar. AErmelomme med signalorange armbind
for ekstra sikkerhed, na˚r det beho/ves. Mange praktiske lommer, bl.a. harelomme. Aftagelig vandtaet haette. Forstaerket
med Oxford-nylon. Dobbelt lynla˚s for at kunne lyne fleecevest
eller jakke i for et ekstra varmere foer. Farve: Jagtbrun.
Vandso/jletryk: 10.000mm A˚ndbarhed: 6.000 g/m2/24h

Damesaet
Str. S - XL
Vejl. pris Jakke
Buks

Saetpris kr.

kr. 1199,kr. 799,-

1599,-

Herresaet
Str. S - XXXL
Vejl. pris Jakke
Buks

Saetpris kr.

kr. 1349,kr. 799,-

1799,-

Fleece
halsto/rklaede
Gro/n, sort eller orange.

Kr.

129,-

Bo/rnesaet
Samme udfo/relse som
til voksne.
Str. 128 - 176
Vejl. pris kr. 1149,-

Saetpris kr.

999,-

Vendbar hue
Strikket hue i 100% akryl.
One size.

Kr.

129,-

Fås i følgende butikker:
Aakirkeby: "Bjerringbro: % "Blåvand: $ $"Brønderslev:  "Fjerritslev: "
Glesborg:       " Hedensted: %! &   " Herning:   " Horsens:   "
Kerteminde:          " København:   " Kolding:    " Nykøbing M:
  " Ribe: $  $ " Ringkøbing: %% % " Ringsted:   " Samsø: SAMSØ
&  " Silkeborg:  " Skjern:  " Svendborg:      " Tommerup:    " Trige:
!%
"Tønder: $ "Varde: $ $"Ærøskøbing: $%& "Ålborg: &  "
Ålborg:  "Århus: JAGT OG FISKERIMAGASINET
PINEWOOD OUTDOOR COLLECTION T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK
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Rypejagt
på Mannsterbakken
    8 (8  !  4  ! 6, ,4  
   -  3 !  ;!  ,,4)
! , #"
Tekst og foto: Jan Nielsen
Under en telefonsamtale med Aage Stenhøj
midt i august kom snakken ind på rypejagt,
og han tilbød mig at overtage hans præmie
fra FJD`s hvervekampagne. Han havde under sommerens bukkejagt haft lidt trykken
for brystet, og hans læge mente ikke, det var
en god ide at rejse på rypejagt i de norske
fjelde, inden de havde styr på det.
Jagten var til premieren den 10. -11.- 12.
september. Jeg takkede for tilbuddet og ville
vende tilbage, når jeg lige havde drøftet
det med familien. Da Kiss og børnene kom
hjem, fortalte jeg om samtalen med Aage,
og de syntes, jeg skulle tage af sted. Nu
manglede jeg bare at få fri på arbejde, men
det plejer ikke at volde de store problemer,
og allerede næste dag kunne jeg ringe til
Aage og fortælle, jeg gerne ville overtage
turen. Aage gav mig mailadressen til Anders
som skulle med på turen, og han mente vi
kunne kørere sammen.
\   #
    
planlage turen.

som viste os vores værelser og opholdsrum.
Vi havde faktisk et helt hus, hvor vi skulle
   #$        $
På 1. sal var der værelser og bad, og i stueplan var der køkken, spisestue og pejsestue.
Opholdet var med kost og logi, så der skulle
ikke lægges den store energi i andet end
jagt.
'      "   ken, som gården hed, bliv vi mødt af den
største gæstfrihed. Når vi stod op, var
morgenbordet dækket, og der var frisk bagt
brød og spejlæg, bacon og div tilbehør. Vi
skulle selv smøre madpakker til jagtturen.
{ 
       
 "   "    
oplevelse. Der blev serveret kaffe og kage i
pejsestuen.

Hen på eftermiddagen ankom de to
nordmænd, som viste sig at være et ægtepar
nede fra udkanten af Oslo. Han var gammel
militærmand, og hun havde sit egen private
forlag, som bla. havde udgivet NESK 100
Vi mødtes ved brugsen i Felborg, onsdag
års bog og Meraker Brugs 100 års bog, så
d. 8. september først på aftenen. Vi skulle

  #    
med den sene afgang til Gøteborg og ville så historie. Meraker Brug er Norges største
køre hele turen med små pauser.
privatejede jordbesiddelse og har ca. 100
Meråker ligger ca. 80 km fra Trondheim
jæger ude på rype jagt i den første uge. De
ind mod den Svenske grænse. Der skulle til- havde en gordon setter tæve med, som de
bagelægges 860 km, så det blev en lang tur. kun brugte til jagt.
       #  
Hen under aften ankom Jens og Hanne,
var fremme først på eftermiddagen som de
som var de sidste to danskere. De havde
første. Vi blev taget i mod af værtsparret,
været på besøg på vejen op gennem Sverige

Anders tager sig en slapper.
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hos nogle hvalpekøbere. De havde tre hunde
med alle ruhår. Anders havde en ruhåret
vizsla med, og jeg havde to bretoner.
[ 
    
område, vi kunne benytte. Vi kunne faktisk
kigge op på fjeldet lige bag gården, og skoven lå nedenfor og langt ud mod en stor sø.
        #$ " #
og to i skoven hver dag, Nordmændene
tilbød hurtigt, at de kunne gå i skoven den
første dag, nu hvor vi havde kørt så langt,
og vejret skulle være bedst den første dag.
Så kunne vi opleve de norske fjelde fra den
smukkeste side.
Efter en fantastisk god nats søvn begyndte
vi opstigningen til jagtområdet. Anders og
jeg skulle bare lige uden for haven og følge
en sti det første stykke af vejen op. Efter
en lille times klatring var vi oppe, hvor vi
kunne slippe hundene. Vi var spændte på,
   *     *"  
havde fortalt, at det ikke var et super år, men
de kuld, der var, havde pænt med kyllinger,
          
nogle små vandløb, der gik op i fjeldet gerne
med noget bevoksning omkring. Der skulle
også gerne være masser af bær.
        "  
dyb kløft med tæt bevoksning omkring.
Malthe arbejder foran os i det tætte krat,
da kuldet kommer på vingerne. Jeg skyder
forbi i første skud, men får en i andet skud.
Den falder på den anden side af kløften, og

Hanne, Jens, Anders og Jan.

Syrach og Malthe har bragt fugl på tasken.

vi må et godt stykke op, før vi kan passere. Vi kommer ned i det område, hvor
rypen skulle ligge, men på trods af at alle
tre hunde arbejder på apporten, er den som
sunket i jorden. Efter et godt stykke tid sender jeg Syrach helt ud på kanten af kløften,
     *"   
noget tætter på kløften, end vi mente i første
omgang. Det var dejligt, at vi fandt den, selv
om det tog noget tid.
Vi så senere to kuld ryper mere og nogle
enkelte, Anders skød også en rype, og jeg
     ;* >  #
skød dagens sidste rype, så med tre ryper
på tasken drak vi den sidste kaffe, inden
vi begyndte at gå mod hytten. Nu blev det
spændende, om de andre havde oplevet
noget.
Da vi kom ned til gården, ventede de andre
på os. Jens og Hanne har ikke skudt noget,
men set mellem 25 og 30 ryper, en renbuk
og en hare. De to nordmænd har set lidt
skovfugl og nogle få ryper, men heller ikke
fået nogen på tasken. Efter en dejlig kold øl,
var det med at nå et hurtigt bad inden aftensmaden. Til aftenskaffen hyggede vi os alle
i pejsestuen med et enkelt glas whisky. Det
blev nu ikke så sent, da de 8-9 timers jagt
sad i kroppen. Hundene blev lige luftet en
sidste gang, inden vi selv gik til køjs.

Jens og Hanne har gået dagen før. Vi så ikke
helt så mange ryper som dagen før, men jeg
skød da to og havde et par gode chancer
mere. Med høj puls er det ikke altid så let.
Vi så på et tidspunkt vores norske venner
komme helt oppe i det område, hvor vi gik
dagen før. Gordon setteren søgte hele fjeldsiden af, og her kunne vores godt have brugt
lidt af dens energi.
Da vi igen kommer ned til gården ved
17.30 tiden, var de andre hjemme, og det var
lykkedes for Jens at skyde en urhøne. De
havde set en del urfugle i skoven den dag.
De to nordmænd havde ikke heldet med sig,
og de havde heller ikke set så mange fugle,
som vi så den foregående dag.
Den sidste dag var det Anders og min tur
til at skulle i skoven. Det småregnede lidt
ind i mellem, og om det var der for, vi ikke
fandt så meget, eller om det var fordi, hundene var ved at være trætte, kan vi kun spå
om. Vi så da en rype, en urkok og en tjur.
$ 
   *   >> 
Heller ikke Jens og Hanne havde haft
heldet med sig den sidste dag. De mente,
hundene var meget slidte, og det var vores
bestemt også. Nordmændene var gået helt
ind bag det fjeld, vi havde gået på, og her
havde de det en kuld ryper, og det var lykkes at skyde en af dem, så deres tur var også
reddet.

Næste morgen besluttede vi, at Jens og
Hanne gerne ville en tur i skoven, og Anders Hvis vi skal gøre status over turen, havde
 #   "       
vi haft noget fantastisk vejr de to første dage

og lidt småregn den sidste dag. Vi havde
skudt fem ryper og en urfugl plus den rype,
nordmanden skød.
Vi havde hygget os vældig godt sammen
alle seks, tros det vi ikke kendte hinanden
inden turen.
Jeg kan kun varmt anbefale andre at tage
til Meraker Brug på rypejagt. Værtskabet
og forplejningen fås næsten ikke bedre. Fugletilgangen er der ingen, der er herre over.
Der er
gode år, og der er dårlige år. Oplevelsen er
det vigtigste, og den får man her.

En vizsla på fjeldet.
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Under konkurrencebedømmelsen kan
følgende kvalitetsbetegnelse tildeles:
Championkvalitet (CK)
CK gives til en helt igennem typisk og
i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis
fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så
uvæsentlige, at dommeren vurderer den som
værende af championkvalitet.

Nye udstillingsregler

Af Pia Nielsen, DMK.
Fra 1. januar 2011 træder DKK’s nye udstillingsregler i kraft, dette medfører blandt
andet nye farver på præmieringsbåndene.
Jeg vil her forsøge at give et lille indblik i
ændringerne i forhold til tidligere, og ikke
mindst ændringerne i de mange præmieringsbånd. Det er vigtigt at understrege,
at dette er en meget forkortet udgave af
udstillingsreglerne, og at det selvfølgelig er
udstillerens pligt, at have sat sig ind i det
fulde reglement inden man møder op på en
udstilling.
Reglementet er udarbejdet med udgangspunkt i FCI’s udstillingsregler. Reglementet
gælder for både internationale udstillinger,
nationale udstillinger og specialklubudstillinger.

herom træffes af udstillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan indberette hændelsen til
DKK, som derefter træffer afgørelse om,
hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet
eller skal videregives til disciplinærnævnet
til behandling i henhold til DKK’s love.
På udstillinger arrangeret af specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til
specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen
betragtes som afsluttet, eller om den skal
videresendes til DKK med en indstilling om
behandling i DKK’s disciplinærnævn.
Det er endvidere ikke tilladt i noget forum
at udtale sig bebrejdende om en dommer
eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse.
Eventuelle klager skal rettes til udstillingsledelsen på udstillingsdagen.
Klager modtaget senere end på udstillingsdagen behandles ikke.

Klasseinddeling og bedømmelsesforløb
For alle klasser undtagen hvalpeklasse gælder følgende tilføjelse:
Hunde, der har fået tildelt Excellent,
deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes.
Dommeren kan tildele CK (championkvali       
høj nok. Alle hunde, der har fået tildelt CK,
går videre til Bedst i Køn klassen sammen
med CK-hundene fra de øvrige klasser.
Bedst i Køn klasse (BIK)
Konkurrenceklasse (hanner og tæver hver
for sig) I denne klasse deltager de hunde,
der har fået CK i championklasse, juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse. Dommeren
placerer nr. 1, 2, 3 og 4. Dommeren tildeler
>          
forvejen er dansk eksteriørchampion (også
til hunde fra championklassen, som ikke
i forvejen har opnået titlen dansk eksteri >"      
hunde ud over de 4 placerede.
For racer med alders-, sundheds-, jagt- el  "    "  >  
$   >     ">rede hund, som opfylder det gældende krav
for racen, uanset i hvilken klasse hunden er
anmeldt.

Følgende bånd er nye i forhold til tidligere:
Excellent: Rødt bånd
1. vinder : Rødt bånd
Klasserne er uændrede i forhold til tidVery good: Blåt bånd
ligere, dog gælder der følgende i Avls- og
Kvalitetsbedømmelse er som følger: Dom- 2. vinder : Blåt bånd
opdrætsklasse.
Good: Gult bånd
meren vurderer her hundenes eksteriør og
Opdrætsklasse/Opdrætskonkurrence
temperament efter racens standard og tilde- 3. vinder : Gult bånd
[  ""     " 
; >  
ler dem den præmieringsgrad, hans/hendes
af samme race og racevariant, uanset køn,
4. vinder: Grønt bånd
opdrættet af samme opdrætter (samme ken- vurdering resulterer i. Dommeren udfærdi   
ger
skriftlig
beskrivelse,
som
udstilleren
får
nelnavn), selv hvis de ikke er ejet af opdrætteren. Opdrætsklassen kan kun anmeldes af en kopi af. Ved kvalitetsbedømmelse kan til- Cannot be judged: Brunt bånd
Championkvalitet (CK): Rosa bånd
deles præmieringsgraderne Excellent, Very
opdrætteren (ejeren af kennelnavnet).
Hæderspræmie (HP): Lilla bånd
  ; >   
Avlsklasse/Avlskonkurrence
] _>   Y* 
Dette er ikke ændret i forhold til tidligere
[    $    
BIM (Bedst i Modsat Køn): Grøn/Hvid roset
dog har båndenes farve ændret sig.
afkom (første generation, sønner/døtre).
Der er ændringer i konkurrencebedømmelDette var en oversigt som jeg håber vil
serne hvor CK’et et tilbage.
Der er kommet tilføjelser til følgende
hjælpe, når det nye udstillingsår bliver skudt
Konkurrencebedømmelse: Her konkurpunkter:
i gang.
rerer hundene om den indbyrdes placering
Opførsel
         
      
Fjernelse af en udstillet hund eller udeblidet fulde udstillingsregelsæt på DKK’s
velse, mens udstillingen er åben, al utilbør- hver klasse placeres, forudsat at de har fået
hjemmeside.
mindst betegnelsen ”EXCELLENT”.
lig kritik af en dom, nedsættende ytringer
Dommeren
kan
tildele
Championkvalitet
om en fungerende dommer såvel som usømKnæk og bræk på udstillingerne i 2011.
melig omgangstone eller anden overtrædelse (CK) til de hunde, hvis kvalitet er høj nok
til, at de kan opnå championat. Kun hunde
af dette reglement kan medføre fortabelse
med CK går videre til konkurrencen om
af retten til tildelt præmiering samt eventu”Bedst i Køn”.
elt bortvisning fra udstillingen. Afgørelse
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Dansk Ruhår Klub
Formandens julehilsen

www.ruhaar.dk

Klubredaktør:
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
Formand:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
Hørsholm, tlf. 2049 4839,
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Hvalpeformidling:
Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247
e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk
Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150
e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med
bestyrelsen, så er du velkommen på et af
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den
første time af hvert møde til ”træffetid”,
men fortrækker du et andet tidspunkt, så
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra
bestyrelsen og meld din ankomst.
Planlagte møder:
10 Januar 2011 kl. 16.15 på Fjelsted
Skovkro
04 Februar 2011 kl. 18.00 på Randbøldal
Camping
01 April 2011 kl. 18.00, stedet for Hovedprøven

Indkaldelse ordinær
Generalforsamling 2011
Dansk Ruhår Klub´s ordinær Generalforsamling afholdes Søndag d. 17 April 2011
kl. 14.00 i Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej
82, 5863 Ferritslev, dagsorden jvf. klubbens vedtægter. Der kommer yderlig i
Jagthunden Februar 2011 og på hjememsiden så følg med der.

”Den som følger med tiden, kan også få den
til at stå stille”.
Jagtsæsonen kører på sit højeste og jeg
håber den ruhårede hønsehund gør dens
ejere stolte, både når der skal gås igennem
skoven og arbejdet på marken og nok især
det vigtige efterskudsarbejde. Personligt er
tilfredsstillelsen større ved veludført hundearbejde på en jagt end noget på tasken – og
jeg synes ellers bestemt jeg rammer godt!
Det er ligeledes på efterårets jagter, at I
skal høste frugten af det store træningsarbejde, der er blevet lagt for dagen i løbet af
sensommeren og det tidlige efterår. Og på
trods af den store prøveaktivitet, må vi ikke
glemme at det er jagthunde vi arbejder med
og en hund aldrig er bedre end den seneste
jagt.
Jeg har i løbet af efteråret været på Danmarksturne. Fra Fjerritslev i nord til Præstø
i syd – fra Vallensbæk øst og til Ribe i vest
og Fraugde og Herning i midt. Formålet
med turen har været at drøfte det oplæg til
organiseringen af det lokalearbejde som
bestyrelsen arbejde med og så i øvrigt drøfte
alt det der rører sig i klubben.
Det har været en rigtig god oplevelse at
møde lokale aktive og medlemmer. Diskussionslysten om mangt og meget har været
stor. Det vidner om en klub i bevægelse og
ingen behøver på nogen måder at ”falde
hen”. Vi i bestyrelsen ønsker en forening i
bevægelse og det fremgår af vores strategiplan, hvor vi redegør for de tanker og

Fremvisning af hanner
Er du opdrætter, der leder efter en
avlshan ?
Er du hvalpekøber, der vil se faderen til
hvalpene?
Eller er du bare interesseret i at se vores
avlshanner live og ikke bare på et billede?
- så kom til Bredsten Hallen, Skolevænget
7, 7182 Bredsten lørdag den 5. februar
2011 kl. 10.00, hvor Dansk Ruhår Klub
holder fremvisning af avlshanner, der er
optaget i klubbens avls - og championatregistre.

ideer vi har her og nu, men i høj grad også
på længere sigt. Vi skal sikre os, at der
bliver den fornødne tid til debat og tænkning. Vi ønsker på ingen måde at haste eller
presse sager igennem. I den sammenhæng
er den største udfordring, at der opleves
sammenhæng i måden vi beslutter ting på
i klubben. Oplægget ”Én forening – med
lokale muligheder” om hvordan det lokale
arbejde skal være i fremtiden er et forsøg
herpå.
Her på årets sidste dage vil jeg takke alle
aktive, instruktører, hjælpere og andre der
i øvrigt giver klubben en hånd med for det
store arbejde der bliver gjort lokalt.
Og jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul
og et godt Nytår.
Torben Mørup
Formand

Der bliver mulighed for at studere hannerne på tæt hold, røre ved dem, se dem
bevæge sig og tale med deres ejere, etc.
Gratis entré
Medbring gerne en stol/taburet
Der bliver trykt et katalog over de tilmeldte
hanner, som kan købes ved fremvisningen.
Kataloget kan også bestilles hjem mod
forudbetaling; disse kataloger udsendes
først efter fremvisningen. Se mere på www.
ruhaar.dk
\  *    
avlshanner, så følg med på www.ruhaar.
       "* 
overnatningsmuligheder, cafeteria, etc.
Vi arbejder på et fælles frokostarrange   "* " ^^^  
Vi regner med, at næste fremvisning af
avlshanner først bliver i 2013.
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Kurset starter med fælles aftensmad (god
solid kromad!) fredag kl. 19 og slutter søndag eftermiddag.
Der er overnatning i 6-personers hytter (2,
  =    * " ]
Camping. Medbring sengelinned/sovepose
og håndklæde. Hundene kan også overnatte
indendørs.
De nærmere detaljer fremgår af klubbens
hjemmeside (www.ruhaar.dk).

Opdrættermøde
DRK afholder opdrættermøde lørdag 5.
februar 2011 i Bredsten-området kl. 14 –
ca. 17.00. Mødet holdes umiddelbart efter
fremvisningen af avlshanner. Flere oplysninger om mødested ved tilmelding.
Opdrættermødet henvender sig til nuværende og kommende opdrættere af ruhåret
hønsehund samt andre med interesse for
emnet. Det er en forudsætning for deltagelse, at du er medlem af DRK.
Dette års emne er: HD hos ruhåret hønsehund og brug af HD-indeks i avlsarbejdet.
Vi har inviteret en ekspert på området,
lektor ph.d. Helle Friis Proschowsky, til
at holde foredrag og svare på spørgsmål.
Helle Friis Proschowsky er dyrlæge og
ph.d., og hun forsker i forskellige hunderacers arvelige sygdomme. Hun er pt. ansat i
Dansk Kennel Klub.
Vi arbejder på at arrangere fælles frokost.
For et mere detaljeret program se www.
ruhaar.dk.
Pris: 150 kr. pr. person
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden eller
ved at sende en mail til Eline Noiesen
web@ruhaar.dk. Deltagergebyret kan
indbetales i Nordea reg.nr. 0114 kontonr.
8967 305 023. Husk at angive hvem indbetaleren er.
Tilmeldingsfrist 10. januar 2011.

Informationer fra bestyrelsesmøde
i Dansk Ruhår Klub den 6. september i
Fjelsted.
Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen, Lars
Hansen, Søren Hecht Petersen, Eline Noiesen (ref.).
Områdemøder
Bestyrelsen ønsker at drøfte de fremtidige vilkår for
det lokale arbejde, samt hvad der i øvrigt rører
sig i klubben med medlemmerne. Formand Torben
Mørup samt evt. andre fra bestyrelsen deltager
derfor i områdemøder landet rundt.
Der er afholdt medlemsmøder i Grindsted- og
i Roskilde-området. Begge møder forløb godt;
der var 11 deltagere i Grindsted-området og 22 i
Roskilde-området. Begge steder blev der nedsat
grupper, der skal arbejde med planlægning af områdets aktiviteter i 2011.
Der er desuden planlagt nedenstående møder:
11. oktober 2010: Områderne Hirtshals, Thisted og
Hobro
12. oktober 2010: Områderne Slagelse og Nykøbing
Falster
26. oktober 2010: Områderne Aabenraa og Esbjerg
27. oktober 2010: Odense-området
Derudover deltager Lars Hansen i møde i Hasleområdet, Bornholm, den 29. oktober 2010.
Bestyrelsen håber, at mange vil møde op og give
deres mening til kende.
„Træffetid“
Bestyrelsen vil gerne give medlemmerne mulighed
for hen over året at drøfte de ting, der optager dem
med bestyrelsen. Vi har derfor afsat den første time
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Quinde – træn (din) ruhår!
Har du lyst til at træne med din eller familiens ruhår?
Er du kvinde?
Har du lyst til at lære andre kvindelige
ruhårsførere at kende og dele erfaringer med
dem?
Kan du svare ja til spørgsmålene, så tilmeld dig DRK’s internatkursus for kvindelige ruhårsførere den 25 – 27. februar 2011.
Kurset afholdes i Randbøl-området, og
der bliver mulighed for at træne markarbejde (hvis vejret tillader det), apportering,
schweiss, ringtræning, mm. Fredag aften
bliver der holdt et lille foredrag, og lørdag
aften er der amerikansk lotteri.
(eller et andet aftalt klokkeslæt) til at tale med de
medlemmer, der måtte ønske det.
Datoer for kommende bestyrelsesmøder vil blive
offentliggjort på hjemmesiden og i Jagthunden. Giv
besked til et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du
ønsker at gøre brug af muligheden.
Bestyrelsen holder møde:
8. november 2010 kl. 16.15 - Fjelsted Skovkro
10. januar 2011 kl. 16.15 – Fjelsted Skovkro
4. februar 2011 kl. 18.00 – Randbøldal Camping
1. april 2011 kl. 18 – stedet for Hovedprøven
Økonomi
Der tegner et underskud på omkring kr. 100.000 i
år. Det skyldes overvejende det afholdte instruktørkursus, det nye logo, øgede IT-udgifter i forbindelse
med den nye hjemmeside samt forhøjelse af kørselsgodtgørelse fra kr. 1,90 til kr. 2,40 pr. km, hvilket
slår fuldt igennem i år.
HD-indeks
Foranlediget af DRK’s henvendelse til DKK om
adgang til HD-indeks på alle ruhår, har DKK nu åbnet mulighed for, at vi selv kan kopiere HD-indeks
fra Update på Hundeweb. Der er imidlertid ingen
mulighed for at afgrænse søgningen til nulevende
ruhår, og det har derfor været nødvendigt at kopiere
HD-indeks på samtlige 25.000 ruhår. Det ligger nu
tilgængelig i et Excel-ark på hjemmesiden.
Bestyrelsen arbejder på at få etableret egen
database med søgemuligheder til „opbevaring“ af
HDindeks.Denne vil være tilgængelig for alle på
hjemmesiden.
Hjemmesiden
Der arbejdes stadig med web-shoppen, og den bliver

Du skal tilmelde dig via formularen på klubbens hjemmeside (www.ruhaar.dk). Prisen,
som inkluderer overnatning, måltider, delvis
drikkevarer og instruktører, er:
  "  "   =   *
 = "  "      *
  "  "   X   *
Du kan betale med dankort på klubbens
hjemmeside. Beløbet kan også indsættes i
Nordea reg.nr. 0114 kontonr. 8967 305 023.
Husk at angive hvem indbetaleren er.
Sidste frist for tilmelding er den 15. januar
2011. Der er begrænsning på antal deltagere,
og da „først-til-mølle“-princippet gælder, vi
tager gerne mod din tilmelding allerede nu.
Yderligere oplysninger: Eline Noiesen
2025 1810 (efter kl. 17), e-mail: web@
ruhaar.dk
Du får mulighed for at træne på dit og
hundens niveau, så tøv ikke med at tilmelde
dig, selvom du er nybegynder.

forhåbentlig snart klar. Der skal laves nye hvalpeannoncer, og den mest smidige løsning vil være at
kunne trække en del af data direkte fra klubbens
egen database. Arbejdet med databasen bliver derfor
prioriteret før arbejdet med hvalpeannoncerne, og vi
håber at kunne komme i gang i slutningen af året.
HD-indeks (nævnt ovenfor) vil sandsynligvis af
sikkerhedshensyn blive lagt i en separat database og
ikke i „ruhårsdatabasen“
Ny årbogsredaktør o.a.
Børge Hansen ønsker ikke længere at varetage sine
forskellige opgaver i klubben, men han fortsætter sit
 #      
Bestyrelsen er derfor på udkig efter en ny
årbogsredaktør til årbogen 2011. Samtidig vil vi
undersøge, hvordan medlemmerne synes, at den
fremtidige årbog skal se ud. Da prisen på årbogen
2011 således ikke kan fastlægges på nuværende
tidspunkt, bliver årbogen ikke opkrævet sammen
med kontingentet for 2011.
Det ligger endnu ikke fast, hvordan Børge Hansens
øvrige opgaver (indtastning af ruhårshvalpe, HD
resultater, resultater fra prøver og udstillinger i
databasen, udarbejdelse af og trykning af kataloger
til prøver, præmielister, diplomer etc.) skal fordeles.
Bestyrelsen arbejder på en løsning, hvor opgaverne
   "   "      $
katalogskrivning og trykning ud til prøvelederne på
de mindre prøver (ræveslæb, unghundetest). Mere
om dette senere.
Bestyrelsen vil allerede nu benytte lejligheden til
at takke Børge for hans mangeårige store arbejde
for klubben.

Unghundetest
Deltagerantallet til årets Unghundetest har været
historisk lavt, 5 unghunde blev testet i foråret og 31
i efteråret. Den manglende registrering af resultatet i
DKK er sandsynligvis stærkt medvirkende årsag til
dette. Bestyrelsen vil derfor endnu en gang søge om
at få resultaterne registreret i DKK. Det betyder, at
regelsættet skal skrives igennem, og diverse ændringer skal foretages.
Der er på nuværende tidspunkt uddannet 4 erfarne
ruhårsfolk med interesse for testen til at dømme
mark- og vandarbejdet sammen med en DKK-autoriseret markprøvedommer. Dette ønsker bestyrelsen
at fastholde, dels fordi det giver os mulighed for at
få vores unghunde bedømt af erfarne ruhårsfolk,
           " mere, og dels fordi erfaringen som Unghundetestdommer måske kan anspore nogle til at uddanne sig
til markprøvedommer.
Forsat brug af og uddannelse af vores egne Unghundetestdommere kræver imidlertid en autorisation
fra DKK, hvis resultatet af testen skal registreres
i DKK. Denne autorisation går bestyrelsen også i
gang med at søge. Endelig er der planer om at søge
     >    
andre prøver og evt. udstillinger. Dette er endnu på
forberedelsesstadiet.

Unghundetestkoordinator
Kjeld Toft ønsker ikke længere at fungere som Unghundetestkoordinator. Annette Laursen og Lars
Hansen overtager i fællesskab funktionen. Bestyrelsen vil også her benytte lejligheden til at takke
Kjeld for hans mangeårige store arbejde.
Medlemsundersøgelsen
Resultaterne af medlemsundersøgelsen blev kort
gennemgået. Bestyrelsen er i gang med arbejdet på
de områder, der kan forbedres, dog skal der fortsat
arbejdes med de sociale elementer på Hovedprøven
og efterårsvinderklasserne.
Bilmærke og tøj.
Bilmærket med det nye logo er nu klart. Det koster
kr. 25 og vil blive solgt i web-shoppen samt i
områderne. Indtil webshoppen er klar kan bilmærket
bestilles hos kasserer Søren Hecht.
Forskellige prøver på kasketter og tøj blev gennemset, og det blev besluttet hvad og i hvilke farver,
der skal bestilles hjem.
Vingsted-udstillingen 2010 og 2011
Det var meget tilfredsstillende med det store
fremmøde af både deltagere (86 hunde), 2009’s
champion-hunde og tilskuere på Vingsted-udstillingen 2010. Det var også meget tilfredsstillende, at
nær ved 100 deltog i frokostarrangementet. Dog var

der knap var mad nok, og prisen var for høj.
Bestyrelsen arbejder på at videreudvikle tilbuddet
til næste års udstilling.
Nogle af deltagerne har udtrykt forundring over,
at kritikken på hannerne var skrevet på tysk og
ikke oversat til dansk (eller et andet sprog). Ifølge
DKK’s instruktion for ringpersonalet, skal kritikken
imidlertid skrives på samme sprog som dommeren dikterer, og der må ikke oversættes på selve
kritikken. 25 af udstillingsdeltagerne var Unghundetestdeltagere fra 2009 og 2010. Da hvalpeklasse
     >      
præciseres at Unghundetestdeltagerne skal stille i
junior-, åben eller brugshundeklasse.
Højtaleranlægget fungerede ikke efter planen i
ringen, hvor hannerne blev bedømt. Det vil der
blive rettet op på til næste år. Skal udstillingen i
2011 afholdes sidste weekend i juli som den plejer,
falder den sammen med DKK’s 4 dages udstilling i
 *  *     sigtsmæssigt at afholde udstillingen midt i skolernes
sommerferie, blev det besluttet, at udstillingen i
2011 afholdes lørdag den 6. august.
Vi får ikke til næste år tilladelse fra Vingstedcenteret til at afholde et frokostarrangement som
det vi afholdt i år. Bestyrelsen er derfor i gang med
at undersøge alternative muligheder i nærheden af
Vingsted centret.

DRK efterårsvinderklasser 2010

1

Traditionen tro var klubbens Efterårs prøve
lagt i gode hænder ved Peder og Eline der
har sørget for gode forhold og terræner i
Sakskøbing området.
Med omdrejnings punkt ved vandrehjemmet afvikles denne weekend med vel udført
arbejde fra alle dommere – hjælper – prøveleder og dem der binder det sammen på
hjemme fronten så vi alle kan komme ud
og ”Lufte” vores Ruhår, Vi vil her lade en
stor tak komme til alle disse dejlige folk der
velvilligt stiller op og får prøven til at blive
en god oplevelse.
I år vælger vi at bringe lidt stemnings billeder fra weekenden og anbefaler alle at gå på
hjemmesiden i galleriet hvor der er rigtige
mange gode foto fra prøven.
Bestyrelsen håber alle havde en god weekend, ja vi bliver jo ikke alle præmieret men
sådan er det jo når vi arbejder med dyr og
mennesker, der skal ikke meget til før at det
på dagen driller lidt, men har man så haft en
weekend i gode hunde venners lag så er der
jo lidt tanker at hygge sig med på den lange
tur hjem
Vel mødt i 2011.

2
1. Publikum følger spændt afprøvningerne.
2 og 5; Glade hundeførere og deres
dygtige hunde.
     #   velser.
4. Hanne venter på tilladelse til at
rejse.

4

3
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:
Kontaktperson: Jørgen Jensen, Lilleheden Skovvej
100, 9850 Hirtshals. Telefon: 9897 1178 - 21618355
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk . Bankkonto: 9070
16203 50695
Områdemøde
Mødetid og sted: Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård
Engvej 15, 9320 Hjallerup Onsdag den 19. januar
2011 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Område pokaler. Åben Klasse og unghunde
klasse. Resultater opnået i 2010 sendes til kontaktmand senst den 15. januar 20111, hvis man ønsker
at komme i betragtning.
5. Valg af styregruppe medlemmer. På valg Jan
Jensen (Modtager ikke genvalg). Kontaktmand
Jørgen Jensen (Modtager ikke genvalg)
6. Løst og fast

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedsted. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Aktivitetsaften
Fredag den 18/2-2011 kl. 18.30 på Øst Vildsund Kro
Program
q
fællesspisning (til en populær pris)
q
Foredrag
q
uddeling af pokaler
q
året der gik
q
aktiviteter 2011
Tilmelding til Kaj Verner senest den 13/2-2011
Følg områdets aktiviteter på hjemmesiden. Aktiviteter for 2011 lægges ind på hjemmesiden medio
december

Hobro området:
Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560
Hadsund, tlf.: 9857 3681 - 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk
Ønskes
Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på
30423048
Fuldbrugstræning kontakt Carsten Jakobsen på
20270370
Ønskes anden træning kontakt en i styregruppen

Randers området:
Kontaktperson: Tue Iversen, Østergade 26b 8870
Langå, Telefon: 2386 8086
E-mail: randers@ruhaar.dk

Område 1 Åbenklasse pokal vundet af Michael Riis
18224/2006 DKJCH Thor. Michael har tidligere
vundet pokalen med DKJCH Bella og DKCH Teis
Michael har således vundet pokalen til ejendom.
*   >     
 #          $ 
området en ny pokal.

Hvalpemotivation - fra ca.3mdr. til ca.8.mdr.
Sted: Birkehøj Dyreklinik, Elholtvej 8-8551 Nimtofte.
Start: mandag d. 10.jan.2011 - kl.19.00
Forløb: Efterfølgende 10 aftener fra kl.19.00 til
kl.20.00
Pris: kr. 300,00 – betales første aften.
Kursusleder: Christian Holm Pedersen & Martin
Friis Krarup.
Tilmelding: Christian Holm Pedersen – tlf.
86394111 – 2849314 mail chp-ryomgaard@
hotmail.com
Kurset foregår indendørs i ridehal og der lægges
først vægt på socialicering af hvalpene/
unghundene samt hinter ,sit,dæk m.m., så alle er
bedre rustet til forårets dressur kurser.
Under Planlægning/Følg med på Hjemmesiden:
Februar – Marts: Schweiss kursus
Februar – Marts: Marktræning

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej
71, 8620 Kjellerup, Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk
Ræveslæbstræning:
Mødested: Første gang v. Shell i Tjørring, hovedgade 39, Herning.
Startsdato: Søndag d. 30/1-2010 kl. 9.30, og derefter
3 søndage frem. Afsluttes med prøve lørdag d.
27/2. Tilmelding til: Bjørn Barslund, på tlf: 2121
1366 senest d. 23/1. Hunden skal være villig til at
tage ræv. Pris: 150 kr. pr. hund, der betales første
træningsdag. Max. 12 hunde på holdet.

Unghunde pokal vundet af Jesper Kjærulff Hansen
med 02299/2008 DKJCH Kærholt Emma
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Forårsmarktræning:
Træningen er planlagt til hver 14. dag, med i alt 4
gange. Vi mødes den første dag d. 15/1, kl. 8.30 til
morgenkaffe og instruktion.
Mødested: Egehytten, egeris. Max. 1 hold a’ 12 - 14
hunde. Tilmelding senest d. 13/1 til

Torben Haugaard, tlf: 9717 8312/ 2246 2555. Pris:
300 kr. der afregnes første træningsdag.
Såfremt der er plads, åbnes træningen for andre
racer.

Skanderborg området:
Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160
Tørring. Telefon: 7580 1814 - 2527 3375
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

Grindsted området:
Kontaktperson: Benny Bøgh Hansen, Kronborgvej
50, Veerst, 6600 Vejen. Telefon: 7555 5156
E-mail: grindsted@ruhaar.dk
Ny kontaktmand i området er Benny Bøgh Hansen, 75555156, bennyboegh@hotmail.com
I samarbejde med Egtved og Nørup Bredsten
Jagtforeninger afholdes der hvalpemotivation og
træning for unghunde Træningen foregår indendørs
i Egtved Rideklubs store ridehal (60 x 20 meter),
Egtvedvej 14, 6040 Egtved. Kurset starter den 12.
januar 2011 og strækker sig over 10 uger. Hvalpemotivation (3 måneder til ca. 8 måneder) Kl. 19.00
til 20.00 Her vil hunden blive socialiseret med andre
hunde, lære basale færdigheder som hinter, sit, dæk
osv. Unghunde (fra ca. 8 måneder) Kl. 20.00 til
21.00 På dette hold arbejdes der med lydighed og
apportering. På alle hold undervises der af erfarne
instruktører. Pris for kurset Kr. 350,00 Tilmelding
nødvendig da der max. er 30 unghunde pladser og
15 hvalpe pladser. Tilmelding SKAL ske til Johnny
Jørgensen, 23454232 eller på e-mail: egtved.jagtforening@gmail.com. Sender du en e-mail noter da
førers navn, telefonnummer, hundens alder og evt.
forudsætninger (uberørt, let øvet, øvet)

Esbjerg området:
Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800
Varde, Telefon: 7522 4620 - 2947 2447
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk
Indendørs dressur
Nyt i område Esbjerg. Vi starter indendør’s dressur.
Få dressuren i orden, inden forårets markprøver. Vi
starter mandag den 17/1-2011. kl 18.30. ( 10 gange )
Det hele foregår hos RBR – Håndværkervej : Varde.
Tilmelding til Søren Gejl : Tlf nr 2330 1295.
Husk. Husk. Husk.
Aktivitets møde den 1-2-2011. kl 1900. Nordvang
skole Hjerting, samme sted som sidste år. Karl
Goorg, fra korthårs klubben vil komme og holde
foredrag om den stående jagthund, fra hvalp til
færdig dresseret hund.
Der vil i foråret blive arrangeret markprøve træning,
 #           _X_
2011. Kl 0900. Mødested oplyses ved tilmelding.
Tilmelding til H.C på tlf: 26703356, eller mail
hc-hostrup@bbsyd.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,
Simmersted, 6500 Vojens. , 7450 6263 - 2162 4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Årsmøde
Årsmøde holdes tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 1900
i Bajstrup gamle brandstation, Bajstrup Bygade 42,
6360 Tinglev. Af hensyn til fortæring så tilmeld
dig senest et par dage inden til kontaktmanden, tlf.
21624612 eller på mail.

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

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven
6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Hvalpetræning
Mandag den 10. januar 2011. Grønholtvej 41, 3480
Fredensborg. Vi starter hvalpetræning kl.18.00
Det er for hvalpe mellem 3 og 6 mdr. der med leg
og socialt samvær lærer at blive rigtige jagthunde.
Hundene skal være vaccineret, og vi skal se attester
før start.
Kurset er for alle racer, men jagthunderacer bliver
foretrukket. Max 10 hvalpe. Prisen er 200 kr. for
8 gange. Tilmelding : Kurt Drasbek, tlf. 49170208
eller mail : fredensborg@ruhaar.
Lydighedskursus
Mandag den 10. januar kl. 19.00. Grønholtvej 41,
3480 Fredensborg. Vi starter vort årlige lydighedskursus for alle hunderacer.
Vi har en ridehal hvor et hold kan være, så vi skiftes
til at være inde og ude. Der er hold for øvede og for
uøvede. Prisen er 200 kr. for 8 mandage. Tilmelding
: Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller mail med
hundens navn, alder og race fredensborg@ruhaar.dk

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,
2625 Vallensbæk, Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk
E-mail: roskilde@ruhaar.dk
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Træningsprogram 2011
     #$"        ] _
området og har udvidet vores træningsprogram.
Hold øje med områdets side på hjemmesiden, hvor
der vil komme datoer, steder og priser.

løbet af foråret).
Vi arbejder også på at arrangere ræveslæbstræning
og evt. også en ræveslæbsprøve.
Nye og gamle ruhårsejere er velkomne!

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

Februar 2011
Marktræning for unghunde
Marktræning for øvede hunde
Marts 2011
Lydighedshold for både begyndere og øvede

Nykøbing Falster området:

April 2011
Vi starter apporteringstræning for både begyndere og
for øvede, herunder træning til slæb- og apporteringsprøverne.

Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35,
Nagelsti, 4800 Nykøbing F, Telefon: 5482 6843 /
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk

Juli 2011
Udtagelse til racedysten

Klubaften
DRK reg. Nykøbing Aktivgruppen Storstrømmen
afholder klubaften Tirsdag
d. 1. Februar 2011 kl. 19.00 i Systofte Forsamlingshus.
Præsentation af program for 2011 samt indlæg fra
aftenens gæste - taler. Vi serverer kaffe m. kage.

August 2011
Hvalpemotivation
August – september 2011
Marktræning for begyndere og øvede

Hasle området:

November 2011
Lydighed for hvalpe og unghunde
Derudover har vi planlagt en dag med instruktion i,
hvordan du kommer i gang med schweissarbejdet (i

Arrangement
Fremvisning af avls
hanner
Opdrættermøde

Sted
Egtved hallen
Egtved hallen

Kontaktmands
weekend – møde
Samme

Randbøldal
camping
Samme

Quinde Weekend træn
din Ruhår
Samme

Randbøldal
området
Samme

Samme

Samme

DRK hovedprøve

Vejle området

DRK hovedprøve

Vejle området

DRK
Generalforsamling
Schweissprøve 1000m

Fyn

Schweissprøve 400m

UggerbyTversted
Læsø

I

Schweissprøve 400m

Dronninglund

D
R
K

FJD udstilling

Vissenbjerg

DRK udstilling

Vingsted
området

Dato
Lørdag 05.
Februar 2011
Lørdag 05.
Februar 2011
Lørdag 05.
Februar 2011
Søndag 06.
Februar 2011
Fredag 25.
Februar 2011
Lørdag 26.
Februar 2011
Søndag 27.
Februar 2011
Lørdag 02.
April 2011
Søndag 03.
April 2011
Søndag 17.
April 2011
Søndag 24.
April 2011
Søndag 01.
Maj 2011
Lørdag 07.
Maj 2011
Søndag 29.
Maj 2011
Lør. 06
August 2011

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade 14, 3790 Hasle, Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

Bemærkninger
Sæt kryds i kalenderen , vi ser frem til
fremvisning af de prægtige hanner
Senere på dagen er der opdrættermøde
se mere på hjemmesiden
Bestyrelsen – kontaktfolk –
tillidsmænd holder møde
Samme
DRK holder quinde træning over hele
weekenden
Samme
Samme
DRK hovedprøve, under planlægning,
mere senere.
DRK hovedprøve, under planlægning,
mere senere.
DRK ordinær generalforsamling, se
Jagthunden og hjemmesiden
1000 m prøve under planlægning, følg
med i Jagthunden - Hjemmeside
3 og 20t under planlægning, følg med
i Jagthunden - Hjememside
3 og 20t under planlægning, følg med
i Jagthunden - Hjememside
Udstilling
DRK udstilling under planlægning i
Vingsted området
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Korthaarklubben
Korthaarklubbens efterårsvinderklasse

www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J.
Mob: 51 90 28 81
klubredaktor@korthaarklubben.dk
Formand:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
Webmaster:
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk
Hvalpeformidling:
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
Avlsvejledning
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Avlsvejledning
Efter mange år med hjælp til avlsvejledningen har John Christensen valgt at
stoppe, og efter at vi forgæves har søgt at
        *relsen besluttet, at henvendelse vedr.
avlsvejledning i fremtiden bedes rettet
til Formand Hans Martin Christensen,
   $  #$"   
en avlspartner i samråd med kompetente
hjælpere.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben

Lørdag den 25. september 2010 kl. 8 var der
kaldt til samling i Tingsted Forsamlingshus nogle få kilometer nord for Nykøbing
Falster by.
Kl. 8 er tidligt, når man har godt 300
km at køre, så vi havde indlogeret os i en
campinghytte på Nykøbing Falster campingplads. Så allerede fredag middag startede
vi hjemmefra og ankom sidst på eftermid 
   ' * 
siden af boede der også korthår, andre havde
indlogeret sig på vandrehjemmet. Aftenen
blev brugt på at spise i byen, det var rigtig
hyggeligt.
Lørdag morgen uden for forsamlingshuset med Dannebrog hejst, var der samlet
40 forventningsfulde korthår med ejere og
tilskuere, fordelt på 4 hold. Formand Hans
Martin Christensen bød velkommen til alle,
såvel dommere, hjælpere, hundeførere og
tilskuere. Hornblæseren blæste, dommerne
– Leif Anker Jensen (ordførende), Henrik
Raae Andersen, Flemming Konnerup og
Kim Schrøder lavede navneopråb for at
tjekke om, alle var mødt. Herefter var vi
parat til at køre i marken.
Vejret var tørt, men lidt køligt og roerne
våde af aftenens og nattens regn, vind var
der lidt af. Formiddagens afprøvning foregik
det meste af tiden i roer, nogen steder var
der remiser med mange fasaner rundt om.
Alle på holdet havde chance for fugl og
som formiddagen gik, blev der skudt over 4
hunde, som havde gode situationer.
Middagspausen føles altid lang og snakken går. Hvordan gik det i formiddag, hvor
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mange blev der skudt over på dit hold? Hvor
mange ettere har I? Og det er jo kun gætterier, for hvad har hundeførerne og tilskuerne
set, og hvad har dommeren set? Langt om
længe udløses spændingen, dommerne har
voteret og dukker frem i døren, hundeførerne samles, nu er det lige før. Ordførende
dommer Leif Anker Jensen nævner 10
hunde, der er med over middag, 6 kategori 1
hunde og 4 kategori 2 hunde.
Godt 13.30 kører vi i marken igen, en
lang kolonne af biler kører mod Herregården Klodskovgaard, hvor eftermiddagens
"        rere gør klar til eftermiddagens dyst, nogen
står helt rent, andre skal kæmpe for deres
chance. Kategori 2 hundene starter og så går
det slag i slag. Der er mange fugle, den ene
      
          
det ikke så godt for, ja et par stykker får forsyndet sig så meget, at de glider hele vejen
ud af placeringsrækkerne, det giver plads for
andre, det er spillets regler. Selvom det ikke
lykkes for alle, var der rigtig meget godt
hundearbejde at se. Som altid på vinderklasser snakkes der hos tilskuerne og hundeførere, hvordan de enkelte situationer er, hvem
der nu står foran hvem og efter 1-1½ times
arbejde i roerne, med udsigt over vandet
langt fremme i horisonten, lukker dommerne bøgerne og erklærer prøven for slut.
%     "  " %skovgaard klar, 5 agerhøns, 8 fasankokke og
10 fasanhøner og ordførende dommer Leif
Anker Jensen kunne udløse spændingen.
En efter en, 6.vinderen først, 1.vinderen til

sidst, blev førerne kaldt frem og lykønsket
med placeringen og kritikken blev læst op.
Placeringen blev som følger:
1.vinder Gorm Henriksen med Skovbyboen
Sillas (Futte)
2.vinder Jeff Jacobsen med Henriksens Tino
3.vinder Birte Johansen med Nordboen
Nelli
4.vinder Kurt Grün med Toes’ Alaska
5.vinder Jens Arne Hald med Østedgaard’s
Malte
6.vinder John Christensen med Broengen
Flora
Efter at hundene var hentet, og førere og

Dommerne i arbejde

hunde var blevet fotograferet, var det tid at
bryde op. Vi havde i forvejen bestilt endnu
en overnatning på campingpladsen for ikke
at skulle køre trætte hjem efter en lang dag
i marken.
Allan Grundahl og Claus Bælum med
deres mange hjælpere havde arrangeret en
        
 *      
Og det er jo altid dejligt, når placeringerne
afgøres på fugl.
    " 
Birte Johansen

Prima apport.

Korthaarklubbens
Generalforsamling 2011
Igen i 2011 har vi i bestyrelsen valgt at
afholde generalforsamlingen tidligt.
Generalforsamlingen afholdes lørdag den
5. marts 2011 kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100
Vejle, tlf. 75 82 08 33. Frakørsel nr. 60 på
motorvej E45.
Klubben er vært ved lidt bespisning og
kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling
den 5. marts 2011 kl. 11.30.
1. Velkomst ved formand Hans Martin
Christensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det
reviderede årsregnskab 2010
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
for 2011, fastsættelse af kontingent 2011
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg
er
Ellen Jørgensen - modtager genvalg
Heine Jørgensen - modtager ikke genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på
valg er
Jørn Abildgaard - modtager genvalg
Uffe Jacobsen - modtager genvalg
9. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
10.
Eventuelt
Det reviderede regnskab 2010, budget
2011 vil være fremlagt på årsmødet, og
offentliggøres på klubbens hjemmeside ca.
8 dage før årsmødet. Kan rekvireres hos
kassereren.

Møde med aktivgrupperne
;  #   

I forbindelse med Generalforsamlingen
lørdag den 5. marts afholdes møde med
aktivgrupperne.
Mødet afholdes inden generalforsamlingen
og starter kl. 09.00.
Har I emner, der skal tages op, bedes I
inden udgangen af december, sende mail
til Anders Wanstrup. Der vil blive lavet
endelig dagsorden for mødet, som bliver
mailet og udsendt til aktivgrupperne samt
offentliggjort på hjemmesiden i slutningen
af januar 2011.
I bedes give besked på mail til Anders, om
I deltager i mødet og med antal personer.
Mvh. Bestyrelsen

De placerede hunde med 1. vinder til venstre.
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aldrig havde lavet andet.
På klubbens efterårsvinderklasse var det
tredje år, vi afholdt prøven på Lolland-FalDer er igen gået et år, og jeg synes, det går
ster, og jeg tør godt sige, at i den tid, jeg har
hurtigere og hurtigere år for år, men nu da
haft med det at gøre, har vi aldrig afholdt
2010 er ved at gå på held, er der tid til et
bedre prøve end den i år. Det hele var så
tilbageblik på, hvad året har bragt for den
veltilrettelagt af Allan Grundal og hans
korthårede hønsehund.
hjælpere, og når jeg tænker på matchningen
2010 blev så året, hvor vi på forsøgsbasis
over middag, der var lagt i tilskuervenlige
afviklede de første Derby prøver, med 1 i
omgivelser, så alle kunne følge med, og
Sønderjylland og 1 på Sjælland og med i alt
 £    
   # 
12 deltagende hunde. En prøveform som jeg
kan i dagens Danmark ikke gøres bedre. Så
mener, vil gavne os i udvælgelse af avlsmader skal fra klubbens side lyde en stor tak
teriale fremover – nu gælder det bare om at
til de personer, der muliggør, at vi i Korthafå hundeførene overbevist om, at det er en
arklubben kan afholde disse 2 store prøver
god prøve. Der skal derfor lyde en tak til de
med stor succes.
dommere, hjælpere og terrængivere, som
Vi må desværre med udgangen af 2010
gjorde det muligt at få prøverne afviklet.
sige farvel til årbogsredaktør Lene EngKorthåren har igen i år været med helt
holm, der på grund af arbejdspres ikke mere
fremme på prøverne over det ganske land,
kan afse tid til også at være årbogsredaktør.
og der er opnået bemærkelsværdige resulVi håber selvfølgelig fra bestyrelsen, at der
tater, både på mark og fuldbrugsprøver, og
melder sig et medlem, der vil påtage sig
så har en korthår for første gang nogensinde
arbejdet med at være årbogsredaktør, da det
opnået en 1. pr på 40/timer 1000 m schweisfor mange vil være ærgeligt at skulle undsprøve – det er sådanne resultater, der bliver
være årbogen med alle dens gode resultater.
lagt mærke til i hundekredse.
Jeg kan desværre ikke lade være med at
På Giveprøven kunne vi i år byde vel    "    
kommen til en ny prøveleder, og Christian
jeg har været inde på vores hjemmeside for
Møberg ledede denne for Korthaarklubben
at kigge på hvalpelisten. Det er meget forså tradisionsrige forårsprøve, som om han

Julehilsen

Referat fra bestyrelsesmøde
den 25. august 2010 i Billund
Dagsorden
1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Økonomi.
3. Orientering DKK-FJD-DJU.
4. Evaluering Vingstedudstilling, samt udstilling
fremover.
5. Vinderklasse på Lolland-Falster
6. Hvalpeformidling samt avlsvejledning, samt
hvalpeliste på hjemmesiden.
7. Generalforsamling, evt. med formiddagsmøde
med aktivgrupperne.
8. Henvendelse fra medlemmer
9. Årbogsredaktør
10. Evt. og næste møde.
Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra mødet 4. maj 2010 blev underskrevet.
2. Økonomi.
Saldo pr. 24.08.2010 kr. 613.229,02, Antal medlemmer 1. august 2010 728. Flere aktivgrupper har
søgt om tilskud til forskellige arrangementer. Disse
ansøgninger er efterkommet og der er sket afregning
til grupperne.
3. Orientering DKK-FJD-DJU.
DKK: Polemik med registrering af opnåede udenlandske resultater. De kan ikke registreres i Hundeweb/DKK overhovedet. Medlemmerne må melde
ind til vores hjemmeside, så vi kan få det med der.
Henvendelse via DKK vedr. en polsk hund der
deltog på WDS2010 om opnåelse af INTCH – vi
har ingen indvendinger.
Drøftelse omkring færdiggørelse af eksteriørdommer.
FJD: Ny forretningsorden / overenskomst er vedtaget. På sidste møde havde der været en del debat
omkring indstilling af elever.
DJU: Modtaget skrivelse om at resultatbogen er afskaffet. Vi vil gerne opfordre til at vore medlemmer
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stadig bruger denne for at holde styr på opnåede
resultater.
Modtaget liste over afgående dommere 2010-20112012 pga. alder.
4. Evaluering Vingstedudstilling, samt udstilling
fremover.
Udstillingen fortsætter uændret trods lidt svag deltagelse i år. Ruhårklubben havde i år en slagter til at
komme med mad, som kunne købes. Dette kunne vi
godt tænke os at koble os på. Evt. med bespisning af
udstillere, og med mulighed for tilkøb til pårørende
og tilskuere. Dette arbejdes der videre med. Tilmeldingsfristen rykkes frem til små 14 dage før. Det er
næsten ikke muligt at nå at få programmet lavet på
den korte tid.
5. Vinderklasse på Lolland-Falster
Alt det praktiske vedr. prøven er på plads – Allan
Grundahl er tovholder. Dommere er på plads.
Obs næste år - Skal annonceres som International
vinderklasse for at uddele Cacit.
6. Hvalpeformidling, avlsvejledning, samt hvalpeliste på hjemmesiden.
Avlsvejledning – John Christensen ønsker efter
mange år at stoppe. Hans Martin sættes på som
kontaktperson.
Hvalpeformidling: Meget lidt hen over sommeren.
Bestyrelsen ønsker en formidler der ikke selv avler,
men som interesserer sig for avl og hvalpe.
Avlsregisterkort på hjemmesiden: Birte Web er
kommet med et oplæg vedr. de før omtalte opnåede
udenlandske resultater. Det vil tage hende lang tid
      $  *   
i forvejen et meget stort arbejde med hjemmesiden,
og vi ønsker ikke at hun skal bruge unødig meget
tid på dette. Vi har derfor besluttet at disse kan påføres avlsregisterkortene som et selvstændig punkt.
Således vil der i avlsregister fremgå - Opnåede
resultater på prøver – Udstillinger – Udenlandske
resultater. Udenlandske resultater bliver påført som
hundeførerne har meldt ind til hjemmesiden. Der vil

uroligende at se, hvor mange der får deres
tæve parret, uden at der er nogen opnåede
resultater på tæven, og uden at der er foretaget HD fotografering, og at man så efterfølgende sælger hvalpene til langt under hvad
en korthårshvalp skal koste. Jeg vil derfor
bl.a. henstille til ejere af hanhunde, der har
opnået gode resultater med deres hunde, om
at være mere kritisk med hensyn til parring,
da det er helt klart, at man fra nogen sider
forventer salg af hvalpene på hanhundens
resultater.
Her ved årets afslutning vil jeg gerne rette
en stor tak til alle, der på en eller andet
måde har udført et stykke frivilligt arbejde
for klubben, det være sig hjælpere, prøveledere, dommere m.v. Også en stor tak til
vores sponsorer for velvillig opbakning, og
tak til samarbejdspartnere i FJD og DJU, og
ikke mindst til min medbestyrelse for godt
samarbejde i 2010.
Til slut vil jeg ønske for alle i Korthaarklubben, at de sammen med deres familier
må få en rigtig glædelig jul, samt et godt
nytår.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand
ikke ske nogen form for tjek af resultaterne. Det står
for hundeførernes egen regning.
7. Generalforsamling, evt. med formiddagsmøde
med aktivgrupperne.
Da det ikke lykkedes at samle aktivgrupperne til
møde i 2010 vil vi prøve igen. Vi besluttede derfor
at lave et formøde for aktivgrupperne kl. 9.00 inden
generalforsamlingen 2011. Der bliver Generalforsamling lørdag den 5. marts 2011 kl. 11.30 på Hotel
Hedegården i Vejle. Det har været rigtig pænt besøgt de sidste par år, så det håber vi på vil fortsætte.
Så tager vi formandsberetningen, herefter frokost,
og derefter fortsætter generalforsamlingen.
Heine og Ellen er på valg. Heine ønsker ikke gen        *  *  ;
   '    #    * 
nogle efterspørger. Kom evt. med forslag til nogle
I tror kunne være et emne, så vil vi tage kontakt til
disse og spørge om de kunne have lyst. Der kommer
annonce i Jagthunden december 2010.
8. Henvendelse fra medlemmer
Henvendelse fra et medlem om betragtninger i
forbindelse med nogle pokaler vi har ”omdirigeret”.
Det mener vi bestyrelsen er i sin gode ret til idet det
er klubbens pokaler, og det er den til enhver tid siddende bestyrelse der forvalter ansvaret for disse.
Derudover har vi fået nogle henvendelser fra nogle
medlemmer, som bestyrelsen arbejder videre med.
9. Årbogsredaktør
Vi har desværre fået den triste besked at Lene Engholm ikke ser sig i stand til at fortsætte dette arbejde
pga. nyt arbejde og dermed mindre tid. Det er vi
meget kede af, men har taget det til efterretning. Vi
skal derfor igen til at søge en ny redaktør. Så er der
nogle der er gode på tasterne på en PC, evt. et par
som kunne hjælpe hinanden, så kom frem af busken
og meld jer. Vi vil tage imod det med kyshånd. Vi
    $     *    
derfor, om det måske nu var tid at kritikkerne skulle
lægges på hjemmesiden, efterhånden som de kom

fra de forskellige prøver. Resultaterne er der jo
stort set alligevel. Der skal stadig bruges en person
til dette arbejde, men det vil ikke være det samme
som at skulle tilrettelægge en hel bog med foto
osv.
Vi ved det er et springende punkt evt. at afskaffe
årbogen, det er heller ikke noget vi vil gøre i et
splitsekund. Vi vil gerne drøfte det med medlemmerne. Kom med jeres forslag til hvordan vi løser
dette problem.
10. Evt. og næste møde.
Det blev besluttet ikke mere at uddele glas til
brugsprøverne pga. mange og små prøver. Det er
bekostelig at sende rundt. Pokalerne bibeholdes.
          #$  
har en del jubilarer i årene fremover.
Der har været afholdt racedyst – 3 hunde + reserve
deltager. Fyn og Sjælland afholder hver deres. I
Jylland afholdes kun en dyst – det skal derfor gå på
skift i aktivgrupperne. Det blev besluttet hvordan
rækkefølgen bliver fremover. Aktivgruppen Sydog Sønderjylland i 2011, Aktivgruppen Midt-Vest
i 2012, Århus i 2013, her aftales indbyrdes hvem
af de 5 områder der kan stille hold, eller et miks af
     \   X= *  X
Der kan byttes mellem grupperne, dette kan man
selv aftale, hvis man ikke kan stille hold. Tovholder er stadig Karl Georg.
Næste møde bliver den 2. november 2010 – budgetmøde og tilrettelægning af generalforsamling.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Vendsyssel
Nyt fra bestyrelsen
På konstituerende bestyrelsesmøde den 22. september blev bestyrelsen sammensat på følgende måde:
Formand – Birger Pedersen, tlf.nr. 2023 4049
Næstformand – Ole Mikkelsen, tlf. nr. 2440 8539
Kasserer – Grethe Poulsen, tlf. nr. 2344 6602
Sekretær – Henrik Hvarregaard, tlf.nr. 2249 1355
Bestyrelsesmedlem – Birgitte B. Christensen, tlf. nr.
9640 0064
Aktivgruppens revisor – Laila Mølholt
Julefrokost 2010
Afholdes tirsdag den 7. december i Jyske Banks
lokaler i Tårs klokken 19.00. Der bliver serveret
en god julemenu til kr. 110,00 pr. person og der
kan købes drikkevarer. Tilmelding til festudvalget
senest den 23. november. Laila Mølholt (98837018),
Svend Aage Jensen ( 98961842) og Kell Munk (
98820325)
Foredrag med Kim Henriksen
Tirsdag den 11. januar 2011 byder vi velkommen til
Kim Henriksen. Kim er en ivrig og dygtig fotograf
med en forkærlighed for jagt- og naturbilleder.
Mød op i Jyske Banks lokaler i Tårs og se nogle af
Kims fascinerende billeder og hør ham fortælle om,
hvorfor og hvordan han tager billederne.
Motivations- og lydighedstræning
Lørdag den 15. januar 2011 er der opstart på
motivations- og lydighedstræning for hvalpe og
unghunde. Tilmelding til Birger (20234049) senest
8. januar 2011. Træningen betales ved første
træning og koster kr. 200,00 for 6 gange, såfremt du
ønsker at fortsætte. Vi træner på følgende lørdage:
15/1 – 22/1 – 29/1 – 5/2 – 12/2 – 19/2. Træningen
begynder klokken 09.00 og foregår i ca. en time.
Der er efterfølgende mulighed for hyggeligt samvær
i rideklubbens cafeteria, hvor der kan købes kaffe,
the og rundstykker.

Marktræning
Hvis vejret tillader det, afholder vi markvandring
den 20. og 27. februar, så vi kan få hundene op i
gear til forårets markprøver. Dette er en god mulighed for den nye hundefører, at se hvordan denne
disciplin af korthårens arbejde udføres. Erfarne
hundeførere vil være til stede og give gode råd og
vejledning – hvis dette ønskes. Nærmere om tid
og sted følger på Aktivgruppens hjemmeside eller
ved tilmeldning. Tilmeldingen kan ske til Birger
(20234049) eller Grethe (23446602)
www.korthaarpaatoppen.dk
På gruppens hjemmeside opdaterer vi løbende med
kommende arrangementer og nyheder. Har du et
godt foto, en god historie eller information som du
ønsker lagt på siden, er du meget velkommen til at
sende en mail til webmaster@korthaarpaatoppen.dk
eller kontakte Henrik (22491355) fra bestyrelsen.

Aktivgruppen Aalborg
Den lydige hund
De seneste års succesarrangement fortsætter.
Aktivgruppen arrangerer 6 aftener med hvalpe- og
unghundetræning, hvor der er fokus på grunddressur
og apporteringstræning – evt. lidt ringtræning.
Mødested i ridehallen hos Ingeborg og Jørn Abildgård på Støvring Hedevej 27, 9530 Støvring.
Datoer: onsdagene den 12., 19., 26. januar og 2.,
9., og 16. februar. Mødetid: kl. 19.00.
Du er velkommen til at være med og forberede din
hund til de udendørs dressurkurser.
Pris 20 kr. pr gang eller 100 kr. for alle 6 gange.
Alle er velkomne - tilmelding ikke nødvendig.
Årsafslutning og Pokaluddeling.
Fredag den 28. januar 2011,-kl.18.30
Årets resultater på prøver og udstilling er registreret
og jagtåret rinder ud. Der er mange gode beretninger at lægge øre til i dette arrangement. Mødested:
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. Vi
får lidt at spise og uddeler årets pokaler; unghundepokalen og Aalborgpokalen. Herefter hyggeligt
samvær.
Tilmelding nødvendig senest den 21. januar til
Bjarne Jakobsen 20 28 94 69 eller Karl Georg
Kristensen 61 38 65 27.

Aktivgruppen Fyn
Årsmødet 2010
Ved årsmødet i februar 2010 i Nr. Lyndelse
selskabslokaler, var der en ivrig debat omkring
fremtiden for Aktivgruppen Fyn. Der var umiddelbart ingen personer der havde interesse i at fortsætte
aktivgruppens arbejde på Fyn, hvilket betød at
der skulle tages en beslutning om aktivgruppens fremtid. For at forlænge muligheden for at
bevare interessen på Fyn, blev det besluttet at lade
aktivgruppen fortsætte et år mere, - med håb om at
der til den tid var nye personer som meldte sig på
banen. Aktivgruppen Fyn skulle dermed køre videre
med et lavt aktivitets niveau, og enkelte kontakt
personer kunne kontaktes, hvis man havde interesse
i at afholde et særligt arrangement, eller ville vide
mere omkring hunderacen. Vi kan oplyse, at de
nuværende kontaktpersoner ønsker ikke at fortsætte
efter et eventuelt årsmøde i år 2011.
Vi er derfor meget interesseret i at få henvendelse
fra personer, som ønsker at yde en indsats for aktivgruppen i fremtiden, for dermed at sikre fremtiden!
Det vil da være utroligt ærgerligt, hvis aktivgruppen
ikke længere er repræsenteret på Fyn.
Årsmødet 2011
Gennem mange år er der blevet afholdt årsmøde i
Nr. Lyndelse. Her er det vigtigt at vide, om medlemmerne har interesse i at deltage i dette årsmøde,
inden der eventuelt udsendes indbydelse til dette
møde. Det vil derfor være utrolig positivt, hvis I
vil tilkende give jeres interesse. Vi ser frem til at

høre fra jer! Såfremt vi ikke tales ved inden, - vil
vi hermed benytte chancen til at ønske jer en rigtig
glædelig jul, og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Lene, Henrik og Lisbeth
For spørgsmål/kommentarer m.m: Lene kan kontaktes på tlf: 65 97 27 06.

Aktivgruppen Storstrømmen
Klubaften
Aktivgruppen Storstrømmen afholder klubaften
tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 19.00 i Systofte
Forsamlingshus. Præsentation af program for 2011
samt indlæg fra aftenens gæstetaler. Vi serverer
kaffe m. kage.

Kontaktpersoner
Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Sejrshøje
9, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktperson, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 45, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Ingvard Jensen, Kløjsvej 3, V. Vedsted, 6760 Ribe, tlf. 75445845
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Lisbeth Nielsen, Hagenborgvej 1,
5871 Frørup, tlf. 21458403
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk
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Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej
16, Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Jesper Hansen, Stovbyvej 58, 4872
Idestrup, tlf. 54174037
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Hunde med max
Følgende hunde har opnået max point på
DJs udvidede apporteringsprøve.
Forbundsmesterskabet i Terkelsbøl
232 point og 3. vinder: Midtals Nala,
Thomas Hørup
Rødekro
232 point: Hals Bonden’s Cæsar, Erling
Lythje, Sønderborg
Skive
232 point: Østedgaard’s Malte, Jens Arne
Hald

drev med mange hundrede fasaner, da det er
meningen, at fuglene skal komme enkeltvis
Jeg vil her tillade mig at samle den handske
       "   
op, som Jakob Bislev kastede i ringen i
Der hvor jeg mener, at korthårens største
Jagthunden nr. 3, juni 2010. og dermed give
force ligger, er i efterskudsarbejdet. Korthåmit synspunkt til kende.
ren kan til enhver tid matche de bedste ikke
Omkring kommentaren, det dårligste
stående apportører, hvilket er blevet bevist
hvalpetal i mands minde, mener jeg at det
   #     " 
er meget naturligt, at hvalpetallet går op og
vi skal blive ved med at fremelske gennem
ned fra år til år. Der er meget forskellige
vores prøver. Jeg er meget uenig med Jakob
indgangsvinkler til at sætte et kuld hvalpe
i, at korthårens fremtid er uløseligt forbuni verden, og for det første er det svært at
det med agerhønen. Der er mange steder i
tilrettelægge avlen efter den efterspørglandet, hvor det er umuligt at komme på jagt
sel som måtte være. Nogle laver et kuld
efter vilde agerhøns, og det samme gør sig
hvalpe, fordi at det nu er tid, hvis man selv
gældende ved markprøver, hvor det er nødgerne vil beholde en hvalp efter sin gamle
vendigt at udsætte agerhøns, for at det overtæve, og andre igen vil gerne have opnået
hovedet er muligt at gennemføre en prøve.
bestemte præmieringer med sin hund inden
Det er et fåtal af jægere som køber en kortden bringes i avlen. Nogle der måske havde
hår, kun med agerhønsejagten for øje. De
påtænkt et kuld hvalpe, venter fordi de på
hvalpekøbere jeg selv har gjort bekendtskab
hvalpelisten har kunnet se, hvor længe de
med, har valgt racen på grund af alsidighesidste hvalpe på listen lå, inden de var solgt.
den, og den blandede form for jagt de selv
Og dem som har haft svært med at komme
dyrker. Det er jo, som de har udtrykt det,
af med hvalpene, har måske ikke mod til at
rart at have en hund med på jagt, som også
prøve igen, her og nu.
kan tage en anskudt hare, eller et stykke
Det er i mine øjne de ændrede jagtformer,
råvildt hvis det skulle blive nødvendigt. De
og ikke hvalpetilgangen, der er medvir #$       
kende for at de stående hunde bliver valgt
køber en korthår kun med hønsejagt for øje,
fra. Jeg bor selv i et område, hvor der er
er måske i virkeligheden bedre tjent med at
            
købe en pointer, eller setter. Jeg ved, at dette
#        
er og sætte tingene på spidsen, men vi har
sågar udlagt med efter afgrøder som sennep
altid reklameret og sagt højt, at korthåren er
og olieræddiker. Disse marker er jo ideelle
en alsidig jagthund. Desværre er vi korthårs
til jagt med stående hunde, men det er meget
folk ikke særlig gode ambassadører, for den
få steder at disse anvendes til eksempelvis
alsidige hund selv. Det er f.eks. et fåtal af
hønsejagt for stående hunde. Jeg har ikke
vores hunde, som bliver stillet på jægerforkendskab til ret mange steder, hvor der
bundets glimrende udvidede apporterings
afholdes klassisk hønsejagt mere, i stedet
prøve, på ræveslæb, schweissprøver, fuldskydes agerhønsene under alm. selskabsjagt.
brugsprøver mm., og det er jo netop disse
Jagterne drives i stedet med kortsøgende
hunde, som vi i mine øjne bør basere vores
spaniels, eller retrievere, og så er der posteavl på, hvis vores alsidighed skal bevares.
ret skytter i den anden ende af marken. Eller
Ikke de hunde som har to førstepræmier i
også har jagten mere selskabelig karakter,
åben klasse og en V.S.A. prøve, hvor hunog der bliver man så stillet for ved en remise
dene har bevist, at de vil gå i vandet en varm
eller på et skovspor for at skyde fasaner. Jeg
sommerdag. Jeg vil dertil sige, at de af vores
vil tro, at de stående hunde, som anvendes
hunde som netop bliver stillet på de mere
på jagt her i området, maksimalt udgør 10
krævende prøver, som regel klarer sig rigtig
procent af de samlede hunde på jagterne.
godt sammenlignet med de racer, vi normalt
Det er ej heller ret mange steder på
gerne vil sammenlignes med.
godserne, at vi får lov til at arbejde med
Vi skal tage derby prøven til os, for derigende stående hunde på klapjagter mere, Jeg
nem kan vi se, om vores afkom bærer de
kan et eller andet sted godt forstå skytten,
egenskaber, som vi stræber efter og gerne
når han ikke vil have sluppet en korthår i et
vil bevare eller udvikle i vores race, og
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dernæst er det kvalitetsprøverne, som skal
vise os hvilke hunde, som fungerer i deres
primære arbejde før skuddet. Og slutteligt er
det efterskudsprøverne såsom de udvidede
apporteringsprøver, fuldbrugsprøver mm.,
som skal være fundamentet i vores hunde.
Det er jo dette som vi selv og jægerne gerne
vil have, og det som vi selv gerne vil fortælle, at vores hunde indeholder.
Selvfølgelig skal vi ud og promovere vores
hunde, hvis ikke gennemsnits alderen for en
korthårsmand skal blive endnu højere end
den er i dag. Det kan jo ved selvsyn på vores
store arrangementer konstateres, at gennemsnitsalderen er et godt stykke over de
fyrre år. Og det er, undskyld mig ikke i den
ende af alders skalaen, der skal satses, hvis
vores race skal have en fremtid i Danmark.
Lad vores klub bruge nogle af de mange
penge den råder over, ved at sende vores
trailer med telt rundt i hele landet, og gøre
reklame for vores race, ved de mange game
fair arrangementer og dyrskuer der afholdes.
Specielt ved game fair arrangementerne
kommer der mange unge mennesker forbi,
og her er det en oplagt chance at præsentere
vores race, og måske få vakt nysgerrigheden
for vores race.
Klubben ville også kunne gøre en stor
forskel ved at tilbyde nye/unge hvalpekøbere enten et seminar, eller dressurkursus, så
de kommer godt i gang, og her kan det ikke
nytte, at det som altid er aktivgrupperne der
skal holde for. Klubben kan og bør også
gøre noget fra centralt hold.
For mit eget vedkommende kan jeg blot
sige, at reklamen for klubben og dermed
vores race ved diverse arrangementer har
været savnet i år øst for Storebælt.
Jeg håber, at andre også tør tage handsken
op og bladet fra munden, så vi kan forsætte
en sund debat, omkring vores dejlige races
fremtid. Specielt ville det være dejligt at få
debatindlæg, fra nye/førstegangs korthårsejere for at høre hvilke forventninger de
har, og hvor de gerne vil hjælpes, således at
deres første korthår ikke ender med også at
blive den sidste.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle ejere af
vores dejlige korthår, god vind fremover og
knæk og bræk.
Kim Staal

Dansk Münsterländer Klub

www.dmk-online.dk

Efterårsvinderklasse i DMK

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
E-mail: hundeweb@gmail.com
Webmaster:
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78
E-mail: web.dmk@mail.dk
Formand:
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup,
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
Næstformand:
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr,
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
Kasserer / Ind og udmeldelser:
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
Avlsvejledning:
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10,
7000 Fredericia.
Tlf. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder:
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 76 71 90 76
Grosser, kartotek og kasserer:
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 97 33 39 36
Fælles mailadresse til alle DMK’s medier:
 ¥#

Endnu en gang skulle vi af sted til Jylland
for at gå på markprøve. Denne gang DMK’s
hovedprøve, efterårsvinderklassen. Vi kørte
sædvanen tro over til Carsten Trøjborg, for
at hygge lidt lørdag aften.
Vejret var ikke det bedste, overskyet med
småregn det meste af dagen. Der var tilmeldt 24 hunde, som var fordelt på 3 hold,
ganske pænt antal deltagere. Vel ankommet
til Vorbasse søndag morgen, blev vi budt
velkommen af prøveleder Carsten Trøjborg.
Hornblæserne sørgede for den rette stemning inden afgangen til terrænet.
Vi ankom i marken og terrænerne så
virkelige gode ud. Det var udsat agerhøns,
som var passet og plejet, og det startede
godt med fugle i de første 2 slip på vores
hold. Herefter gik der et par timer, før vi
   
     
fuglen kunne ikke fældes. Det gjaldt også
de tre andre hunde der blev skudt over på
holdet. Desværre havde et af de andre hold
  "       
velgående hunde gik „til spilde“. Der var
sædvanen tro en særdeles hyggelig stemning
på holdet, og der blev drillet og fortalt jokes
i en lind strøm, men alt i kammeratlige
vendinger. Da der ikke blev fældet fugl over
de 4 hunde, måtte vi ud i en lille apporteringsprøve inden middag. Efter indtaget
middag, skulle spændingen udløses, hvem
       ¦  
over middag, 6 kategori 1 hunde, 2 kategori
2 hunde og en kat. 3 hund.

Vi gik på nogle gode terræner med læhegn
rundt om stubmarkerne, men startede dog
i nogle høje roer, men vi gik hurtigt ud
på de åbne marker igen. Hvorfor ved jeg
ikke, da der var 3 situationer i roemarken.
;
#   "    
vidste egentlig ikke hvordan dommerne
ville bedømme situationen. Men jeg skulle
senere ud igen mod Karla med Christian,
hvor det var formatet det drejede sig om.
Jeg var „sikker“ på at kunne slå Christian,
           
gærdet, men fortsatte ind i gærdet, men kom
hun ud da jeg kaldte - NEJ hun gjorde ikke.
Hun kom ud langt længere fremme i gærdet,
og så koblede vi hundene. Som Christian
tørt konstaterede: Karla slog ikke Heiki på
marken, for der kom hun jo ikke ud.
Tilbage til præmieoverrækkelsen. Der
blev som sædvanlig snakket og drukket en
lille forfriskning, mens dommerne voterede.
Resultatet blev som følger:
1. vinder HP CACIT - Inviteret til DM
Dosty 05431/2006, E&F: John Bang Mathiasen
2. vinder HP
Horsia`s Karla 06510-2005, E&F: Christian
Nøhr Hansen
3. vinder, Fuglevangs Heiki 00525-2007
E&F: John Hilmer Hansen
4. vinder Githa 11942-2005 , E&F: Thomas
M. Hansen
5. vinder Vandborg`s Basco 06169-2006,
E&F: Jonas Bresemann Jensen
6. vinder Rotuas H-Troja 10542-2003, E&F:
Carsten Trøjborg
John Hilmer
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Danmarksmesterskabet 2010 på Sydsjælland.
Skrevet af John Hilmer.
Jeg skulle for 6. gang med til et Danmarksmesterskab med en af mine hunde, og ikke
”bare” som deltager, men for at forsvare min
titel. Men lad det være sagt med det samme:
det lykkedes ikke at forsvarer den, men det
er i historien heller aldrig lykkedes nogen
endnu, men én skal jo være den første.
Der var ved dette års DM, 2 Münsterländere med. Dosty med John Mathiasen havde
 >      %¨  årsvinderklasse, og jeg selv ved at bliver 2.
vinder på DJ prøve på Sjælland.
#         
men desværre var det efter 3 uger med megen vind, næsten blevet vindstille på dagen.
Drønærgerligt for terrænerne var fortrinlige
og godt besat med fugle, ikke mindst i
    $  
at lokaliserer fuglene i den svage vind og
mange gange benyttede fuglene dette, til at
stikke af fra hunden.
Jeg var ikke på hold med Dosty og John,
 *  =  "    
for ellers havde han jo heller ikke fået så
mange slip. Han opnår stand ved et mergel#      "     
rejser fremme foran Dosty, desværre uden
han havde kontakt med den sagde dommeren, og John var enig med ham. Så en god
præstation, der desværre ikke rakte til at
komme med over middag.
Jeg selv havde et godt 1. slip hvor alt var i
top, uden chance for fugl. I 2. slip var jeg
ude med 3 forskellige hunde, og det var for
mit vedkomne et pænt langt slip. 2 gange
        $  
fugl, men Heiki har afsøgt hendes terræn i et
planmæssigt søg, og hun bliver derfor ikke
belastet for de 2 andres hunde søgen frem i
terrænet. Hun slutter slippet med at opnå en
stand. På ordre går hun villigt frem og rejser
præcist 2 agerhøns, skytterne rammer kun
den ene, som bliver apporteret korrekt. Med
en super kritik og en perfekt fugletagning,
var jeg sikker på at komme med over middag, i hvert i mine egne tanker.
Men efter middagen, bekræfter ordførende
dommer Just Mikkelsen, at jeg er i blandt
          
sammen med 7 kategori 2 hunde.
Finalen foregår i en stor roemark, hvor
der er masser af fasaner i det gode vejr.
Men vinden driller, og der kommer fugle på
vingerne, både umotiveret og let provokeret
af enkelte hunde. Da jeg kommer ud, lægger
            
føling med fært, og tager stand. Jeg kalder
på ”artilleriet”, men inden de når frem løser
Heiki selv. Jeg sender hende ud i vind for at
få frisk fært i næsen. Da hun vender tager
hun stand igen, men fuglen letter med det
samme, SHIT. Hun kobles.
Senere kommer jeg ud med først en kort-
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Aktiviteter i DMK-områderne:

hår. Den opnår stand, og kort efter opnår
Heiki også stand. Korthårens situation skal
afvikles først, hundene står for tæt på hinanden til at vi kan afvikle begge situationer
samtidig. Makkerhunden går på ordre frem
og rejser 3 stk. råvildt, som løber ind foran
Heiki der stadig står i sin stand. Hun drejer
hovedet da råvildtet kommer forbi, men
bliver stående. På ordre går hun frem, men
kan ikke påvise vildt direkte. Der letter en
fasan langt til venstre for Heiki, men skytten
fælder den, og hun forholder sig roligt. Hun
viser en perfekt apportering. Lidt efter skal
vi ud med en Ruhår. Heiki opnår rimelig
hurtig igen stand uden makkeren har opnået
noget. På ordre går hun villigt frem og rejser
       *  © '
igen (jeg oplevede faktisk en ret dårlig skydning dagen igennem). Men hun forholder
dig komplet rolig. Vi kobles og prøven er
slut. Det viser sig, at jeg har overhalet de
hunde jeg var ude med, og blev dermed 4
vinder. Det var for mig en kanon afslutning,
   $       
jeg var meget glad og stolt over min egen
præstation.
Der skal som sædvanlig lyde en stor tak til
alle de af mine gode venner, der har hjulpet
mig med træningen og lagt terræner til, uden
jer ville det være svært. Ingen nævnt – ingen
glemt.
4. Vinder
DKBRCH,
DKCH Fuglevangs Heiki
DK00525/2007
John Hilmer
Hansen

Område Bornholm:
Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E  ¥  


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
Lydighedskursus
+  #$         
erfare, at hunden ikke er så lydig, og har de færdigheder, som den havde i starten af sæsonen.
Derfor starter vi på ny vore kurser op for ejere af
hvalpe, unghunde og øvede hunde.
Første træningsdag er lørdag den, 8. januar kl.
10.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom
venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende 8 lørdage begynder vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 9 lørdage. Sidste træningsdag er den, 5. marts. Gebyr for medlemmer er
300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 350 kr.
Der betales første gang, og alle skal huske at
medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis. Lydighedsafslutning afholdes lørdag d.
12. Marts i Vallensbæk Jagtforening. Fra kl. 09.00
er der fælles morgenkaffe og indskrivning. Prøven
starter kl. 10.00 Morgenkaffe med brød 30 kr.
Gebyret for denne prøve er 50 kr. Der bliver også
mulighed for fællesspisning.
Marktræning
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A.
Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for dette kursus
er 50 kr. pr. gang. Begrænset tilmelding.
Aktivistvalg
Lørdag den, 26. februar afholdes aktivistvalg i
forbindelse med træningen. I forbindelse med dette
valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten
og interessen for at videregive noget til vores hunderace og kursister, melder sig til Richard inden,
for evt. at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer
i dag.
DMK-Kbh. påtænker at afholde lokal markprøve
den, 6. marts ved Dalmose/Skælskør for hunde af
racen, Kleiner Münsterländere – nærmere herom.
Resultater:
DJ Markprøve Ringsted d.4/9 – 2010
Unghunde klasse
Fuglevang’s Kiki DK09224/2009, E&F: Kenneth
Hansen
1. Præmie

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36
87, E-mail: cnh@post.tele.dk
Lydighedstræning.
Introduktionsaften onsdag d. 26. januar 2011 i
lokalerne på Østergade kl. 19.00 til ca. 21.30.
Første træning på skydebanen er søndag d. 29.
januar 2011. Kurset kører over 7 gange med afslutning søndag d. 1. marts 2011.
Unghunde. Deltager antal er maks 12 hunde. Start
kl. 9.30 - Slut kl. 10.30.
Åbenklasse. Deltager antal er maks 12 hunde. Start
kl. 11.00 - Slut kl. 12.00.
Vinderklasse. Start kl. 12.30 - Slut kl. 14.00.
Nye deltagere i vinderklassen SKAL have 1. Præ-

mie i åben klasse.
Pris, gældende for kurset: 250 kr. pr. hund medlemmer 350 kr. for andre.
Der er fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub.
Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med
på http://www.dmk-online.dk/dmk_lokalt.html
- Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.
hojagt.dk/ - hunde
Resultater:
DKK Brugsprøve i Ringsted d. 11. oktober 2010.
DK05852/2007 Bonjami’s F. Røskva, E&F: Morten
Vestergaard
2. Præmie
DJ efterårsvinderklasse Ringsted.
DK00525/2007 Fuglevangs Heiki, E&F: John
Hilmer Hansen
2.vinder HP. Inviteret til DM
DMK’s efterårsvinderklasse.
2. vinder, HP: Horsia’s Karla, 06510/2005, Christian N. Hansen

Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Lydighedstræning lørdag d. 5. februar 2011 kl.
13.00. 2 hold unge hunde/øvede hunde.
Pris medlem DMK 250 kr.
Pris ikke medlem DMK 350 kr.
Kontakt Birger tlf. 66161970 / 22191525.
Marktræning forår. Tid og sted kommer senere.
Kontakt Lars Pedersen tlf. 23808067
Resultater:
DJ efterårsmarkprøve d. 4. September på Langeland.
Høegstoft Bila 14460/2006. E&F: Palle Jørgensen
1pr. ÅK

Område Nordsjælland:
% "  + Y  # £
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk
Til medlemmer af Dansk Münsterlænder Klub
bosiddende i Nordsjælland
Hjælp os til at blive bedre.
Igennem de seneste 1 ½ år har DMK område
Nordsjælland haft forskellige trænings tilbud
i samarbejde med lokale jagtforeninger. Dette
samarbejde har begge parter nydt godt af, i det
 %       >  > 
jagthundeinstruktører i Danmarks Jægerforbund. I
det nedenstående kan du se, hvilke aktiviteter vi har
planlagt i 2011 sæsonen.
Januar- marts. Hvalpe motivation, Grundlæggende
lydighed og lydighedstræning
Marts. Informationsaften omkring apporteringstræning
Vi vil gerne vide hvilke ønsker du har, derfor vil vi
bede dig om at sende os en mail til jh@dynamicsolutions.dk med de ønsker og forslag du har.
På forhånd tak,
Med venlig hilsen
DMK område Nordsjælland, Niels Laugesen & Jan
Heimann

3.vinder: DK00525/2007 Fuglevangs Heiki, John
Hilmer Hansen
DKK’s udstilling i Ballerup d. 19. september 2010
Brugsklasse Tæver:
Elverdams Cordi 21065/2004, Exc., 1. v., BK 1,
cert., CACIB, BIM, KBHV 2010 (Cordi opnåede
dermed sit tredje cert.). Ejer: kennel Elverdams
Brugsklasse Hanner:
Elverdams Dux DK12194/2007,Exc., 1 v., BK 2,
cert., Res. CACIB. Ejer: kennel Elverdams
FJD markprøve d. 12. september 2010
Åben klasse:
Horsia’s Karla, 06510/2005, E&F: Christian N.
Hansen
1 pr.
Elverdams Dux DK12194/2007, E&F: Henrik R.
Andersen
2 pr.
Unghundeklasse:
Nesko v. Heeker Eichengrund, DK04215/2009,
E&F: John Hilmer
3. pr.

Resultater:
Fuldbrugsprøven i Skive d. 26.-27. september 2010.
Aslan 22267/2006 Ejer, fører og opdrætter Niels
Laugesen
228 point 2.pr. Bedste Münsterländer
FJD’s sydsjællandske markprøve d. 11. september
2010 ved Haslev.
Birkehavens Müsli DK22365/2007. E&F: Peter
Lykke Thomsen, 3. pr.
Aslan 22267/2006. E&F: Niels Laugesen, 1. pr.

Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27
/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk

Resultater:
DKK Brugsprøve ved Hellevad d.15. oktober 2010.
Uldjydens Cato dk07224/2008
E. & F. Ejgil Thomsen, 3. Præmie
DKK Brugsprøve i Varde d. 5. oktober 2010.
Ichelle Indira V.D.Chesannehof dk16581/2009. E.&
F. Michael Østergård
1. Præmie
FJD markprøve ved Hjallerup d. 12. september
2010.
Uldjydens Cato dk07224/2008. Ejer og fører: Ejgil
Thomsen, 2. præmie
DMK efterårsvinderklasse i Jylland d. 26. september 2010.
Dosty 05431/2006. E & F: John Bang Mathiasen
1. vinder HP CACIT
DKK udstilling i Ballerup d. 19. September 2010.
Uldjydens Gismo 12948/2005. E&F: Finn Hartmann Nielsen, VG BK Plac.2

Område Holstebro:
Kontaktperson: Lars Elkjær Larsen, Algade 7,
Grønbjerg, 6971 Spjald, Tlf. 25 17 07 19, E-mail:
laelk@altiboxmail.dk

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
 ¥ 
Så er programmet klar for hundetræningen 2011. Vi
har booket hundeklubben i Nørresundby, Voerbjergvej 101A, skiltet med ”Aalborg hundeklub.”
Vintertræning 2011. Vi starter den første lydighedstræning søndag d. 6. februar 2011 kl. 10.00
Træningen løber over de efterfølgende 7 søndage.
Pris for vintertræningen er: 150 kr.
Forårstræning 2011. Forårstræningen løber fra
mandag d. 04/04-2011 kl. 19.00 og frem til sommerafslutningen Lørdag d. 18/06-2011.
Pris for forårstræningen er: 350 kr.
Hvis man deltager i begge træningsperioder, er
prisen: 450 kr.
Kontaktperson: Thorkild Helgersen tlf.: 21 21 59 90
_  ¥ 
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vel
mødt!
Hilsen Aktivisterne

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

Resultater:
DJ. Apporteringsprøve Tylstrup d. 10. august 2010.
Tess (Hannah) Dk14955/2009, E&F: Benny Elmengaard.
Bestået med 27 point
Slæb & Apporteringsprøve Vester Hjermitslev d. 28.
august 2010.
Tess (Hannah) Dk14955/2009- ejer og fører Benny
Elmengaard.
Bestået med max. 30 point - Bedste Münsterländer.
Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

Lydighedstræning
Vi starter søndag d. 23. januar 2011 kl. 10.00 i

Torsdag d. 6. januar medlemsmøde på Østerild
Kro, Østerild Byvej 65, kl. 19.00.

Aslan.

Område Herning:
Område Storstrøm:

 "   #     
at køre til Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og
Haunstrup. For nærmere information, så kontakt
aktivisterne pr. telefon. Vi vil første gang starte med
en let gang træning, efterfølgende vil der være kaffe
og rundstykker i klubhuset. Alle der har en Münsterländer er meget velkommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.30/1. d.6/2.
d.13/2. d.20/2. d.27/2. Afslutning d.6/3.
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Nielsen, 2. pr.
Danmarks Jægerforbunds vinderprøve 6 ved Terkelsbøl 1. oktober 2010.
Balder 19925/2005. E&F: Torben Jørgensen
5.vinder.

9. januar, Lydighedstræning i Kronborg Plantage
kl.10.00.
Vi kører træning frem til den 27. februar, hvor vi
holder afslutning med social hygge.
  $   % 
Unghunde
Åben kl. 1 – kl. 2
Kom og vær med, vi træner under hyggelige og
venskabelige forhold, hvor vi hjælper hinanden,
hvis der opstår et problem. Måske har den jagtsæson
som er ved at tage sin afslutning, vist at lydigheden
trænger til en lille opstramning.
Prisen for dette kursus er 275,00 kr. som betales en
af de første gange.

Område Viborg:

Markprøvetræning: D. 13. og 20. februar efter
dressurtræning, hvis vejret tillader det kører vi terrænerne og træner to-tre timer.

Område Vejle/Horsens:

Schweiss-instruktion: Hvis der er interesse for den
del af hundearbejdet, vil Peter fortælle om det, og
hjælpe ved opstart. Den 23. og 30. januar mødes vi
på træningspladsen kl. 9.00, hvor vi lægger spor og
efter dressurtræningen skal vi prøve at udrede dem.
5. marts Lokal markprøve Thy-jagthundeklub
Resultater:
DKK Brugsprøve i Højmark d. 24. september 2010.
Høegstoft Cassie dk05498/2008. E. & F. Mikael
Svendsen, 2. Præmie
DJ efterårsmarkprøve d. 5. September 2010 ved
Vildbjerg.
Thyboen’s Patrik dk09644/2007. E&F: Finn R
Pedersen, 2. pr.
Ræhrbakken’s Eran 14728/2006. E&F: Peter Ringgaard
3. pr.

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07

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

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf. 86 57 90 37, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk
Resultater:
FJD`s vinderklasse ved Rødekro.
Rotuas H-Troja 10542-2003, E&F: Carsten Trøjborg, 6. vinder
FUME 2010
DKJCH Horsia’s Miki 11039/06. E&F: Hans Lau
Jensen, 232 point 1. præmie
Fuldbrugsprøven ved Grenå d. 17.- 18. september
2010.
Horsia’s Miki 11039/2006. E&F: Hans Lau
1. Præmie 233 point
Brugsprøven ved Grenå d. 22. september 2010
Chip Dk20105/2007. E&F: Freddy Pedersen
1.præmie
HZP ved Stolk d. 18. September 2010.
Fuglevang`s Jack DK 09707/2009. E&F Peter W.
Jürgensen, Bestået med 153 point

Område Himmerland:

Resultater:
DKK Brugsprøve ved Løgstør d. 8. oktober 2010.
DK02917/2008 Hedeskov’s Eddie. E&F: Jan L.
Larsen, 2. præmie
DKK Brugsprøve i Skive d. 16. september 2010.
Uldjydens Heino dk05155/2007. E&F: Tine Broen
Nielsen, 2. Præmie
Brugsklasseprøve d. 16. september 2010 ved
Isenvad.
Vesthimmerland’s Fluffy 12563/2006. E&F: Bjarne
Sørensen, 1. præmie.
DJ efterårsmarkprøve d. 5. september 2010 ved
Vildbjerg
Uldjydens Heino Dk05155/2007. E&F: Tine Broen
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Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Program for 2011
Opstart dressur, d. 12. – 19.– 29. januar, d. 2. – 9. –
16. – 23. februar, d. 2. marts.
D. 9. marts er der afslutning med pokaler, og
sponsor gaver, håber på stærkt fremmåde både med
familien og venner.
Schweiss træning, d. 19. – 26. februar, d. 5. – 12. –
19. – 26. marts, d. 2. – 9. april
Apportering, d. 30. marts, d. 6. – 13. – 20. – 27.
april, d. 4. – 11. – 18. marts
d. 25. maj er der afslutning med pokaler, og sponsor
gaver, håber på stærkt fremmåde både med familien
og venner.
Marktræning hel dag 150 kr.
Dato kommer senere, bindende tilmelding
Resultater:
D. 25. september 2010 HZP prøven ved SchleswigHolstein e. V.
Emma von der Harlerhøhe 09-0915. Fører: Mogens
Halkjaer Pedersen, Bestået 150 point
samt Emma er godkendt som jagthund i tyskland
     "   $
Fuglevang`s Jaco DK09705/2009. Fører: Per Madsen, Bestået 140 point

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400
Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E-mail:
tcl@dyb-net.dk
Resultater:
Brugsprøve i Simmersted d. 23. september 2010.
Ejsbøl`s A. Chang 09463/2006, E&F. Egon Møller
Jensen, 1 pr.
Fuldbrugsprøven på Fyn ved Ejby d. 18.-19. september 2010.
Ejsbøl`s A. Chang 09463/2006. E&F. Egon Møller
Jensen, 2. pr. 222 point.

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

Af: Pia Nielsen
Som sikkert mange andre hundeejere, har
jeg ofte tænkt på, om vi skulle prøve at
have et kuld hvalpe. Det har egentlig aldrig
været et spørgsmål om vi skulle, mere om
hvornår, for hvalpe det kunne jeg altså rigtig
godt tænke mig at få. Der er mange ting, der
skal falde i hak, før det kan lade sig gøre.
Det vigtigste er selvfølgelig, om man har
en tæve der er værd at avle på? Nu er det
jo med vores hunde, som det er med vores
børn, vi har nogen gange selv lidt svært ved
at være objektive i vores vurderinger, og
guds nåde trøste den, som kommer med kritik af vores små vidundere… Men det er så
her det bliver rigtig svært, for hvis man vil

Område Esbjerg og omegn:

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

Horsia’s Miki

Hvalpe eller ej

Resultater:
DMK,s efterårsvinderklasse
Vandborg’s Basco 06169/2006, E&F: Jonas Bresemann Jensen, 5 vinder.

Inden vi nåede til parringen skulle vi
#         
 $      
#  
hjælp fra gode hundevenner. Der er mange
ting der skal passe sammen. Der er hele
den genetiske side, heriblandt om dyrene er
for tæt beslægtede. Hundeweb er en genial
"        
jeg havde gået alle hannerne på hanhunderegisteret igennem, var der kun nogen få tilbage, og det er så her min positiv og negativ
liste kommer ind i billedet. For hvis tæven
Coco.
har nogen mangler eller mindre stærke sider,
hvorfor så ikke vælge en han der har disse
være seriøs opdrætter, så er man nød til at
være objektiv. Man får selvfølgelig hjælp af evner? Så var der kun et spørgsmål tilbage,
de prøver man deltager på, for hvis man kan eller det vil sige to. Ville hanhunde ejeren
fremskaffe resultater, så må hunden jo også sige ja, og kunne vi få lov af Dansk Münvære i orden eller? Selvfølgelig fortæller det sterländer Klub? Begge dele lykkedes, og nu
var det blot at vente.
noget om hundens evner, hvis den kan gå
Ventetiden blev brugt til at gøre sig en
spor, apportere og gå fantastisk på marken,
men det fortæller også noget om hvor dygtig masse andre overvejelser, skulle man have
« {  
  
en hundefører, der er i den anden ende af
det? Svaret blev, at det købte man hos Dansk
snoren, og så er der jo lige det med heldet
kennel klub, men det skulle godkendes hos
og evnen til at styre nerverne. Jeg er ret
FCI, og det skulle vise sig at være lidt en
sikker på, at en mere garvet hundefører,
"   "       
ikke havde haft det døje med at bestå vand
og slæb, som jeg havde sidste år, men det er i forvejen. Lige som man syntes, at man
      
 
jo ikke ens betydende med, at hunden ikke
vide at det var brugt i Brasilien… Nå men
kan. Prøverne kan og skal vi dog ikke undvære, de holder os i ilden, og er trods alt det valget faldt på Münsterdalen og så var man
da så langt, men det kan godt tage nogen
tætteste, vi kommer på den praktiske jagt,
måneder at få det godkendt, så man skal
hvor der jo sjældent er dommere med.
Nå men hvad gør man så når man skal vur- ikke komme i tanke om det i sidste øjeblik.
[ #
    
dere om hunden er god nok? jeg satte mig
ned og så lavede jeg en positiv og en negativ har alle jo i dag, og kan man overhovedet
sælge hundehvalpe uden? Vi turde ikke løbe
liste, og jo der er også negative sider, hvis
risikoen.
man tænker sig godt om. Spørgsmålet er
bare om det er i småtingsafdelingen, eller
Endelig kom dagen, hvor vi skulle op til
om det er ting, som man dybest set, ikke
Nordjylland og have parret første gang. Det
burde give videre til de nye generationer
var på 11. dagen af løbetiden, og vi håbede
af jagthunde. Jeg fandt ud af, at denne liste
senere også blev mig en hjælp, da jeg skulle på at tidspunktet var rigtigt. Vi ankom og
  
vælge den hanhund, som jeg skulle bruge til   #  
parringen. Alt i alt nåede jeg frem til, at min til at hilse på hinanden. Det stod ret hurtigt
tæve var helt okay og første skridt var derfor klart, at tæven hun var klar, men hun kunne
           
taget. Nu var det så et spørgsmål om at
regne sig frem til hvornår hun ville komme i indenfor i varmen, hvor vi havde lidt mere
løbetid, og om dette tidspunkt ville passe ind styr på det, og efter lidt tid og lidt støtte,
i resten af vores liv. Her tænker jeg mest på gik alt som det skulle. Efterfølgende var vi i
arbejdet, for jeg var da godt klar over, at det Nordjylland et par gange mere, med en dags
jo nok var noget med, at jeg skulle bruge lidt mellemrum, nu kunne vi bare vente… Da
ferie og afspadsering, hvis det skulle hænge der var gået 4-5 uger var der ingen tvivl, vi
sammen. Hvis alt var som det plejer, så ville skulle have hvalpe!
hun komme i løbetid i oktober eller november, og så passede det egentlig meget godt.
Det skulle senere vise sig, at plejer er død
og borte når det drejer sig om løbetid, og
først da vi nåede februar kunne vi få hende
parret… Man kan planlægge mange ting,
men der er altså ting man ikke er herre over,
og det gik da også alligevel, selv om chefen
ikke var mild og glad, da ferien pludselig lå
"     "    $
vi hvalpene på den dejligste tid på året, og
ikke midt om vinteren som ellers ville have
været tilfældet.
Coco stor og mægtig få dage før fødslen

Parringen blev lagt på DMK’s hvalpeliste og så var det jo bare at håbe, at der var
nogen som var interesseret, for alle havde
#      *   
havde sat sit præg på hvalpesalget, og hvad
    
 « [ 
ting man skal have gjort sig klart, inden man
beslutter at få hvalpe. Har man tid og plads,
til at beholde nogen af hvalpene længere end
de 8 uger, hvis det bliver nødvendigt?
Så var det med at komme i gang med at få
ordnet alle de praktiske ting. Vi byggede et
hvalperum med udgang til hundegård. Vi
lånte fødekasse og varmelampe, og alt var
nu klart til at hvalpene kunne komme til
verden. Fødslen var det, jeg var mest nervøs
for, jeg har aldrig overværet en fødsel, og
selv om jeg havde læst og læst, så følte jeg
mig alligevel ikke helt klædt på, til at styre
det selv. Heldigvis havde jeg en som gerne
ville hjælpe mig, og han havde prøvet det
mange gange før.
Tirsdag d. 13. april om eftermiddagen,
syntes jeg at Coco var noget urolig, men
ikke mere end at jeg tænkte, det holder jeg
lige øje med. Om aftenen kørte vi en lille
tur ind til Mogens, som skulle være min
fødselshjælper, han sagde at det helt sikkert
var snart, og at jeg bare kunne ringe når jeg
syntes det var tæt på. Her var klokken 20.00
og det skulle vise sig at hverken Mogens
eller jeg, skulle få sovet den nat. Kl. 00.05
ringede jeg til Mogens og sagde at jeg troede at det var nu, 5 minutter senere var den
første hvalp født, og der stod jeg så alene,
heldigvis gik det godt og Mogens var der
inden hvalp nummer 2 meldte sin ankomst.
Inden dette havde Coco rodet og regeret hele
aftenen og hun var meget urolig, vi målte
 "        
som beskrevet i bøgerne. Den første hvalp,
     " =   ' 
var gået en time, havde hun født 5 hvalpe.
>         
problemer med at føde. Herefter gik der
noget længere tid imellem hvalpene, og der
var et par stykker som vendte med bagdelen
først, så her måtte Mogens hjælpe lidt til,
men alt i alt gik det rigtig godt, og der blev
ved med at komme hvalpe. Da der var født
10 hvalpe hvoraf de 9 levede, gik det lidt i
stå, og Coco var meget træt. Jeg talte derfor
med dyrlægen, og vi gav hende lidt der
skulle hjælpe hende, med det der skulle vise
sig at være den sidste hvalp. Klokken 08.05
om morgenen onsdag d. 14. april fødte
Coco den sidste hvalp. Vi havde fået 10
 "     $    
skulle man kunne ønske sig. Nu skulle Coco
have ro, og vi skulle have morgenkaffe, vi
var noget trætte. Senere på dagen, efter et
par timers søvn, kom dyrlægen og kiggede
til hvalpene og Coco. Alle havde det godt,
og nu startede 8 ugers hårdt arbejde, men
også fantastiske oplevelser.
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
www.gdh.dk

5-klub Vinderklasseprøve i
Grenaa d. 26. september 2010
Klubredaktør:
Anny Kure, Tværgade 7, 7830 Vinderup. 29 69
62 01
gdhblad@gmail.com
Formand:
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug,
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer:
Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86
81 30 75,
86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontakter):
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5,
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Aktivitetsområdet:
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf.
97461050
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt):
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Udstillingsansvarlig:
Anny Kure,

Der var mødt 13 hunde op til international
vinderklasse prøve i 5-klub regi i Grenaa. 2
af disse hunde var Gamle Danske Hønse    #    
Eftermiddagens matchning med 4 hund
betød nemlig, at efter dagens strabadser og
dommerne Uffe Jacobsen og Carsten Lundhøj kritikker, var resultat som følger
Thorkilsen’s Mingus, ejet af Gunnar Thor      ">  
1.v med H.P.

2.v. blev Drentche Patrijshound Tessa og
Henning Wilstrup mens Theibelgård’s Vitus,
ejet af Jørgen Gerstrøm tilkæmpede sig en
 ">   
       *      X     > 
sig til DM.
      *     sultater til både hunde og ejere, og al mulig
held til ved DM.til Mingus og Gunnar.

I bestyrelsen
Robert Thrane, Bjerringbro, tlf. 20136431
Avlsrådet:
Søren Boup Jensen, 23 72 85 19
Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76
Lisbeth Strunck 96 10 21 28
Web-master:
Charlotte Scheuer,
57 52 77 10, 24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

Husk
5-klub-Udstilling
Sjælland, søndag d. 30/1 2011 i Jægerspris. Tilmeldingsfrist 15/1
Jylland, lørdag d. 5/2 2011 i Uldum Hallen, Uldum. Tilmeldingsfrist 15/1
Se annonce side 10.
Der blæses for det nedlagte vildt og for de præmierede ekvipager.
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Langhårsklubben
Verdensforbundet

www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
Tlf 47503250, Mob 24633219
bent.blik@mail.dk
Næstformand:
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com
Kasserer:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
Sekretær:
Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86556754
lybker@mail.dk
5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
leif.hansen@ps.km.dk
Avlsudvalg:
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Hvalpeformidler:
Henning Juul
60941658, Ju-bir@mail.dk

Husk
5-klub-Udstilling
Sjælland, søndag d. 30/1 2011 i Jægerspris. Tilmeldingsfrist 15/1
Jylland, lørdag d. 5/2 2011 i Uldum Hallen, Uldum. Tilmeldingsfrist 15/1
Se annonce side 10.

Så er Verdensforbundet for Tysk Langhåret
Hønsehund (Weltverband Deutsch - Langhaar e.V) stiftet.
Takket være den store tilslutning til bestyrelsens forslag fremsat på sidste generalforsamling, kunne Carsten Lundhøj og
undertegnede rejse til den stiftende generalforsamling.
Generalforsamlingen blev afholdt d. 29.
september i St. Wendel Saarland. Det foregik på god demokratisk vis, og i en rigtig
positiv atmosfære.
Der var mødt repræsentanter fra Tyskland, Østrig, Holland, Finland, Schweiz og
England.
Efter den udsendte dagsorden skulle der
foretages valg og vedtægterne underskrives.
Udfaldet af valget blev:
Præsident - Gerwin Günter, Tyskland
Vicepræsident - Saija Suomaa, Finland
Vicepræsident - Ewart Nijburg, Holland
Geschäftsführer - Johannes Schmidt, Østrig
Schweiz - Tjekkiet og Danmark deltager
med stemmeberettigede repræsentanter på
alle Verdensforbundets møder.
Hovedindholdet i aftalen/vedtægterne er,
en Verdens omspændende overholdelse
af F.C.I. standarden for Tysk Langhåret
Hønsehund, at præsentere racens anliggender i nationale og internationale racehunde
avlsforeninger/klubber, at styrke opdræt for
at bevare og fremme racens jagtmæssige
egenskaber. Målsætningen er: Avle sunde
hunde med gode brugs -egenskaber.
Kort sagt, jægeren der avler hunde til
jægeren.
Efter valget blev vedtægterne underskrevet
af de stemmeberettigede og på vegne af
Langhårsklubben underskrev undertegnede.

Præsident Gerwin Günter sluttede generalforsamlingen med at takke for valget og
deltagerne for fremmødet.
Efterfølgende var der middag og international hundesnak.
! "! !# da vi var på de kanter,
at overvære det 41. Schorlemer HZP 2010
(opkaldt efter den tyske Friedrich Freiherr
von Schorlemer som i 1897 opstillede den
racestandard, der endnu i dag danner basis
for racens avl).
Schorlemer HZP startede d. 30. september
med Zuchtschau i St. Wendel-Hoof, og de to
efterfølgende dage blev der afholdt prøver i
forskellige discipliner på nogle meget naturskønne revirer i området.
Vi fulgte Gruppe 8 begge dage (1.oktober
- 2.oktober) rundt i området under kyndig
vejledning Vicepræsident i Jagdgebrauchshundverband Wolf Schmidt-Körby.
   #
    
den prøveform forløber, det var en positiv
"   "    ¬

udenlandske gæster udleveret en Richterbuch (Dommerbog) Hvori vi kunne notere
vores bedømmelse af hundearbejdet og efterfølgende diskutere hvordan man hver især
visuelt havde bedømt hundene og kunne
efterfølgende erfare, at man tillægger søg og
anlæg meget stor betydning.
Schorlemer HZP sluttede med præmieoverrækkelse i det stor festtelt, hvor alle de
deltagende hunde med fører var på Scenen.
Trætte og mætte af indtryk og oplevelser,
kunne Carsten og jeg drage hjemad med
ranslen fuld af mange nye gode kontakter.
Bent Hansen
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Fuldbrugsprøver
2 langhår har her i efteråret opnået 1. pr.
på fuldbrugsprøver.
Djursland: Sjørslevs Dodo, ejer Leif Hansen, 231 point
Midtjylland: Futtrups Lotus, ejer Carsten
Lawets, 249 point og 1. vinder
Langhårsklubben ønsker Leif og Carsten
*       

Dette års Schorlemer HZP blev afviklet i smukke sydtyske landskaber.

Familiedag på Sjælland

Lejf Hansen og Dodo.

Hvalpe
  "        
hvalpe til salg og hvalpe på vej. Se klubbens hjemmeside www.langhaarsklubben.
dk og klik på ”hvalpe” og ”parringer”

Generalforsamling
Generalforsamlingen søndag den 20. feb.
2011 kl. 13 i Ejby Hallen
Årets Langhår. Husk at indsende resultater
fra lokale prøver til Bloch’s mindepokal

Alle fotos: Inge Lise Svenson

Der blev afholdt familiedag lørdag den
21.august 2010 i Kreds Sjælland. Lene og
Jørgen Larsen, Dianalund havde stillet deres
hus og fantastiske omgivelser til rådighed.
Disse dejlige rammer var 21 langhårede
hønsehunde sammen med deres familier (ca.
30 personer) med til at udfylde. Vi havde det
dejligste solskinsvejr hele dagen.
Der blev afholdt en ræveslæbsprøve og en
apporteringsprøve, hvor Just Mikkelsen var
dommer. Der blev uddelt 1 pokal ”Bedste
 "  ;#$Q  
Leif Hansen med Sjørslevs Dodo, som
 "  ""  "  
blev også uddelt en pokal ”Bedste Skue,
familiedag, Sjælland” til Ida Thyssen med
Wysiwyg Pivot.
Da prøverne var overstået, blev der tid til
hygge med snak og spisning for både børn
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og voksne.
Bjørn og jeg har modtaget mange opfordringer til at afholde en familiedag igen i 2011.
Lene og Jørgen Larsen har allerede nu givet
tilsagn om, at stille deres fantastiske faciliteter til rådighed igen. Så LØRDAG den 20.
august 2011 vil der igen blive kaldt sammen
til en familiedag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen på denne dag, så vi igen kan mødes
og få nogle hyggelige timer sammen.
Der vil også blive arrangeret markprøvetræning 3 gange i februar eller marts 2011,
og der vil blive afholdt en apporteringsprøve
Kristi Himmelfartsdag 2011 i Skuldelev.
Bjørn og jeg vil sige tak til alle dem, der
var med til at gøre denne familiedag til en
rigtig god dag og en stor tak til Lene og
Jørgen Larsen, for deres store hjælp og også
til dommeren Just Mikkelsen.

Hygge og godt humør som en god familiedag skal være

De to pokalvindere Leif Hansen og Ida Thyssen

Dansk Weimaraner Klub

www.weimaraner.dk

Dansk Weimaraner Klub 50 år

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@weimaraner.dk
Formand:
Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560
Aarup. Tlf. 22 32 61 09
formand@weimaraner.dk
Sekretær:
Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød. Tlf. 48 26 81 15
sekretaer@weimaraner.dk
Kasserer:
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. 48 70 89 00
kasserer@weimaraner.dk
Hvalpeanviser:
Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev,
8620 Kjellerup.
Tlf. 86 88 83 32
hvalpeanviser@weimaraner.dk

Ny Weimaraner i vinderklasse
Så har vi fået endnu en weimaraner i vinderklasse, idet Lars Iversen, med Garbus
Humle har opnået præmieringer til at stille
i vinderklasse. Lars har opnået adgang til
vinderklasse med følgende resultater.
1.pr. markprøve åbenklasse den 2. oktober
2009 i Haderslev.
1.pr. markprøve åbenklasse den 8. oktober
2010 i Sillerup.
Bestået Slæb og apporteringsprøve den 26.
juli 2009 i Tønder.
Dansk Weimaraner klub ønsker Lars og
Humle stort tillykke med resultaterne, og
glæder os til, at de fremover skal repræsentere racen på vinderprøver rundt om i
landet.
Pbv.
Brian Visby Hansen.

Husk
5-klub-Udstilling
Sjælland, søndag d. 30/1 2011 i Jægerspris. Tilmeldingsfrist 15/1
Jylland, lørdag d. 5/2 2011 i Uldum Hallen, Uldum. Tilmeldingsfrist 15/1
Se annonce side 10.

Et nyt år nærmer sig med hastige skridt og
dermed også et meget spændende og begivenhedsrigt år for medlemmerne i Dansk
Weimaraner Klub.
For snart 50 år siden blev klubben startet,
    #$     maraner i nogle år. Der var nu grundlag for
at danne en specialklub under Dansk Kennel
Klub. Klubben blev stiftet i foråret 1961 og
blev efter nogle år også optaget i Fællesrepræsentionen for Specialklubber for Stående
Jagthunde i Danmark (FJD).
Klubben har så siden hen udviklet sig
til det vi kender i dag. Med en mængde
tilbud til medlemmer i form af forskellige
træningsprøver og familiedage i kredsene
rundt omkring i Danmark, samt årets højdepunkt klubbens egen anerkendte markprøve
om foråret. Derud over har vi forskellige
anerkendte udstillinger, schweissprøver,
apporteringsprøver og markprøver i samar#       "> 
for stående jagthunde (5-klub regi).
I jubilæumsåret 2011 har vi valgt at gøre
noget ekstra i forbindelse alle anerkendte
udstillinger og prøver afholdt af Dansk
Weimaraner Klub og af 5-klub samt FJD
udstilling. Udover de sædvanlige præmieglas og sponsorpræmier, bliver der uddelt
en speciel hattenål til alle hundefører, som
        
   #      
I weekenden 2. & 3. april afholdes vores
store jubilæums markprøve i Sønderjylland
med festmiddag om lørdagen. Den 24. sep.
afholder vi en brugsprøve for Weimaraner
på Sjælland. Derudover afholdes generalforsamlingen i forbindelse med FJD udstillin-

gen d. 29. maj på Fyn.
Skulle du få lyst til at deltage på nogle
af alle disse arrangementer, så følg med
i Jagthunden, Weimaraner Nyt eller på
^         
praktiske oplysninger og evt. telefon nr. til
dem, som har med de enkelte udstillinger og
prøver at gøre.
Vi håber at det har vakt din interesse og vi
forventer at se dig og din hund i løbet af
2011. Så vi sammen, kan gøre hele året til
en stor fest, hvor alle Weimaranere kommer
af huse. Vi ser også meget gerne Weimaranere og deres førere fra vores Nordiske
nabolande, samt dem syd for grænsen. I skal
være meget velkomne til at deltage på vores
prøver og udstillinger.
På gensyn i 2011!
Jubilæumsudvalget
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Valg af metode
Af Helle Alstrup Fritzbøger
Weimaranerhvalpe er herlige. De er fremtidens jagthunde og de har krav på den
allerbedste træning.
Inden man skal i gang med den målrettede
træning af sin hvalp, er det vigtig at undersøge hvilken pædagogisk indgangsvinkel
man vil vælge. I træningen af Flair har jeg
valgt klikkertræning, da de bløde metoder
tiltaler mig.
En gammel jæger, med et glimt i øjet,
sagde, ”Helles hund gør alt hvad hun vil
have den til, når hun trykker på en lille rød
plastik klikker”. Så nemt er det dog ikke,
Flair forventer klikket men jeg kan ikke
fjernstyre hende med klikkeren.
I klikkertræningen lægges der bl.a. vægt
på, at hunden tilbyder adfærd som man kan
bygge videre på.
KLIK står for:
K = Kontakt
L = Leg
I = Initiativ
K = kontrol (hundens selvkontrol, muskelkontrol o.a.)
Et klik efterfølges altid af belønning i form
af en godbid, eller legetøj.
Ved hjælp af klik og belønning er det mu-

          
sidde helt lige på plads eller at holde fuglen
uden at mase eller gnaske.
Jeg er en af den slags hundeførere som
altid har lommerne fulde af godbidder,
beregnet til belønning og forstærkning af
adfærd. Min mand er mere sart, han har
godbidderne i en gammel boks fra m&m’s.
Her vil jeg lige indskyde, at Flair også adlyder når vi ikke har frikadeller og m&m’s
bokse i lommerne.
Flair er altid glad for at træne. Hun har
selvtillid, ser mig lige ind i øjnene når vi
træner og hun slår aldrig blikket ned. En af
mine stjernestunder er, når jeg kalder hende
ind på plads og hun lander lige ved siden
af mig, jeg kan mærke hendes krop mod
mit ben, og når jeg kigger ned i det grå fjæs
møder jeg det faste blik fra de gule øjne.
Hundetræning er et område der konstant
er i udvikling, derfor kan vi hele tiden lære
noget nyt. Jeg er ikke uddannet hundetræner. Flair og jeg får undervisning på hold 2 x
ugentlig året rundt, ved siden af dette træner
jeg sammen med andre hundeførere og
alene. Jeg træner med Flair hver dag og jeg
planlægger altid hvad vi skal træne og hvordan, inden jeg går igang.. Jeg deltager i alle
de kurser og foredrag om træning, sundhed
og adfærd som økonomien og mit ægteskab
kan rumme og den dag hvor jeg føler, at nu
har jeg ikke mere at lære, da er jeg gået i stå,
for læreprocessen slutter aldrig.

Endnu en bemærkelsesværdig
weimaraner!
Sønderskovens Don Chang le Rapid
Dommeren skrev:
Sønderskovens D. Chang Lee slippes i
roer i god vind. Anlægger et velskolet
krydssøg i høj fart og fortrinlig stil. Chang
går i en smidig galop og med højtbåret
hoved. Opnår hurtigt højrejst stand, hvor
den avancerer villigt. Udpeger og rejser
" $>   %   " 
skud. I 2. slip på græs i god vind bevarer
Chang det gode indtryk fra tidligere og går
med stor jagtlyst. Viser spontan sekundering. Er lydig og velført. 1.præmie.
Så kan det vidst ikke gøres bedre?
Desuden har Chang brilleret ved at bestå
yderligere:
To markprøver i åbenklasse med 2x2.
præmier.
Tre Alm. apporteringsprøver med 3x 29
point.
To Slæb og apporterings prøver med henholdsvis 26 og 25 point.
Og en Schweissprøve med 1. præmie.
Tillykke til Chang og Flemming Frederiksen.

Hvordan beskæftiger man en begavet jagthund med en midlertidig
skade? Man sætter den selvfølgelig til at plukke blommer i haven.
Foto: Alex Nissen.
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Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
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e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
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Tlf. 51 22 02 88
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Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
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apport@falkirks.dk
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Nana fra Dansk Vizsla Klub, sendte en invitation til deltagelse i Europa Cup i Frankrig
i september, til de medlemmer, som har
hunde i vinderklassen.
Da der ikke er mange vizslaer som har
 >       
(ca 8-10 stykker) kunne de der havde lyst
melde sig til. Anders Mortensen fra Fyn
med Rasze Thor, Arne Clausen fra (Sønder)
Jylland med Kato og Lars Bonnesen fra
Sjælland med Anton (Hasse) – meldte sig.
      $  "ning af hundene inden vi skulle afsted.
Endelig kom dagen hvor vi tog af sted med
3 mænd og 3 hanhunde samt tagboks. Der
var trangt i bilen, men det gik. Med begrænsning i tøjforbruget, blev der også plads
      } 
Lars kørte fra Næstved onsdag aften kl
20.30, Anders blev hentet kl 22.00 og til
sidst gik turen til Sønderjylland, hvor Arne

blev hentet omkring kl 23.30.
Vi ankom efter ca. 1200 km
kørsel til hotellet kl 09.00
torsdag morgen. Desværre
kunne vi ikke få vores værelser før end kl 12.00 – det var
lidt træls, da vi godt kunne
trænge til at ligge ned efter
den lange tur. Vi fandt derfor
en skov hvor hundene også
   $   [ middagen gik med at sove og
pakke ud. Kl 18.00 skulle vi
mødes med deltagerne fra de
andre lande. Der var tilmeldt
30 hunde, både ruhåret og
korthåret vizslaer. Der blev
trukket lod til de 2 hold om
startrækken. Arne og Lars var
på samme hold og Anders
   # 
han var på det andet hold.
Efter lodtrækningen gik vi
tilbage til vores eget hotel og
drak vin og øl for at dulme
nerverne lidt.
Fredag oprandt, og vi var
klar. Vi blev hentet på hotellet og kørte i kortege ud til
samlingsstedet. Desværre var
det engelske hold kørt forkert
og hele startcermonien blev
forsinket med 1 time. Vi blev
bedt om at stille os op bag
skiltene med navnet på vores
     \   
hunde blev præsenteret og der blev spillet
nationalmelodier, det gav lidt kuldegysnin  %  $      
   $     
da englænderne spurgte om vi havde stjålet
julemandens kappe, kunne vi godt se at et
rødt dækken med hvid plys kant, måske ikke
lige var det fedest dækken til jagthunde, så
vi valgte og lade dem ligge i bilen.
Arne havde trukket nr. 1 – dvs han skulle
starte i marken. Roerne som vi skulle gå i
hele weekenden var rigtig godt våde og den
smule vind som blæste, kom fra skiftende
retninger. Arne var noget spændt på hvordan det ville gå med Kato da han 14 dage
forinden havde været så uheldig og få et strå
op i poten som dyrlægen måtte operer ud,
dvs næsten ingen træning til Kato inden vi
skulle afsted. Men med skiftende vindretninger og roer som nåede helt op til livet
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taget i betragtning, så gjorde Kato hvad han
     $   
ingen.
Lars skulle starte som nr. 7 – vejret var
godt men også varmt for hundene, derfor
var de 20 min. som hundene skulle løbe,
rigtig hårdt. Anton startede på en stubmark
         den havde heldigvis taget lidt til og kom nu
kun fra en retning. Efter ca. 100 m fremme i
terrænet tog Anton stand. Da Lars og dommeren nåede op til Anton udløste Anton selv
standen. Dommeren pegede længere frem
  $       
som var på vej ind i roerne. Anton forsatte
det gode arbejde og ca. 100 m inde i roerne
stod han i stram stand. Dommeren sagde
¨> > ¨  Y      
hen imod Anton. Da de nåede op til Anton,
 Y  #   \     
#        
da hønsene lettede og dommeren skød.
Dommeren fortalte Lars at han skulle koble
Anton og tage ham 30 meter tilbage i terrænet og forsætte. Efter endnu 5 min søgen,
truttede dommeren i sit horn som betød at
slippet var forbi. Da situationen havde været
perfekt skulle der kastes en fugl (og der blev
skudt op i luften) – Anton blev sendt afsted
for at apportere. Det tog lidt tid for Anton
at samle den godt brugte fasan op, men den
blev heldigvis bragt tilbage til Lars.
\  "       
situationer, først stand til en hare, derefter
         
som blev afviklet perfekt med skud og ro i
" ]}    " 
en stand, denne gang igen til en hare, som
Rasze igen respekterede. Så skulle der
kastes en fasan og skydes, desværre kunne

Hasse har stand i Frankrig
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Rasze ikke vente og han knald apporterede.
Anders var godt tosset.
Efter den første dag samledes alle igen,
dommeren gav kritik til hundene. Anders
 ]}
      * 
   = " Y   \
en ’excellence’ som gav 8 point. Efter den
første dag lå holdet nr. 2 efter Frankrig, som
stillede med 5 toptrænede hunde. 4 af de
franske hunde blev trænet af en professionel
træner, som ikke lavede andet end at træne
hunde.
Der blevt hygget om aftenen, vi var i godt
humør og det blev fejret at vi havde haft
en god dag. Da Arne og Anders var ude for
at tisse hundene af inden de skulle til køjs
mødte de englænderne og blev enig om at
de lige kunne drikke en øl inden det var
sengetid. Anders syntes dog at selskabet var
rigtig godt og blev kl 02.00 for at holde det
   # +$    \ 
dog frisk og klar til endnu en spændende
dag. Der imod var der er par af englænderne
der ikke kunne klare mosten og var godt
brugte.
Heldigvis var lørdagen ikke så krævende.
     > 
test, hvor deres physiske tilstand og tænder
  >>  %  ]}

’excellence’ som var 6 point og Anton ’very
good’ som gav 2 point. Totalt 8 point som
var næsten fuldt hus, hvor vi maks kunne
have opnået 9 point. Så skulle der apporteres i vand. Her var vi alle sikre på at det nok
skulle gå. Vi så de første hunde kæmpe med
en simpel apportering, dvs hunden skulle
sidde roligt på bredden, mens der blev kastet
         
lov og hente. Alle 3 hunde viste hvordan

man apportere i Danmark, roligt og sikkert,
        mod var det et show at se nogle af de andre
hunde, deres føre og ikke mindst dommerne,
som kastede pinde og ekstra ænder hvis
        
ville i vandet. Åbenbart skulle hunden bare
      "  \ring, ro osv var lige meget.
Der var kun 1 hund som ikke bestod
prøven. I reglerne stod der at hvis man
klarede apportering så ville hunden ikke
få nogle point, da man tog for givet at en
vizsla kunne apportere, men kunne den ikke
  = "      
noget ind imellem, dvs hvis det havde været
en dårlig apportering, eller dommeren måtte
kaste endnu en and. Men nej der var ingen

 "      
hund.
Efter apportering som allerede var færdig
omkring kl 13, blev vi ude i terrænet ved
en lille jagthytte hvor vi hyggede os i det
dejlige vejr med englænderne (de var 5 hundeførere og 2 påhæng), den store tjekke og
hans kone samt et par af de andre hundeføre.
Vi spiste vores medbragte mad, drak lidt øl
og talte om hunde og verdenssituationen.
Tjekken fortalte at han havde deltaget i
verdensmesterskabet i Grækenland hvor en
dansk pige var blevet verdenmester med sin
ruhåret hønsehund. Han var selv blevet nr.
3.
Søndag som var sidste dag, var vi klar
over at hvis vi skulle bevare vores 2. plads
skulle vi ud og have point i marken. Lars
og Anton var igen nr. 7 og var de første fra
      [ >  
Anton stand. Den blev afviklet og Anton var

Det danske hold.

   "#    ]  
gået igennem, desværre da de manglede 10
meter af roemarken for at være færdig, kom
\       #  
point. Næste var Anders og Razse. Razse
den gammel hund på 10 år, viste alle tilskuerne og dommeren hvordan en erfaren hund
afdækker terrænet med løb fra de ene side
af roemarken til den anden. Da han næsten
var færdig med at søge roemarken igennem,
]}  [ "    ]}
#      "#    ;
skulle der apporteres, Arne og Lars holdte
vejret, tror også Anders var lidt nervøs.
Razse var rolig da der blev skudt og kastet
fugl. Anders sendte Razse ud for at hente
fuglen, men Razse var ikke færdig med at
#   *     
levende fugle. Anders måtte lige op og stå
 "   
   ]} 
for at hente fuglen som blev bragt hjem til
Anders. Så var der point til holdet, vi vidste
bare ikke hvor mange.
Efter at have set de andre hunde, var vi klar
over at Arne og Kato som de sidste skulle

         
for at vi skulle beholde 2. pladsen. Arne og
Kato gik ned langs roemarken for at hente
god vind. Desværre løb Kato ind i en fasanhøne, som han ikke ænsede, men i samme
moment snurrede Kato rund og tog stram
stand. Arne kiggede på den franske dommer som desværre slog ud med armene for
at fortælle at ballet var over. Arne bad Kato
om at rejse fuglen inden han koblede ham
og kom tilbage. Øv øv. Så kørte alle tilbage
til stedet hvor vi skulle have kritik, præmie overrækkelse, spisning og afslutning.
Inden vi kom tilbage skulle der matches om
prøvens bedste hund, dvs dem som havde
opnået cacit. Der var 3 hunde; 1 fransk, 1
tjekkisk og 1 belgisk. Der skulle for første
gang gå 2 hunde mod hinanden, tidligere
havde det kun været 1 hund ad gangen.
Den belgiske ruhårede hund vandt, selvom
vi syntes at tjekken var bedst. Da vi kom
tilbage og dommerne havde talt pointene
sammen, fandt de ud af at der var 3 hunde
med 15 point, som så skulle ud og matche
om at blive 2. bedste korthåret vizsla. An-

Resultater

Ejer: Niels Andersen, VG. JK Plac.1
Quodian’s Eszta. DK20398/2009
Ejer: Mona Lisa Jehg, VG. MK Plac.1

DKK udstilling i Vejen den 14. - 15.
august
Vizsla, Korthåret
Csipkéskúti Kankalin, DK23194/2009
Ejer: Arne Clausen, VG. JK Plac.1
Houseofvizsla Attis Sussi, DK00136/2009
Ejer: Gerald H. Jensen, VG. MK Plac.1
Majavika’s Donna, DK00056/2009
Ejer: Gitte Eriksen, G. MK
Tessa, 11309/2006
Ejer: Gerald H. Jensen, Exc. ÅK Plac.1
1.BTK CACIB BIR
Vizsla, Ruhåret
Humlekrogen’s Janka, DK19246/2009

DKK udstilling i Ballerup 18. +19. september
Vizsla, korthåret
Xénia Of Skyrocket, DK03686/2010
Ejer: Evy Lund, VG. JK Plac.1
Milo, 20590/2005
Ejer: Evy Lund, VG. ÅK Plac.1
Europa Cup, Frankrig 3. – 5. september
Hold: 3. vinder
Individuelle resultater:
Grønbankegårds Rasze-Thor, 06328/2000
Fører: Anders Brædder Mortensen: 15

ders og Rasze skulle ud og matche, Arne og
Lars gave ikke Razse mange chancer da de
andre hunde var løbemaskiner. Først var der
en tjekkisk hund oppe mod en fransk. Så var
det den franske hund mod Rasze. Igen viste
Razse sin store klasse, han anlagde et stort
   $     < 
af Anders og Razse.
Ved præmie overrækkelsen, hvor Belgien
   <        
Anders og Lars hver en stor pokal for deres
’excellence’. Der blev spist og hygget og
Lars takkede på holdets vegne for en rigtig
god prøve og fortalte at Danmark gerne ville
være vært næste år, hvis Dansk Vizsla Klub
ville godkende det, samt at der ville være
opbakning og hjælp fra klubben.
Derefter blev bilen sat i gear og vendt hjem
over til Danmark. Efter 12 timers kørsel kl
05.45 mandag morgen var Lars den sidste til
at nå hjem.
Det har været en rigtig god tur, vi kan som
danskere være stolte af vores hunde. Vi håber der vil være stor opbakning fra klubben
til at afholde EM til næste år i Danmark. Tak
til klubben for tilmeldings gebyr, dækkener
og kasketter.
Arne, Anders og Lars

Kato henter anden.

points’ Shorthaired individual Vice-Champion
Hasse (Anton), 10946/2004
Fører: Lars Bonnesen: 10 points
Kato, 06947/2003
Fører: Arne Clausen: 3 points
DJs markprøve i Nakskov d. 4/9-2010.
Aura, 10448/2003,
Fører Claus Secher, 2. præmie
Caddy, 15289/2007
Fører Anne Secher, 3. præmie
Humlekrogens Annebell (Rikke),
08959/2001,
Fører Anne Secher, 3. præmie
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Årets unghund

www.drenteklub.dk

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
Formand:
Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg.
Telf. 86 84 12 94
formand@drenteklub.dk
Hvalpeformidling:
Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr.
Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og
21 78 14 68
hvalpeformidler@drenteklub.dk
Kasserer:
Gitte Becher, Brusensvej 4, 7500 Holstebro. Telf.
97 41 39 27
gittebecher@tdcadsl.dk
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I sidste nummer af jagthunden blev der skrevet om kåring af årets Drente, på familiedagen. Uheldigvis glemte men at skrive om
årets unghund, derfor vil jeg lige skrive lidt
om denne præstation i vores sidst udgave
fra 2010. Sædvanen tro skulle vi i august
kåre årets Drente 2009, hvilket gives til den
Drente som har klaret sig bedst ud fra et
sindrigt pointsystem. Der gives point for en
prøve i hver af følgende kategorier: udstilling, markprøve, apportering, fuldbrugsprøve og spor enten i form af ræveslæb eller
schweiss. Derudover gives der også point
for HD status og AA status. For anden gang
i klubbens historie skulle årets unghund kåres. Her gives der point efter samme regler,
dog kan alle resultater til hunden fylder 2
år indgå i konkurrencen, men der kan kun
indsendes til årets unghund for det år, hvor
hunden fylder 2 år. I år blev den titel vundet
af Bjergvejens Buster, ejer & fører: John
Møller, Løgumkloster. Et stort tillykke til jer
og lad os håbe at det ikke er det sidste vi har
set og hørt fra jer to.
Nu, hvor det er blevet sagt, ville jeg også
lige tage mulighederne for at giver jer en
særlig hilsen fra jeres klubredaktør. Jeg
ønsker jer alle glædelig Jul og en rigtigt
godt Nytår. Håber at vi i 2011 igen må dele
mange gode oplevelser, resultater og historie
med hinanden. Jeg vil selvfølgelig prøve at
gøre mit bedste, til at formidler det videre til
alle jer.
Glædelige julehilsen,
Johanna Jongstra

Efterårsvinderprøve i 5-Klub regi søndag den 26. september i Grenå
Hej, jeg hedder Lillebrusen´s Tessa, jeg vil
gerne fortælle min historie fra den dag jeg
var til min første vinderklasseprøve sammen
med min fører Henning Wilstrup. Jeg må
vist hellere fortælle historien om min debut i
vinderklassen på markprøve, inden min fører
og ”ejer”, (jeg er sgu min egen) gør det. Jeg
havde lidt ondt af ham, da han skulle op
 
  "      
tiden. Bente hans kone, stod op for at fodre
  
 # # "  #  
opdagede at vi skulle ud og lege, for så har
jeg ikke tid til at spise. Vi kom i god tid
til Grenå. Pyh, det var godt at vi ikke blev
fotograferet. Vi skulle ud til nogle høstede
korn marker, Ventetiden var lang inden det
blev min tur. Da det var min tur gik det over
stok og sten, det var lidt svært, for vi gik i sidevind. Så jeg gik ud for at fange vinden, for
at kunne lugte, om der skulle være vildt på
terrænet. Henne for enden af marken, syntes
jeg der lugtede godt og gik lidt i stå. Straks
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En stolt 2. vinder lige midt i billedet

til at holde webredaktørerne informeret, om
jeres resultater, gode historier, fortællinger,
Denne gang er det Sandie Rosenberg som er
erfaringer osv. Vi er alle med til at skabe
Hvalpeformidler, Webredaktør og Merchanklubben, og sammen er det altså meget
dise
nemmere
Jeg kom ind i Drenteklubben i 2004, da
Morten (min bedre halvdel – også bestyrelsesmedlem) og jeg skulle have vores første
jagthund. Vi faldt begge for Drenten og
besluttede os hurtig for, at det skulle være
den race vi skulle have. Freja blev den første Drente og Mortens gode jagtkammerat.
Vi troppede op til træning i Silkeborg, hver
anden lørdag i måneden på Østjysk Hundecenter. Her er der fælles træning og vi kan
nyde godt af hinandens råd samt erfaringer.
Jeg blev ret hurtig fascineret af samspillet mellem hund og fører og træningen af
hunden. Morten er opvokset med hund, for
mig var det helt nyt. Træning og hundesport
indebærer en masse frisk luft og mange
sjove og gode oplevelser.
Jeg besluttede mig for, at jeg selv ville
   ' X
#   #
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hund Cille så til familien. Jeg har virkelig en
masse sjove oplevelser med Cille, vi har været til en masse prøver, udstilling, schweiss,
apporteringsprøver samt markprøver. Både
Portræt af en meget energisk frivillig
hvor det er gået godt og skidt, men det er
hjælper.
en del af gamet! Vi har trænet meget og jeg
Jeg hedder Sandie Rosenberg, og er klubhar fået en masse erfaringer, gennem andres
bens hvalpeformidler, webredaktør samgode råd og årelange erfaringer! Jeg synes
men med Johanna Jongstra og står for
det var sjovt at deltage på prøver, og komme
merchandise, Jo der er arbejde nok til de
i kontakt med andre mennesker, med samme
der gerne vil… Jeg besidder den ulidelige
lidenskab. Hvis du har en naturlig tilgang til
egenskab, at jeg godt kan lide at være med
folk, bliver det for det meste en rigtig godt
i spændende ting, jeg synes det er sjovt i en
og givtig dag i terrænet. Cille er en skøn
lille klub, at vi hjælper hinanden og er samjagthund og hun arbejder godt og meget
men om at få løst tingene. Der er naturlig
selvstændigt. Jeg har virkelig fået testet mit
udskiftning i opgaverne, man p.t. ligger de
temperament og tålmodighed, med hende,
hos mig.
lykkelig er jeg for, at have haft en ved mig
Nyt Logo
Som hvalpeformidler er det som regel mig
side til lige at hjælpe med at tælle til ti.
På generalforsamlingen 2010 var der et
der har den første kontakt med interesserede
En masse træning og MANGE unghunde
           
hvalpekøbere. Det er rigtig hyggeligt, at få
løjer senere, fangede vi samspillet, så det er
om, at Drenteklubben skal have et nyt logo. en hundesnak og få talt om de egenskaber
sliddet værd!! Hun er typen, der er ligeglad
Derfor udskrives der en konkurrence om
i Drenten, som folk måske søger eller ikke
hvem hun er på jagt med, bare hun er med,
et nyt logo. Hvis du har forslag til det nye
søger, når de skal have hund. Det er meget
så Morten låner hende også. I dag er hund
logo, bedes dette sendt til formand Klaus
vigtig at være oprigtig og ærlig, for det er
100% jagthund
Jensen, sammen med et par ord om hvorfor trods alt ikke helt lige meget, om hunden
I 2009, forøgedes familien med Ossie,
det netop skal være dette, som fremover skal passer ind i familien og deres behov. Oprigen
skøn hanhund der var godt 1 1/2, da vi
være Drenteklubbens nye logo.
tigheden gælder begge veje. Jeg sætter en
købte ham. Ossie er Mortens jagthund, han
Konkurrencen løber fra 1. november og
stor lid til, at få fortalt, om de erfaringer jeg
   < #  $   
frem til 1. februar 2011. Derefter sendes alle har gjort mig og det giver altid anledning
slidgigt. Han er en rigtig fjeder, der elsker at
indkomne forslag med ud til alle medlemtil en god snak, om meget mere end blot
arbejde og er faldet rigtig godt til her hos os.
merne i Drenteklubben, samtidig med at der Drenten. At ønske sig en Drente kan kræve
sendes indkaldelser til årets generelforsam- tålmodighed, da tilgangen af hvalpe ikke er  " "       
elsker ham! Hundene bor sammen med os,
ling. Der medsendes en nummereret stem   #       
naturligvis – men har dog også deres eget
meseddel, som skal sendes retur til Klaus
ser muligheden i at hente sin Drente i Holhundehus og gård.
Jensen om hvilket logo man stemmer på,
    #      * 
Til daglig er jeg offentlig administrativ
skal være Drenteklubbens logo fremover.
til racen.
ansat, så det passer mig at komme ud og
Vinderen af at have lavet Drenteklubbens
Webredaktør er også en af mine opgaver,
bevæge mig og få noget luft. Udover jagt
*  " $        nogle gange er der mere gang i opdaterinog hunde er jeg aktiv i Aars Gymnastikforog det offentliggøres på generalforsamlingerne end andre. Det skal naturligvis ses i
gen 2011. Vi håber så mange af jer som mu- relief til, at det er i sin fritid, at alle disse op- ening som Spinning instruktør og træner
jævnligt i det lokale motionscenter. Det var
ligt vil deltage i konkurrencen, samt stemme gaver ligger. Samtidig kræver det jo, at der
lidt om mig Vi ses derude og husk at sende
på den senere fremsendte stemmeseddel.
er nyheder og gode historier at skrive om.
historier til mig .
De bedste hilsner fra Bestyrelsen
En appel skal lyde til klubbens medlemmer,
fægtede min fører med en arm i luften, men
her har vist været noget, som er gået væk,
så jeg gik videre. Længere fremme skal
jeg lige love for, her duftede der godt, så
jeg gik stille hen til det. Men hov der var
#       $  #  
 
       " 
      *   " "
jeg ordre om at rejse dem, men hvem af
dem sagde han ikke, så jeg talte ælle bælle
du skal op og bang, så sad jeg der og så en
fasan falde lige foran mig i en tæt skov af
 
   #
 
først kom de andre fasaner op, Puha, det her
er vist lidt svært med alt det siv og vand,
 "    #  
pænt for ham, så kan det nok være at han
   #     
$
kritikken op. Næste gang vi skulle ud, var
på en byg mark som ikke var høstet, Det var
dejligt at have en fører med, som var stille
når jeg arbejder. Jeg forsøgte at komme godt
ud til begge sider, men fandt kun et gl. hare
leje. Da vi kom til enden var dommeren
tilfreds med det han havde set. Jeg skulle
deltage i noget som hed matchning, Så var
det her han glemte, hvad min avler Gitte
havde sagt, om at satse i stedet for at gå
     "$     
fugle. Jeg tror nok han blev lidt knotten over
ikke at have fundet ud af hvordan en matchning foregik. Jeg skal nok prøve at gøre ham
glad næste gang, vi skal på prøve. For han
er stolt af min bedrift og syntes jeg er den
bedste. Nu må jeg vist hellere se at komme i
løbetid, inden han bliver helt rød i knoppen,
over ikke at skulle til Holland, for der har
han fundet en pæn fyr til mig (arrangeret
ægteskab).
Mange hilsner fra Lillebrusen´s Tessa

Portræt af……
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Dansk Breton Klub
Bretons i roer

www.breton.dk

Klubredaktør og formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,
4390 Vipperød. Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
jonna-peer@mvb.net
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allenfolmerhansen1@hansen.mail.dk
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
Avlsrådsformand:
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.
Tlf. 7586 3703,
beuchert@larsen.mail.dk
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Ny kasserer
Som annonceret i Jagthunden oktober, har
Lissi Rasmussen valgt at fratræde posten
som kasserer i DBK efter lang tids tro tjeneste. Ny på posten er Marianne Poulsen,
som sammen med sin husbond Jimmy
Kendra, har tabt sit hjerte til bretons via
ejerskabet til Fønsvigs Djazz.
Bestyrelsen skal i denne forbindelse
henlede opmærksomheden på, at der i en
overgangsperiode kan være lidt knas på
linien, da bankoverdragelse m.m. ikke
altid forløber helt gnidningsfrit. Mariannes
_     
du under fanen Dansk Breton Klub.
Bestyrelsen skal benytte lejligheden til
at takke Lissi Rasmussen for hendes store
arbejde gennem 7 år, samtidig med at vi
byder Marianne velkommen på posten, og
vi ser frem til et rigtigt godt samarbejde.
Bestyrelsen
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Når jagthunden viser sit værd.
Spændingen var stor, da årets DM blev
startet søndag morgen den 10. oktober. DBK
  " $       X
deltagere – altså 23 procent af de fremmødte
var bretons. Alle holdene blev afprøvet i
indbydende roemarker, og da formiddagen
var omme, havde alle hold haft godt med
fugle.
DBK var repræsenteret ved Dixie (Asger
Bak), Mick (Karsten Thomsen), Engbjergvejs Abelone (Kenneth Schultz), Syrach
(Jan Nielsen), Zago (Bjarne Nørhave) og
Stevnsåens Gucci (Poul Vestervang).
Den sjællandske gruppe af cheerleaders
valgte helt naturligt at følge de unge håb
Zago og Bjarne, som var kommet i selskab
med sidste års danmarksmester, derbyvinderen 2009 og mange andre gode hunde. Zago
viste sig fra den bedste side, da han magtede
at afstemme sit søg til terrænet – roemarker
med mange fasaner. Selv om Zago missede
en fasan, der lettede hvor hundene startede,
i starten af 1 slip, kom han stærkt igen og
viste sit værd i 2 slip, hvor makker (den
senere danmarksmester) et splitsekund før
Zago tog stand. Zago, tog dernæst selvstændig stand.
Zago præsterede at fastholde sin egen
stand under afviklingen af makkers situation
meget tæt på Zago. Dernæst respekterede
han promte sin egen rejste fugl, der blev
fældet på klos hold med 2 skud. De øvrige
hundeførere og tilskuere nikkede anerkendende.
   ¯ "   
skal det med, at mange meget stort gående
hunde kom alt for hårdt frem i markerne, og
dermed ikke udnyttede de åbenlyse chancer,
der helt naturlig bød sig til i roemarkerne.
       

jagthunde.
Zago kom med om eftermiddagen med 1B.

    [# # \
(1B) og Syrach (1B). 3 bretons ud af 9 –
altså 33 procent var bretons om eftermiddagen.
Desværre for Jan Nielsen (og os andre)
valgte Syrach at gå på jagt for sig selv.
Sådan er det med gamle hunde, som har
præsteret gennem tiderne. Nu vil de af og til
selv bestemme!
Heldigvis holdt Zago og Abelone niveauet,
og endte i matchning med at skulle konkurrere mod hinanden. Her blev Zago 5. vinder
og Abelone 4. vinder. Uden at forklejne de
næste 3 vindere skal jeg tillade mig at konkludere, at alle 5 solide jagthunde i matchningen kunne ved en stabil indsats have sat
sig på tronen ved årets DM.
Redaktøren

Aktiviteter
Træning i det Midtjyske
Hermed de planlagte jagt- og søgstrænings-dage i
det Midtjyske. Mødested oplyses ved tilmelding.
12. februar Langå tilmelding til Thomas Kristensen
tlf. 23930110
19 og 20 februar Kongenshus Hede tilmelding til
Brian Krog tlf. 27617091
26. februar Videbæk tilmelding til Harry Jensen tlf.
97175215
27. februar Aulum tilmelding til Jan Nielsen tlf.
61669723
4. marts Blåhøj tilmelding til Thomas Klit tlf.
22132815
5. marts Langå tilmelding til Thomas Kristensen tlf.
23930110
6. marts Barrit tilmelding til Jens Stenhøj tlf.
40261172
Mødetid kl. 9.00 og 100 kr. pr. hund pr. gang.
Princippet er først til mølle, dog med det forbehold,
at nye hundeførere har 1.prioritet
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget Midtjylland
Foreløbige tiltag i det nordjyske for 2011
Indendørs lydighedstræning i St. Vildmose 8., 15.,
22 og 29. januar 2011 for alle, der gerne vil ha’ tips
til og træning med deres breton. Tilmelding til Lene,
helst på mail Kaufmann@post10.tele.dk, eller på
mobil 6122 7699. Tilmelding senest 1 uge før, pris
kr. 50 pr. hund pr. dag.
Ringtræning 5. februar 2011 i St. Vildmose. På

Meddelelser
Årbog 2010
Da vi rundede 50 solgte eksemplarer for
2009 prøver vi endnu engang at samle årets
kritikker m.m. i en beskeden årbog.
Årbogen kan bestilles og betales samtidig
med indbetaling af kontingentet for 2011.
Årbogen koster den horrible sum af kr.
100, og den er klar til levering den 1. april.
Denne gang uden fejl.
Redaktionen
Ny ladning og årgang vin på vej
Det begynder at tynde ud i vinlageret, så
bestyrelsen har givet Torben Andreasen
mandat til at hjemkøbe en ny palle vin.
Vinen kommer fra samme leverandør som
sidst. Men, der er fortsat enlkelte kasser
tilbage af den første succes, så ønsker du
 "     #     

Konsortiet
I 2008 gik 6 gæve jyder sammen og dannede et jagtkonsortie (den ene er dog i mellem tiden emigreret til Fyn) og lejede jagten
hos 2 landmænd i Himmerland, hvor vi
også har mulighed for at træne vores hunde.
Fælles for disse 6 medlemmer er lidenskaben for den lille Breton.
Den 30.oktober 2010 blev der så igen
afholdt fællesjagt på terrænerne, hvor der
var mulighed for at invitere gæster med.
Vi måtte skyde alt hvad jagtloven tillader,
bortset fra harer da de er fredet i området.
I alt deltog 10 jægere på denne jagt, hvoraf
de 8 havde taget hund med, således kom an-

opfordring laver vi en dag, hvor vi bli’r lidt klogere
på udstilling - mere info følger. Tilmelding til Lene,
jf. ovenfor, pris kr. 50 pr. hund
5 x Forårsmarkprøvetræning, reserver allerede nu
følgende datoer: 12/2, 19/2, 26/2, 5/3 & 13/3 fordelt
"        + #*  ¦
februar kobler vi os på Kongenshus Hede – se aktiviteter for Midtjylland. Den 13/3 vil sandsynligvis
blive en lokalprøve.
Vi glæder os til at ses!
Det nordjyske aktivitetsudvalg.
Lydighedsdressur på Sjælland
Der bliver hold for både de unge hunde og de rutinerede hunde. Og, måske et hvalpemotivationshold.
Husk varmt tøj, da det foregår udendørs.
Sted: Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 1,
2605 Brøndby
Datoer: Lørdag den 8. januar, 15. januar, 22.
januar og 29. januar 2011. Alle dage kl. 13.00.
Pris: 250,00 kr., der betales første gang.
HUSK LORTE-POSER !
Tilmelding til Merete Larsen tlf. 20 61 31 94 eller
47 33 31 94. Der er også mulighed for at tilmelde
sig via mail, som er merete@privat.tdcadsl.dk
Lydighedskonkurrence - Sjælland
Som afslutning på lydighedstræningen i Vallensbæk
afholdes der lørdag den 5. februar en hyggelig og
uformel lydighedskonkurrence, hvor de unge hunde
kæmper om en lille sølvpokal. De”gamle” hunde vil
selvfølgelig også blive testet af.

leveringsdygtig.
Bestyrelsen
Generalforsamling
Dansk Breton Klub afholder ordinær generalforsamling fredag den 1. april 2011 kl.
20.00 på standkvarteret Danhostel Køge,
Vamdrupvej 1, 4600 Køge – tidligere Køge
Vandrehjem.
Forslag inkl. forslag til kandidater til
klubbens tillidshverv skal være formand
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød i hænde senest den 15. februar 2011.
På valg er Torben Andreasen og Peer
$>_Y  $  " #mesiden www.breton.dk eller kan rekvireres ved kontakt til Søren Stenhøj, 4824
7030.
Bestyrelsen

tallet af hunde op på 13. Det mest bemærkelsesværdige var vel, at alle var Bretons.
Der var afbud fra konsortiets ”Fynske”
medlem der er ejer af 3 Bretons. I alt vil
dette lille jagtkonsortie på 6 medlemmer
kunne stille med 15 Bretons.
På dagens jagt blev vildtet i den grad
 +      
Fiskalen var vældigt fornøjet over dette og
de lange såter, hvor vi ventede på at ”kræet”
kom tilbage.
Der blev også stillet krav til jægernes evne
        
store fornøjelse blev en ræv ikke skudt da
jægeren(han har ikke Breton) var i tvivl om

Lydighedskonkurrencerne er åben for alle – også
jer der ikke har deltaget i Vallensbæk. Det er gratis
at deltage. Tilmelding sker til Merete Larsen (se
ovenstående).
Lydighedsprogrammerne udleveres på lydighedskurset og offentliggøres på hjemmesiden.
Studiekredse på Sjælland
Der etableres minimum en studiekredsaften på
Sjælland. Temaet bliver praktisk førstehjælp til
hunden og forskellige sygdomstemaer. Følg med
på hjemmesiden, ligesom tid og sted annonceres i
Jagthunden februar. Vær opmærksom på, at FJD
afholder en foredragsaften den 15. februar.
Jagt- og søgstræning på Sjælland
Der afholdes jagt- og søgstræning lørdag den 12.
februar, søndag den 20. februar og lørdag den 26.
februar.
Alle dage er der mødetid kl. 9.00. Prisen er 150
kr. som betales første gang, hvor mødestedet er
parkeringspladsen ved Skuldelev Kro, Østergade
2B, 4050 Skibby. De følgende mødesteder bliver
oplyst første mødedag, eller du kan følge med på
hjemmesiden.
Tilmelding til Claus Nielsen, e-mail claus@breton.
dk eller telefon 4059 7074 eller 4826 2642.
Aktiviteter på Fyn og i det sydjyske
Der henvises til hjemmesiden samt Jagthunden og
bretons i februar.
Bestyrelsen

Uændret Kontingent for 2011
Bestyrelsen har besluttet at lade kontingentet forblive uændret. Kontingentet bliver:
Alment medlemskab kr. 325
Alment medlemskab kr. 235 (u/Jagthunden)
Husstandsmedlemskab kr. 355
Bestyrelsen
DBK´s hovedprøve i 2011 starter den 1.
april
Nej, det er ikke en aprilsnar. Klubbens
hovedprøve afholdes som sædvanlig over
3 dage. Prøven afholdes på Sjælland i
omegnen af Køge og Stevns. Fredag den 1.
og lørdag den 2. april afholdes ungdomsklasse- og åbenklasse-prøver. Søndag den
3. april afholdes vinderklasse.
Prøverne vil blive annonceret i Bretons´
og Jagthunden/februar 2011, men sæt kryds
i kalenderen allerede nu.
Bestyrelsen
det kunne være en af disse fartglade hunde,
der kom ret imod ham på åben felt, og han
undlod derfor at skyde, til det var for sent.
En sådan fantastisk fantasifuld forklaring
for at stå og ”sove” på post blev selvfølgelig honoreret med en lille bøde til den altid
sultne jagtkasse.

       tiemedlemmer skal træne endnu mere hund
og skydning for at det alt sammen går op i
en højere enhed.
Bestemt en rigtig god og hyggelig dag,
        arbejde.
”Jagtkonsortiet”
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rende „Grand old Mama“!
7. Hvad er dit syn på importer og udenlandsparringer?
Mere! Vi kan ikke få for mange. Genpuljen
må ikke blive for begrænset.
8. Hvordan synes du, det går med bretonen
idag?
Vi har ikke haft bedre hunde, end vi har
idag. De har et udmærket eksteriør, og vi har
dygtigere hundeførere end i starten, hvor de
  _#   *   " jøet. Så man kan sige, at arbejdsbetingelserne er ændret siden da.

Portræt af Mogens Langvad
Mogens Langvad er et kendt ansigt i klubmiljøet i Dansk Breton Klub. Han har været
breton-ejer siden midten af 60´erne og aktiv
som prøvedeltager, eksteriørdommer og opdrætter. Kennel Langvad har igennem tiden
produceret gode jagt- og markprøvehunde
og har præsteret at lave en danmarksmester.
Nærmest som fast tradition bliver Mogens
„klappet ind“ som revisor-suppleant ved
generalforsamlingen på Hovedprøven. Mogens har bedømt mange hunde på udstilling
igennem tidens løb og er, kan man vist godt
sige, kendt for at „kalde en spade for en
spade“ (hvilket det efterfølgende interview
bærer præg af!). Mogens er nr. 3 i rækken
af jyske koryfæer, som jeg har fået en snak
         
rødvin, hvilket bestemt ikke gjorde samtalen
ringere!
1. Hvornår startede du med at have breton og hvorfor?
Oprindeligt ville jeg have haft en kleiner
° ±    

   
#     
tilbage i 1966. Det var en hund fra Kennel
Nordfjordens. Den var både grim og dum,
ha, ha! Jeg solgte den siden hen til Hval" <$    
#  "
fra Knud Klit.
2. Fortæl lidt om opstarten.
Alt i alt har jeg vel haft omkring 15-20
 ;    #  
hunde til en jæger. Så er der plads til en
ny, frisk hund. Livet er for kort til dårlige
# [    ¬ 
#
kennelmærket „Langvads“. Indtil da havde
jeg nok lavet omkring 10-12 kuld. I perioden 1967-2005 har jeg mødt op til samtlige
hovedprøver undtagen én. De sidste par
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Af Pernille Hansen

år har jeg mest koncentreret mig om selve
jagten og har ikke været aktiv på prøverne.

9. Hvilken rolle skal bretonen have idag og
i fremtiden?
Først og fremmest er bretonen en jagthund.
Man skal ikke satse alt på at lave markprøvehunde, det er bare en sekundær bonus.
Den skal ikke kun være en sportshund. Gennemsnitsjægeren bruger sin hund få dage
om året. Resten af tiden er hunden omkring
familien. Så derfor skal den være god at
have i hjemmet.

10. Er der noget vi kan gøre bedre?
Som jeg har sagt tidligere: Livet er for kort
3. Hvilke „kampe“ skulle kæmpes i starten? til dårlige hunde. Skil dig af med lortet!
Udadtil var det at få racen placeret i engelsk Der skal være mere ærlighed omkring egne
eller kontinental gruppe. Ønsket var, at bre- hunde.
tonen skulle gå blandt de engelske, hvilket
Afskaf pokalerne. Vi risikerer at avle på
det jo så endte med.
de forkerte hunde. Hunden, der går hårdest
Internt var der andre „kampe“ at udkæmpe.   >>  ]    Bl.a. at få bugt med den arvelige sygdom
klasserne bør tælle mere end resultater fra
rotation, der var størrelsen på hundene og
vinderklasse.
hofteledsdysplasi.
11. Hvordan ser du fremtiden for bretonen i
4. Hvad lægger du vægt på hos en breton? - Danmark?
Hvilke kvaliteter skal den have?
„Lys og lykkelig!“. Nej, spøg til side. Jeg
En breton skal udvise samarbejdsvilje. Det
kan godt frygte, at om 15-20 år er der ikke
kan ikke nytte noget med en hund, som ikke mange bretoner, som kommer på jagt, men
vil arbejde sammen med sin fører. Så skal
må nøjes med et „opsamler-job“ - men det
         $ 
er jo ikke deres skyld!
omgængelig og rolig og nem i huset.
Med denne lidt dystre slutning på min snak
5. Hvordan bibeholder vi disse kvaliteter?
med Mogens, kan man kun håbe, at fremtiVi skal avle på de rigtige hunde!
dens jægere får øjnene op for vores dejlige
race og vil bruge den til alle de arbejdsopga6. Er der særlige hunde (udover dine egne)
ver, som den uden problemer kan bestride.
som du husker - og hvad huskes de for?
Som avlshund var „Nydams Bette“ uovertruffen. Hun ligger stort set bag alle vore
største hunde. I arbejdssammenhæng har
hunde som bl.a. „PVN´s Poker“ og „Marco“
været gode. Samarbejde har været nøgleordet dér. De er begge efter „Nydams Bette“.
Selv om de kommer fra mit eget opdræt, så
må jeg også fremhæve „Langvads Tjell“,
som vandt DM i 1988 og „Langvad Sabelle“
som kom til Norge, hvor hun bl.a. vandt
den norske unghundevinderklasse. Den er
aldrig vundet af en breton før. De hunde,
jeg har nævnt her, stammer alle i lige linie
fra „Nydams Bette“ og der kunne nævnes
        "-

Dansk Pointer Klub
DPK´s efterårsvinderklasse
www.pointerklub.dk

Klubredaktør Jagthunden:
Lars Bæk-Nielsen, Siltoftevej 8, 6280 Højer
Tlf. + 45 87 74 06 86, Mob. +45 29 21 49 86
E-mail pointer@virkholm.dk
Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58,
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail borupgaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Marie Petersen, Viemevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail branebjerg@tdcadsl.dk
Hvalpeformidling:
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30
E-mail jgordon@dlgmail.dk

Gode resultater på brugsprøverne

På de af Dansk Kennel Klub afholdte
brugsprøver, har pointeren i dette efterår
        
opnået præmieringer på disse prøver. På
klubbens hjemmeside kan alle resultaterne
ses. Nedenstående nævnes 1.præmierne i
brugsklasse:

Lørdag den 25.september dannede Salbrovad Hallen på Vestfyn den ydre ramme
for mødestedet til Dansk Pointer Klubs
efterårsvinderklasse. Herfra skulle de 37
startede hunde fordeles på 4 hold, der under
formiddagens afprøvninger skulle gå arealer
omkring Turup/Barløse og Ringe. Prøveleder Alex Nissen og hans mange dygtige
hjælpere havde forud for prøven gjort et
stort stykke arbejde for at alt skulle ”klappe
til mindste detalje”.
Der var som vanligt ved markprøver en
vis spænding forud for start, og da tonerne
fra jagthornets signal til samling lød på
denne smukke efterårsdag steg intensiteten
yderligere. Og efter en kort velkomst med
efterløbende lodtrækning om de 4 dommere, Anders Warming, Søren Stenhøj, Ove
Steen Pedersen og Finn Møller Jørgensen,
var afsluttet, kunne karavanen af biler
forlade Salbrovad Hallen ud til de omgivne
terræner.
Personligt var jeg på hold 2, som skulle
gå hos Steen Bendt på terrænerne omkring
Myllerup. Og Steen kender sit terræn… På
den første store stubmark med isået gul sen"   X       
Fugletilgangen fortsatte dagen igennem og
     >>   
middag var der skudt over 5 hunde, hvoraf
de 4 havde muligheden for at fortsætte til
2.heat. Henning Hansen på top, jeg selv
som nummer 2, Hr. Have fra Holstebro som
3`er og vores norske ven Anton Ringøen
som nummer 4.
Da vi kom til frokost var det samme
melding fra de andre hold – godt med fugle
og mange situationer. Det er meget glædeligt, at der til middag var skudt over 22 af
de startende hunde, hvoraf 18 stadig kunne
kategoriseres til at fortsætte.
Dommerteamet voterede og følgende 12
hunde var med i hatten til 2.heat:
Hesselhøjs Disco, Fugledes Don Camillo,
Treff, Mjølners Magni, Villestoftes Sissel,
Mørups Krumme, Stormosens Oliver, Metrinelunds Gossi, Fugledes Eno, Henning-

knauses Pascal, Niholys Chang og Fugledes
Juvel.
2.heat foregik på store stubmarker pas    $ 

uvist af hvilken årsag, ingen fugletagninger
i hverken 2.heat eller matchning.
Efter 2.heat skulle 4 hunde omprøves,
hvorefter dommerne lod 8 hunde fortsætte
til matchningen – rangeret som følger:
Hesselhøjs Disco, Villestoftes Sissel,
Mørup Krumme, Treff, Metrinelunds Gossi,
Fugledes Juvel, Henningknausens Pascal og
Niholys Chang.
Chang blev sat udenfor placeringen og
Gossi slog sig selv ud, således blev Pascal
nummer 6, Juvel nummer 5 og Treff nummer 4 efter at være blevet slået af Krumme.
'      "  "
kæmpede Sissel og Krumme længe. Det var
en knivskarp duel, og det blev Sissel som
   $        
Disco.
{    >  ; 
øverst, og kunne således senere, sammen
med den stolte fører Anne-Marie Pedersen,
lade sig kåre som vinder af klubbens efterårsvinderklasse 2010. Samtidig kan duoen
se frem til at skulle repræsentere DPK på
den afsluttende fællesprøve på Falster den
10.oktober.
Placeringer på prøven blev som følger:
1.vinder med HP, Villestoftes Sissel – AnneMarie Pedersen
2.vinder med HP, Hesselhøjs Disco – Henning Hansen
3.vinder med HP, Mørups Krumme – Kruse
Meier
4.vinder med HP, Treff – N.P.Olesen
5.vinder Fugledes Juvel – Flemming Fuglede
6.vinder Henningknauses Pascal – Frede
Aude
Held og lykke til alle på prøverne i ugens
løb – ikke mindst de fælles vinderklasser i
den kommende weekend.
FS

Jo Kells Lysa – Søren Møller Jensen
Fugledes Merlot – Flemming Fuglede
Metrinelunds Gossi – Svend Buchhave
Mørups Krumme – Kruse Meier
Boelsgaards Figo – Tom B.Hansen
Mørups Britta – Hugo Nielsen
De placerede hunde på DPK´s efterårsvinderklasse 2010.
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De 5 ekvipager på DM fra pointerklubben
var:
Villestoftes Sissel – Annemarie Pedersen
Fugledes Juvel – Flemming Fuglede
Hesselhøjs Disco – Henning Hansen
Fugledes Eno – Flemming Sørensen
Idimun Rona – Aage Christiansen
Efter formiddagens afprøvninger måtte
Sissel, Rona og Eno forlade mesterskabet,
mens Disco og Juvel stadigvæk var med i
kampen i 2.heat.
Juvel var ude i eftermiddagens 2.slip og
kvitterede hurtigt med en komplet fugletagning. Disco opnåede også en situation,
hvor der efterfølgende bliver skudt 2 fugle.
$   >      
måtte dermed udgå (det skal siges, at fuglen
  
Juvel var derimod rangeret helt på toppen
inden matchningen, og hun blev ikke slup"         
højt meriterede irske setter Jaffa. Det blev
 $       $
strå, og dermed blev det i 2010 en pointer
som kom til tops.
Det er 3.gang på 5 år at Flemming Fuglede
vinder DM – en imponerende præstation!
Årets afsluttende fællesprøve var i år henTillykke til samtlige placerede hunde på
   $ " <     >- årets DM.
rede hunde skulle afgøre året DM. Blandt de FS
startende hunde var der i år 5 pointere – lidt
færre end normalt.

Danmarksmesterskabet 2010
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Tirsdag den 28.december 2010 fylder
H.C.Hansen 80 år.
Hans Christian Hansen – bedre kendt
som H.C. - har gennem en lang årrække
været medlem af Dansk Pointer Klub, og
han er kendt af alle i den danske hundeverden. H.C. er kendt for sit mangeårige
engagement for afholdelse af de store
prøver på Sjælland. På de skønne terræner
omkring Gørlev er det utallige prøver, som
H.C. til mindste detalje har planlagt. Ikke
mindst har Derbyet haft en helt speciel
plads i fødselarens hjerte.
H.C. har også organisatorisk været involveret i derbyet, i det han i en årrække var
pointerklubbens repræsentant i Derbyudvalget, hvor han var sekretær, og i en
periode også kasserer.
For sit store arbejde i dansk hundesport, og i pointerklubben i særdeleshed,
modtog H.C. under klubbens festmiddag
ved hovedprøven i 2009 Pointerklubbens
fortjenstmedalje i sølv.
Vi er mange hundesportsfolk der er dig
taknemmelige for det store arbejde du har
gjort for dansk hundesport. Og fra Dansk
Pointer Klub skal der lyde et stort tillykke
med fødselsdagen, og vi ser frem til mange
gode år fremover.
Dansk Pointer Klubs bestyrelse

Preben Binder 70 år

Hubertusprøven 2010

På grund af for få tilmeldinger blev vi des$     *   prøve, som ellers var planlagt til at foregå
i Sønderjylland. Der var kun 3 tilmeldte
hunde, hvilket er for få til at gennemføre
  "        
medlemmer deltager i denne prøveform??
DPK skulle stille et hold til den fælles
Hubertusprøve. I første omgang trak undertegnede sig, og lod de 2 øvrige tilmeldte repræsentere DPK. Erik Aarø måtte imidlertid
melde afbud, så det blev Villy Lovén med
Metrinelunds Boye og undertegnede med
Eno som skulle forsvare DPK`s farver.
Vi havde sammen med repræsentanterne
fra de øvrige 4 engelske klubber en super
god dag hos Erling Clausen ved Bramming.
Højt humør og mange sjove episoder er de

H.C.Hansen 80 år

gennemgående træk fra denne dag.
  
      
og det var også disse 3 hunde som indtog de
3 øverste placeringer.
3.vinder blev GS Slåttbuas Tikka – Henrik
Christensen
2.vinder P Fugledes Eno – Flemming Sørensen
1.vinder ES Martellens Iasy – Erling Clausen.
Kun 1 point skilte Iasy og Eno, så kampen i
toppen var tæt.
Tillykke til Erling med mesterskabet og tak
for en god dag.
FS

Mandag, den 27. december 2010 fylder et
af Dansk Pointer Klubs trofaste medlemmer gennem mange år Preben Binder.
(Preben fra Auning) 70 år. Preben har haft
Pointere i over 40 år og primært brugt dem
til jagt samt nogle få markprøver. Kendetegnet for Prebens hunde har altid været at
        ket her på Djursland kender Preben som
en ven man altid kan stole på og som altid
er parat til at yde den hjælp han formår.
Dansk Pointer Klub har i mange år nydt
godt af Prebens skønne terræner i Ørsted
enge som han villigt stiller til rådighed i
kamp om skydestokken for de unge hunde
og forårstræning til de ældre hunde, samt
mange træningsture for dem som har behov. Prebens nye unghund Matresses Nich
er meget velgående, og da Preben nu har
bedre tid til træning bliver det en spændende tid der kommer for ham og Nich.
Preben med tak for din altid villige hjælp
ønsker Dansk Pointer Klub og dine mange
hundevenner dig et stort tillykke på dagen
og god vind mange år fremover.
På Dansk Pointer Klubs vegne
Børge.

Indtryk fra Svensk Derby 2010
Torsdag den 30. september kom Jan Koch
næsten midt om natten, hvorefter vi kørte
mod det sydlige Sverige, Jan som hundefører med Fugledes Nike og jeg som tilskuer.
Jeg havde egentligt tilmeldt hund, men den
har jeg ikke mere.
Vejret var i orden til afholdelse af et
Svensk Jagthundederby, dog noget blæsende med en skarp kold østlig vind. Der
var tilmeldt 26 hunde til start. Heraf var 10
hunde fra Danmark, så vi må sige at det var
  " $      
Prøven startede først kl. 11 med velkomst,
veterinærkontrol og organisation af dagen
og den efterfølgende dag. Der var god tid til
at komme os over den lange køretur. Klokken ca. 12 drog vi først i marken fordelt på
de to hold.
Lad mig sige at det hold, hvor jeg var med,
var der mange blændende hunde. Især var
der en hund der på vores hold viste alt, nemlig Pimens Birka ført af Susanne Hempel fra
Sverige. En lille sort/hvid pointer med en
gnistrende jagtlyst, der ”slicede” sin mark
i tynde skiver og gik fra kant til kant i en
blændende fart og smuk stil, får en stand for
         
i orden. Det var en hund der skulle kigges
nærmere på. Jeg er ikke dommer, men det
var et syn for de største guder efter min
mening – sådan skal en hund gå og arbejde
– det var stort. Flere hunde gjorde det også
godt, nogle var uheldige med hareture, det
er jo de situationer der skiller hundene ad på
sådan en dag. Svensk Derby er både kvalitets- og konkurencebedømmelse.
Dagen sluttede ved 18 tiden og første
heat og sortering af hundene var overstået.
Derefter tog vi på gæstgivergården, hvor vi
skulle overnatte og spise aftensmad. Utroligt
hyggeligt samvær med Jes Kragh, Anette og
Flemming Fuglede. Overnattede og næste
morgen var vi klar igen, efter en god og
solid morgenmad. Socialt samvær styrker
kammeratskabet det var dejligt.

som der ikke var skudt over på 1. dagen,
så formiddagens afprøvning skulle gerne
få løst op for dette, da der skal skydes over
          middagen.

De placerede hunde på Svensk Derby 2010.

Søg fart og stil rækker ikke her. Der blev i
sidste chance skudt over Fugledes Nike, så
han kom videre om eftermiddagen, det blev
spændende. Desværre opnåede Jes Krag´s
hund ikke en situation der beretigede videre
deltagelse, ellers en skøn hund at se på og
som vi se mere til i fremtiden.
Til middag mødtes vi ved samlingspunktet
     
   
  "  \    
både Flemming med Fugledes Merlot og
Fugledes Orkan,
Peter Rafaelsen med Frierfjordens Lola samt
Jan Koch med Fugledes Nike lov at deltage
     =  
hunde.
Første slip over middag var med Fugledes
Nike, som får et godt slip, hvor der bliver
situation med fasan, hvor alt var i orden.
Fugledes Orkan skulle ud i andet slip, men
     $   
interessant og spændende og derved udgik
{  <  #  Y     
men måtte forlade prøven sammen med en
Vi skulle stille til start kl. 8 på andendagen hare.
og nu var direkte i marken med hundene.
Fugledes Merlot stod stærkt med 2 situaFormiddagen blev brugt til endnu en afprøv- tioner fra 1. dagen og skulle i slip med den
ning og sortering af hundene. Om fredagen
charmerende lille Birka. Birka skar sin
var vinden knap så skarp og bidende, så det mark, som vi havde set både på 1. dagen og
var også lidt lettere for hundene at mærke
         
      "   
bag ud i marken, men kommer snart fremad,

Vinderklasserne
I de tre første dage af oktober måned, blev
der afviklet 5 fælles vinderklasser for de
engelske racer.
På disse 5 prøver blev det til pointersejr
på de to af prøverne. Lørdag den 2.oktober
vandt Fugledes Eno og Flemming Sørensen
FJD`s sjællandske vinderklasse og søndag
den 3.oktober sejrede derbyvinderen fra
2006, Idimun Rona – ført af Aage Christi

hvor hun straks mærker fugl på bakketop
og opnår stand som bliver afviklet til UG –
en super stærk situation som ikke krævede
mere afprøvning. De øvrige hunde blev
derefter afprøvet mere eller mindre for at få
fastlagt den endelige placering. Senere blev
der igen skudt over Fugledes Nike for høns
som også blev klaret på bedste vis.

ansen, på DKK`s vinderklasse ved Vildbjerg.
Desuden blev følgende pointere placeret
på de fælles vinderklasser:
Hesselhøjs Disco – Henning Hansen, 3.vinder DJ vest
Vilslevs Ilva – Flemming Vilslev, 6.vinder
DJ vest
Fugledes Juvel – Flemming Fuglede, 2.vinder DJ øst

Begge dage gik vi på nogle særdeles
egnede terræner, som var vældigt godt besat
med såvel harer,
fasaner og agerhøns.
Ved omkring 17 tiden sluttede Svensk
derby med følgende resultat og placeringer:
P. Fugledes Merlot med Flemming Fuglede
Jørgensen – DERBYVINDER 2010 med HP
P. Black Lucky Ingo med Ulf Lihnd – 2.
vinder med HP
P. Pimens Birka med Susanne Hempel – 3.
vinder
ES. Hagalidens Flinga med Kjell Gustavsson – 4. vinder
P. Fugledes Nike med Jan Koch – 5. vinder
P. Black Lucky´s Floyd med Sørli Knut
Gunnar – 6. vinder
Efter kritik og præmieuddeling, bød den
nye Derbyvinder på cubanske cigarer som
blev nydt.
Tak for cigar, tak for et par gode dage i Sverige. Tillykke nok en gang med resultaterne,
  #     
resultater til de rød/hvide i bagagen.
Jens Foldager

Aage og Rona.
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Dødsfald
Den 5. november 2010 afgik Æresmedlem af Dansk Pointer Klub Orla Esmann
    { 

første pointer for ca.45 år siden.
Igennem de mange år er det blevet til en
lang række af hunde, som har klaret sig
 "    $ 
Lad mig nævne nogle få – Topsy som
Orla vinder Danmarksmesterskabet med
i 1987. Bessi II som han vinder UKK
med i 1989, og Stormosens Ann som
vinder Åben klasse på klubbens Hovedprøve i 1996. Makeos Nanna som bliver
eksteriørchampion.
Orla var i godt 20 år medlem af Dansk
  *     
som næstformand. Som næstformand
ydede Orla en stor indsats for klubben,
Altid velforberedt og med synspunkter,
der tjente markprøvesporten og pointeren.
Orla var en person man kunne betegne
som en” ildsjæl” for hjertebarnet pointeren og Dansk Pointerklub.
Udover posten som næstformand var
Orla ”skatmester” i klubben. Et job som
han mestrede til fuldkommenhed. Ingen
hovedprøve i Dansk Pointer Klub uden
Orla.
Altid ved hans side var også Else, som
tog aktivt del i de praktiske ting ved
sådan en prøve. Hun sørgede for al
registrering, madbilletter osv. Til festen
om aftenen var det Else, der havde styr
på bordplanen.
Ved Orlas død har Dansk Pointer Klub,
Edith og jeg mistet en sand ven. Vore
tanker går til Else og familien,
Lad mig slutte med Orlas egne ord: Jeg
har haft et dejligt liv med jagt – pointere
og bestyrelsesarbejde, derfor har jeg fået
klubbens fortjenstmedalje i sølv, og til
sidst da jeg gik ud af bestyrelsen blev
jeg udnævnt til Æresmedlem. Hvad mere
kan man
ønske sig ? Tak skal i have alle sammen.
Pas godt på vor dejlige klub.

Kruse og Krumme

Flemming og Eno

Dansk Jagtchampion

Den efterfølgende lørdag opnåede endnu
en pointer at blive Jagtchampion. Det var
Fugledes Eno, som med sin placering som
1.vinder på FJD`s sjællandske vinderklasse
opnåede den sidste merit, før championatet
var hjemme.
Fugledes Eno ejes af Flemming Sørensen,
og er opdrættet af Flemming Fuglede. Eno
er efter kombinationen mellem Fugledes
Black Joker og Astrups Siff.

I løbet af efteråret har Dansk Pointer Klub
fået 2 nye Jagtchampions. Først var det
Mørups Krumme som med sin 1.præmie på
brugsklassen ved Bramming den 27.semtember hev sidste stik i hus før at titlen var
i hus.
Mørups Krumme ejes af Kruse Meier
og opdrættet af Hugo Nielsen. Mørups
Krumme er efter kombinationen med SpurvTillykke til de 2 ekvipager.
fugldalens Fly og Makeos Mai.

Æret være Orlas Esmann`s minde.
Skive den 10.nov.2010. Edith og Christian Johansen.

Foto: Alex Nissen.
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Flemming Fuglede og Juvel på vej mod Danmarksmesterskabet. Det er det fjerde DM, Flemming vinder, og det
overgås vel kun af Peter jensen, som opnåede syv mesterskaber.

Engelsk Setter Klub i Danmark
Godt nytår

www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com
Formand:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email: minna.clausen@get2net.dk
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær:
Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup
Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
Hvalpeformidling:
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjenneslev.
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
Webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk

Valg til ESK´s bestyrelse
I henhold til vedtægternes § 10 skal det
hermed meddeles, at bestyrelsesmedlemmerne Øystein Grandorf og Peer Clausen
er på valg, begge er villig til genvalg.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal
      $   
februar 2011, og vil blive offentliggjort på
ESK´s hjemmeside d. 1. marts 2011.
ESK´s sekretær

Foto:Thomas Tängerfors
Vi, i Engelsk Setter Klubs bestyrelse, vil
gerne benytte lejligheden til at takke alle
vore medlemmer, samarbejdspartner og
sponsorer for den store velvilje og opbakning de har vist klubben i 2010.
Ved indgangen til det nye år, kan vi i
Engelsk Setter Klub se tilbage på et begivenhedsrigt år, det er blevet til lige ved
og næsten på mange af de store prøver. På
forårsmesterskabet blev Siv, Thomas Klit
nr. 2, på Derbyet blev Senja’s Nice, Erling
Clausen ligeledes nr. 2 og på DM blev Martallens Iasy, Erling Clausen nr. 3.
På efterårets kvalitetsklasser har den
engelske setter gjort det særdeles godt på
brugsprøverne, med mange præmieringer. I
alt blev der uddelt 11 præmieringer til ESér
fordelt med 8 x 1. præmie og 3 x 2. præmier.
På vores egen efterårsvinderklasse, som
var lagt i hænderne på Knud Overgaard og
som han som sædvane havde arrangeret til
alles tilfredshed, blev 1. vinderen Martallens
Iasy, Erling Clausen. Iasy har gennem hele
          "

Vintermøder 2011
ESK vintermøde Jylland /Fyn
Der er igen vintermøde i Herning på Gilmosegaard. Mødet er den 3. februar 2011
kl. 19.30. Meget gerne tilmelding på tlf.
27648190 eller 21285651. Nærmere om
mødet på hjemmesiden.

titlen ”Dansk Jagt Champion”.
På organisationernes efterårsvinderklasser vandt Siv, Thomas Klit FJD’s prøve
ved Bramming. Dette var 5 gang i træk Siv
   >     
#$    " $ Y
vandt Martellens Iasy, Erling Clausen DJ´s
prøve ved Gørlev.
På DM var vi repræsenteret med 7 hunde,
Martallens Iasy/ Erling Clausen, Østkystens
Ike/ Jens Åge Madsen, Heegårds Lill/ Jørgen Heegård, Siv/ Thomas Klit, Klintholms
Afrodite / Jane Mortensen, Senjas Ilex /
Ulrik Nielsen og Lammefjordens Sannie /
Søren Stærkær. Da dagen var omme havde
vi en 3. vinder, Martallens Iasy.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske
alle præmierede og placerede hunde i 2010
tillykke.
Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker
alle medlemmer og deres familie en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Erling Clausen

ESK Vintermøde Sjælland
Der afholdes vintermøde på Sjælland
torsdag d. 24. februar 2011. Mødested og
tidspunkt annonceres sammen med aftenens
program på ESK hjemmeside i starten af
det nye år.
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Pokaler vundet til ejendom i 2010

Engelsk Setter Klubs efterårsvinderklasse
ESKs vinderklasse blev afholdt ved og
omkring Herning / Vildbjerg med Gildmosegård som udgangspunkt og med Knud Overgaard som prøveleder. Prøven var arrangeret
ned til mindste detalje med nogle særdeles
gode terræner godt besat med fugle. Efter
formiddagens afprøvninger hvor der var
skudt over 14 hunde, tog dommerteamet
med Kristian Frøkjør som ordførende, 11
hunde med til eftermiddagens afprøvninger.
I andet heat og matchningen gik vi hovedsageligt på store stubmarker, hvor tilskuerne
kunne overskue det meste.
De placerede hunde blev: 1. vinder m. HP

Træningsture
Vintertræning på Fyn
Alle Engelske racer er velkomne.
Vi afholder vintertræning for alle engelske racer på
Fyn første gang den 5. februar 2011, mødested vil
være Sdr. Højrup forsamlingshus kl. 9.00.
Næste træningstur vil være d. 19. februar 2011,
mødested vil være på gårdspladsen på Flenstofte,
Helnæsvej, Assens, kl. 9.00
Husk madpakker
Tilmelding til.
Anders Varming: 40792617 eller Lars Nielsen:
21645188
Træningsture i Sydjylland
Træningsture i det sydjyske vil foregå lørdage d. 19.
og 26. februar. Nærmere information kontakt: Gert
Clausen 75178017 / 51204645 eller Erling Clausen
75173605 / 23340635
Træning på Kongens Hus
Der er træning på Kongens Hus hede i weekenden
den. 19. og 20. februar 2011. Tilmelding til Poul
Aagaard Sørensen på tlf. 27648190 eller 21285651.
Nærmere om dette på hjemmesiden.
Træning i det Nordjyske
Der er træning hos Henrik (Ingemann) i Thorshøj
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Martallens Iasy, Erling Clausen, 2. vinder
m. HP Østkystens Ike, Jens Åge Madsen, 3.
vinder Västfrontens Nestor, Andras Talpei,
4. vinder Heegårds Lill, Jørgen Heegård, 5.
vinder Natasja, Martin Clausen og 6. vinder
Senjas M. Chester, Kent H. Larsen.
Der skal fra Engelsk Setter Klub lyde et
stort tillykke til de placerede. Der skal ligeledes lyde en stor tak til dommerne Kristian
Frøkjær, Allan Nissen og Hans Peter Clausen, og til prøvelederen Knud Overgaard og
alle hans trofaste hjælpere, der gang på gang
      

Harald Bødstrups Mindepokal til bedste
hanhund på ESKs hovedprøve i vinderklassen: Jan Andreasen med Sikas Dachs
i 1983, 1986, 1988 og med Senjas Zeibas
i 2010.
Suomen Vandreførerpræmie på ESKs
hovedprøve i vinderklassen: Jan Andreasen med Sikas Dachs i 1986, 1988 og med
Senjas Zeibas i 2010.
Troldeskeen til 1. vinderen på ESKs hovedprøve i vinderklassen: Jørgen Heegård
Nielsen med Kallingz Jupiter i 1994 og
Heegårds V. Lill i 2010.
Finsk Fuglehundesports vandrepræmie til opdrætter på ESKs hovedprøve i
vinderklassen: Jørgen Heegård Nielsen
med Heegårds Randi i 1981, Heegårds
Senja i 1990, Heegårds Anæus i 1994 og
Heegårds V. Lill i 2010.
Ruth og Gunnar Andersons Opdrætterpokal til bedst placerede engelske setter på
Dansk Jagthunde Derby: Erling Clausen
med Senjas B. Columbine i 1995, Senjas
C. Tosca i 1999, Senjas L. Saxo i 2007 og
Senjas Nice i 2010.
Kobberstik til 1. vinderen på ESKs
efterårsvinderklasse: Erling Clausen med
Senjas C. Jill i 2000, Senjas G. Shjanne i
2008 og Martallens Iasy i 2010.
Aili og Ejnar Theilgaards Mindepokal
til 1. vinderen på ESKs efterårsvinderklasse: Erling Clausen med Senjas C. Jill i
2000, Senjas G. Shjanne i 2008 og Martallens Iasy i 2010.
Engelsk Setter Klub i Danmark ønsker
tillykke med disse fornemme præstationer
og også tillykke til alle øvrige vindere i
årets løb.
Mvh. Pokalforvaltningen.

den 27. februar 2011. Mødested: Kroen i Thorshøj kl. 9.00. Der er tilmelding til Henrik på tlf.
20237727. Nærmere om dette på hjemmesiden.
Marktræning på Sjælland
Der er træningsture på marken de to første søndage
i februar (6. og 13. februar). Her vil alle nye som
gamle medlemmer af ESK være velkomne til en
frisk tur i marken. Vi mødes på Kaisholm ved Haslev kl. 8.30 og der vil være mulighed for at købe
lidt kaffe fra morgenstunden, samt pølser og brød
til middag. Tilmelding til Øystein Grandorf på tlf.
72 32 23 12

Efterlysning
Vi søger billeder til den kommende årbog,
          
årbog 2010. Du kan sende dem til: Erik Petersen, Hvedevænget 11, 8800 Viborg eller
på mail: kennelaaens@gmail.com.
På forhånd tak.

Engelsk Setter Film

Nye brugs- og jagt champions
Heegård V. Lill, Jørgen Heegård Nielsen,
kan pryde sig med titlen Dansk Brugs
Champion og Svensk Jagt Champion, da
   "   ;
Mesterskab med Cacit.
Tre engelske setter har opnået den fornemme titel Dansk Jagt Champion på prøverne i efteråret: Lammefjordens Sannie,
Søren Stærkær, Senja’s Ilex, Ulrik Knaack
Nielsen og Martallens Iasy, Erling Clausen.
Der skal fra Engelsk Setter Klub lyde et
stort tillykke med de fornemme titler.

Ilex og Ulrik

Vi arbejder hårdt på at blive færdig med
[;%¬ *  <  "> $ 
nye medlemmer og omhandler den engelske
   "  $  # ' 
vises der klip fra bl.a. dressur, apportering,
udstilling, forskellige jagtformer med den
engelske setter og meget andet.
\ " >     
forbundet med en del udgifter. For at holde
klubben nogen lunde udgifts neutral har vi
valgt at sælge opdrætter- og sponsorrekla     *   " $
 "    {" $   
sælges for KUN 500,- kr. og navnet vil blive
   "  
Ring og hørt nærmere: Erling Clausen 75
17 36 05 / 23 34 06 35.

Lill og Jørgen

Europa-Championat
for engelske settere

Sannie og Søren

Hubertus
Fredag d. 24. september afholdte ESK sammen med DGSK udtalelse til årets Hubertus
Mesterskab. Udtalelsen blev afviklet ved
Vordingborg, nærmere betegnet Rosenfeldt
Gods. Udtalelsen blev afviklet i roer, hvor
der var godt besat med fugle og med Lauge
Larsen som dommer. De 2 engelske setter
som blev udtaget, blev igen i år, Bjerndrups
Blanco, Sv. Åge Vad og Martallens Iasy, Erling Clausen, med sidst nævnte som vinder
af prøven.
Disse to ekvipager skulle således repræsenterer den engelske setter ved Hubertus
Mesterskabet som fandt sted mandag d. 11.
oktober omkring Sejstrup.
Det var i år Irsk Setter Klubben der stod
for arrangementet og med Flemming Vilslev

Iasy og Erling

Knudsen som prøveleder.
Da dagen var omme og dommeren Brian
Krog havde lagt alle tallene sammen endte
det igen i år med stor triumf for den engelske setter, idet vi både vandt den individuelle og hold mesterskabet. Hubertus Mester
2010 blev Martallens Iasy, hun blev således
også Hubertus Mester for hold 2010 sammen med Bjerndrups Blanco.
ESK ønsker tillykke

Europa-Championat for Engelske Settere
afholdes i Serbien og i byen NIS, samme
periode hvor der afholdes Europa-Cup for
engelske hunderacer.
Perioden for arrangementet forventes at
være medio marts.
  $       "  
prøver i samme område.
Europa-Cup for Engelske racer er den 19.
og 20 marts og i samme område.
Der kan startes i stort søg (Grande Quete),
samt vinderklassesøg, prøven er med 2.
dages afprøvning, og begge dages resultater er gældende for det endelige resultat.
Tilmeldingsfrist 16. januar 2011.
For oplysninger, kontakt venligst:
Engelsk Setter klub i Danmark
Valdemar Larsen
Kogtvedparken 86
5700 Svendborg
Tlf. 6220 8562 mobil 4025 8262
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Dansk Gordon Setter Klub
VM 2010 Slovakiet

Klubredaktør:
Ole Frank, Jens Winthersvej 20, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk
Formand:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store
Merløse
Tlf. 23 63 42 45
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
Hvalpe-formidling:
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

DGSK´s Efterårs Vinderklasse
1.Vinder på DGSK´s Efterårs Vinderklasse
² ³Y ^  %    ret af dommerene Allan Nissen og Erling
Clausen.

Nørre Løgums Carloo og undertegnede kom
lige forbi Slovakiet
Mandag morgen den 11. okt. gik turen til
Senec i Slovakiet og vi ankom ca. kl. 22.
Tirsdag morgen startede vi på FCI prøve
med 24 startende hunde pr. hold.
En Italiensk hundefører havde alene 9
hunde til start denne morgen.
Der blev set 2 fugle på dagen, 1 levende
samt 1 død, men så koster det også kun
30 euro pr. hund for at starte.
     $     
de professionelle hundeførere og om de

DKK Udstiliing Herning

24/09/2010 Hubertus Prøve

Q’bics Isi v/Jørgen Højer. Very Good
1.Vinder

Den årlige Hubertus prøve, blev i år
afholdt på nogle fantastiske terræner på
Rosenfelt. Terrænet blev velvilligt stillet
til rådighed af Peter Rafaelsen. Prøven
blev afviklet i en stor roemark, som var
godt besat med agerhøns, og alle havde
chance til fugl. Da dagen var omme, var
den kompetente dommer, Lauge Larsen,
nået frem til følgende resultat: Hubertus
Mester 2010 Slåttbuas Tikka v/ Henrik
Gejl Christensen og andenpladsen blev
delt af Hammerkleivas Ze-Pil v/ Anton
Dahl og Engtangens Boss v/ Poul-Erik
Dahl.

Brugsklasse Tæver
Nørre Løgum’s Diva v/Peter Rafaelsen.
Very Good 1.Vinder
Mellemklasse Tæver
Little Lady vom Rosenhof v/Morten Holm.
Good
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www.dgsk.dk

uskrevne regler, samt hvor langt man kan
tillade sig at gå indenfor reglerne, inden VM
gik løs fredag
Vi havde smukt vejr, høj sol og ingen vind,
de første 3 dage, derefter blev det mere
overskyet og lidt mere blæsende.
     >    
alle i ”galla tøjet”
Fredag gik starten af del 1 til VM. Der
startede 34 hunde pr hold
Carloo lægger ud i samme stil, som til
vores hovedprøve tidligere på året, og
ligger hele slippet igennem, søgsmæssigt
noget over sin modstander, i dette tilfælde
en pointer, som i øvrigt blev fremført af en
prof. hundefører.
Efter ca. 15 minutter opnår Carloo stand
300 – 400 m ude, på agerhøns.
Carloo avancerer desværre, i FCI sammen$ "     #   
desværre ca. 10 meter med, hvilket betyder
ingen præmiering.
Nr. Løgums Carloo tildeles CQN (usædvanligt naturtalent, som på dagen desværre
ikke kan præmieres), som den eneste hund
til VM 2010 (der startede 202 hunde)
Christina Due som vinder guld i Hubertus
har optaget det hele på video, så link til
dette følger senere.
De danske Gordon Setter kan sagtens klare
sig i VM Sammenhæng og der vil sagtens kunnes afsættes en del Gordon Setter
”Sports” hvalpe sydpå, hvis der er nogen der
kunne have interesse her i.
Jeg så ikke nogen Gordon Settere dernede,
der kunne gå og arbejde, som vi ønsker det.
Dette var lidt fra VM, jeg håber der er lidt
     $   <'   
i verden. Det er en oplevelse for livet
Med venlig hilsen
Gorm Pedersen

DKK,s brugsprøver

10/09/2010 FJD Sydfynske markprøve
Østjyllands PB Fie v/ Søren Brøndum
Thygesen 1. Pr. ÅK

Kontingentbetaling 2011.

Brugsklasse Vildbjerg
Nørre Løgums Diva v/ Peter Rafaelsen 1.
Pr. Brkl. Pokal + Prøvens Bedste Hund
Vinterdalens Tillaaens v/ Erik Petersen 1.
Pr. Brkl.

Brugsklasse Tange-Bjerringbro
Rana v/Lorenz Clemmesen 1. Pr. Brkl
Slåttbuas Tikka v/Henrik Gejl Christensen
2. Pr. Brkl
DKK Brugsklasse Uge
Nørre Løgum´s Daphne v/Lauge Larsen 1.
Pr. Brkl
Brugsklasse Fyn
Vinterdalens Tillaaens v/ Erik Petersen 1. Pr.
Brkl. Pokal + Prøvens Bedste Hund
Åens Fenris v/ Preben Pedersen 2. Pr. Brkl.

Det er nu tid for indbetaling af det kommende
års medlemskab.
Satserne for 2011 er uændrede.
Husk at et ekstra familiemedlemskab giver
fulde medlems rettigheder, både i vores klub,
 " "#   $"  !%delse i bl.a. FJD samarbejdet.
Indeholdt i kontingentet er 6 årlige numre af
bladet Jagtnummeret samt DGSK Årbog, som
udkommer hvert år i april måned.
Kontingentet for 2011 udgør Kr. 475,00
Familie medlemskab (Pr. ekstra person i husstanden) kr. 100,00.
B medlemskab (kun hvis du er ordinært medlem i en anden FJD klub) kr. 350,00).
Prisen for udenlandske medlemmer er den
samme DKK 475,00.
Beløbet skal indsættes på følgende konto
Nordea Bank, Reg.Nr. 2470 – Kontonr. 5499
663 368
IBAN: DK4620005499663368 – Swiftadresse:
NDEADKKK
(Husk at angive dit fulde navn og gerne tlf.
nummer)
Sidste frist for rettidig indbetaling er den 28.
februar 2011

Aktiviteter i foråret 2011

Brugsklasse Bramming
Slåttbuas Tikka v/Henrik Gejl Christensen,
DKK Brugsklasse Lolland
Æblevangens Breezer v/John Bak 1. pr. Brkl 1. Pr. Brkl
Vinterdalens Tillaaens v/Erik Petersen, 1.
Hunting Tiannas Blæs Becca v/Peter EliaPr. Brkl
sen, 2. pr. Brkl
Hunting Tiannas Blæs Becca v/Peter
Åens Xl Paw v/Knud Petersen 2. pr. Brkl
Eliasen, 1.Pr. Brkl. Bedste Gordon Setter +
Prøvens Bedste Hund

Dato

Aktivitetsbeskrivelse

Forårsmarktrænin
g,
apporteringstræni
ng,
efterårsmarktræni
ng.
Forderby lørdag
den 26. februar
2011

Aktivitetsudvalget koordinerer
disse tilbud og aktiviteter– følg
nøje med på hjemmesiden.
Leder af aktivitetsudvalget er
DGSK bestyrelsesmedlem
Robert Paulsen.
Nordjylland, Brønderslev
området - Anton Linnet er
terrænansvarlig. For alle unge
Gordon Settere under 2 år og
3 måneder.
Som dommere vil vi som
sædvanlig invitere nogle
aspiranter. Tilmelding til Anton
Dahl.
Hovedkvarter bliver S I
Centret, Øbeningvej 3-7, Nr.
Hostrup, 6230 Rødekro,
www.si-centret.dk
Dommere bliver Jan Nielsen,
Svend Åge Vad, Jens Hansen,
Kristian Frøkjær, Kristian
Thomsen.
Tovholdere bliver Lorenz C.,
Allan N., Anton D.
Gordon Setter - Avlsseminar Fokus på bevarelse og
udvikling af de jagtmæssige
gener og egenskaber hos
Gordon Setteren. Hvordan
griber vi de næste årtier an?
Tovholder Anton Dahl
Vissenbjerg - Dommer Erik
Petersen – Tovholder Christina
Bak.

Hovedprøve den
1., 2.3. april 2011

VINDERKLASSER

Avlsseminar
28.5.2011

FJD Udstilling
den 29.5.2011

01/10 DJ Vinderklasse Grindsted
På DJ Efterårsvinderklasse v/ Grindsted,
blev Østjyllands PB Fie v/ Søren Thygesen
1. Vinder HP.
Storåens Cash v/ Poul-Erik Dahl 5. vinder

02/10 FJD Vinderklasse Øst
På FJD´s Vinderklasse v/Gørlev blev Østjyllands PB Liv v/Anton Dahl 3. Vinder
og Nørre Løgum´s Diva v/Peter Rafaelsen
6. Vinder. DGSK ønsker hunde, fører og
opdrættere tillykke.
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Dansk Irsksetter Klub
DISK efterårsvinderklasse

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle.
 £=¦ [_  ¥ 
Formand & hvalpeformidling:
Flemming Vilslev, Tjæreborg Stationsvej 15,
6731 Tjæreborg.
Telf. 75175200 - 40384693, E-mail:
¥
Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke
Hyllinge.
Telf. 46404587 - 24647270, E-mail: juuls@mail.
dk

DISK Vinderklasse 18-9-2010.
Min kone og jeg tog til det nordjyske
dagen før prøven og overnattede på Bed &
Breakfast for at være friske til dagen. Her
mødte vi allerede andre irsksetter folk og
snakken gik livligt.
Prøveleder Ulrik Kjærsgaard stod for
arrangementet, vi kunne mærke han var
spændt og det var vi også. Vi er jo altid
spændt på hvilke hunde vi skal møde,
hvordan er terrænet og er der fugle?
Jeg har selv været terrænleder gennem
30 år og ved hvor vanskeligt det kan være,
nogle dage er fuglene hjemme på terrænet
og andre dage kan de være som sunket i
jorden. Ulrik havde gjort et rigtigt godt
forarbejde. Når fuglene skal sættes ud
så længe før en prøve som de skal er det
et stort arbejde at passe dem med foder
og det havde Ulrik gjort så vi oplevede
hele formiddagen at der var fugle på alle
marker vi gik på. Det var bare helt perfekt.
Desværre lykkedes det ikke for hundene at
*    >>  
Arrangementets afslutning er absolut
også hver at
nævne. Her nød
vi godt af Ulriks
hjemmebag.
Vi drømmer
stadig om den
æblekage.
Tak for et godt
arrangement.
John Skovgård
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Klubbens efterårsvinderklasse, som blev
afholdt den 18. september, var i år henlagt
til nordjyske terræner med udgangspunkt fra
Hjallerup Jagtcenter. Prøveleder var Ulrik
Kjærsgård, der med stort overblik sørgede
for, at alt klappede som det skulle på en på
alle måder veltilrettelagt prøve.
Noget af det eneste en prøveleder ikke selv
er herre over, er som bekendt vejret, og man
kan roligt sige at det viste sig fra sin værste
side. I en stiv kuling fra vest og med meget
hidsige regnbyger var formiddagen en ganske våd og kold fornøjelse for såvel hunde,
førere, dommere, skytter og publikum. Over
middag ophørte regnbygerne heldigvis, men
blæsten var dog stadig en ganske kraftig og
afgørende faktor.
Om fuglene havde det på samme måde
med vejret, som os mennesker skal være
         kene lokaliseret i og omkring læbælterne på
det ene hold, der primært gik på stubmarker
ved Tylstrup, imens det andet hold, som gik
"     "    
høns i høje rapsmarker m.v., hvor der fandtes læ for vind og vejr.
Dommerduoen, som bestod af Ole Dahl
Madsen (ordf.) og Poul Rasmussen, havde
to hold hunde til afprøvning på fantastisk
gode jagtterræner. På begge hold blev der
""        
hunde havde gode chancer til fugl. Ved
offentliggørelsen af hvilke hunde, der gik
videre til eftermiddagens afprøvning, blev
  $      "
forhånd, nemlig at det kneb voldsomt for
hundene med at udnytte de mange chancer.
Da formiddagens afprøvning var omme var
der således kun skudt over en enkelt hund,
mens dommerne valgte at omprøve yderligere 4 hunde uden for kategori.
2. heat var for alle hundene henlagt til en
kartoffelmark, hvor der burde have været
chance for fugl, mens selve matchningen
foregik på store stubmarker, hvor hundenes
fart, søg og stil blev afgørende for rangeringen. Det lykkedes desværre ikke at bringe
fugl for bøssen om eftermiddagen, men der

blev dog vist meget godt hundearbejde med
søg fra kant til kant af stilrene hunde.
Lohmann´s Jaffa ved Frank Krøyer blev
prøvens vinder med dagens eneste tællende
     " $ "
en dag, hvor vejrliget gjorde det endog meget svært for hundene at løse opgaven.

Svenska Irländsk Setterklubbens 100
års jubilæum.

blev Frank Krøyer 3. vinder med Jaffa.
Reportage kommer i næste nummer af
Jagthunden.

En delegation af danske hundefører, med
Formanden i spidsen, drog i september i
år til Sverige for at lykønske SISK med
100 års jubilæet. Ud over landskamp, var
der mulighed for deltagelse i alle klasse på
udstilling og markprøve.
Resultatet var opløftende, i Landskampen
sejrede det Danske hold. I vinderklassen

På klubbens vegne skal herfra lyde en stor
tak til dommere, terrænledere og -givere,
skytter, hjælpere samt til Hjallerup Jagtcenter, der lagde lokaler til prøven.
Her skal også bemærkes, at det lokale
nordjyske hovedbestyrelsesmedlem af Danmarks Jægerforbund, Leif Bach, tog aktivt
del i arbejdet med at betjene alle med mad
og drikkevarer m.v. Leifs indsats er bestemt
en god reklame for tillidsfolkene i vores fælles jagtorganisation og et strålende eksempel
på den ånd og vilje fra ildsjæle, som vi er
dybt afhængige af inden for såvel jagt som
hundesport i Danmark. Tak for det!
Ikke mindst skal der lyde en stor tak til
"    %#$     tede opgaven endnu en gang og formåede at
samlede alle trådene på absolut bedste vis.
Til hundeførere og tilskuere skal lyde tak for
en dejlig dag i marken og til Frank Krøyer et
stort tillykke med resultatet.
Alex Røge Hermansen, Tårs.

Vel hjemme igen efter DISKs Vinderklasse.

Det danske hold i
Sverige.

Markprøvepræmierede hunde efteråret 2010

Julehilsen
Kære medlemmer.
Alt i alt har det været et godt år for vore
røde hunde, det er blevet til mange præmieringer på både små og store prøver,
tillykke med det. Ud af 7 tilmeldinger
på efterårets VK i Jylland, blev 5 placeret, det er ikke så ringe endda. Jaffa og
Frank vandt vores egen EVK, blev 3.v i
Sverige, og 2.v på DM, det er rigtig godt
gået - tillykke Frank.
I det nye år bliver der formodentlig arrangeret en tur til Irland i august måned,
den vil vi glæde os til, hovedpøven
afholdes i Nordjylland den sidste weekend i marts, vi håber på en mild vinter
så vi kan komme i gang med træningen
først i det nye år. Der lægges ud med
en Nytårs Festival allerede den første
Week-end i januar, og så gå det ellers
slag i slag hele året igennem.
Her på falderebet vil vi i bestyrelsen
ønske alle medlemmer en glædelig jul
samt et fremgangsrigt nytår.
Mvh. Flemming Vilslev.

Ser man på listen over markprøve præmierede hunde i efteråret, springer en hund i
øjnene, 16866/2008 Esex, ejet og ført af Ole
;> +* [µ     "
Dansk Derby i foråret, hvor det blev til en
1´ præmie i UK, men desværre ikke til en
placering på Derbyet. Esex har nu taget revanche, idet Ole har ført Esex til 1´ præmie
i brugsklasse. En meget fornem præstation,
af en så ung hund. Esex er også den eneste
hund, der i efteråret har skaffet sig adgang
til, at dyste i vinderklasse. Tillykke Ole.
Kragereden Debbi ført af John Skovgaard,
har fået 1´præmie i brugsklasse. Debbi blev
ugen før 6´ vinder på FJDs vinderklasse
ved Bramming. Askeladen´s Bonni ført
af Ulrik Kjærsgaard, har fået 2´ præmie i
brugsklasse. Ugen før blev Bonni 4´ vinder
ved DJs vinderklasse ved Grindsted. Chiss
   < 
X " $ 
brugsklasse på prøven ved Uge i Sønderjyl        ">  
Vinderklasse.
I åben klasse har Skovlykkes Sille, ført af
Erling Christensen, fået 1´ præmie. Sille
    " $     
deltaget i VK. Kiwiline´s Citrus, ført af Jan
Lorentsen, har fået 2. præmie i åben klasse.
Også Citrus har tidligere deltaget i VK.
Blandt unghundene har Kristinekærs D Eddie, ført af Gunnar Jensen, fået 1´ præmie i
UK. Yobbo´s Centa, ført af Helge Knudsen,
har fået 2´ præmie i UK. Irmüns May Theis,
ført af Tommy Pedersen, har fået 3´ præmie

UK. For alle unghundene gælder det, at det
er deres første markprøve præmiering.
På efterårets blandede vinderklasse blev
   ">    "> 
Mårups Messi, ført af Per Pedersen, med
3´ vinder på FJDs vinderklasse ved Bramming. På samme prøve blev Klippeøens
C Sill, ført af Erik Rimmen, 4´ vinder, og
Kragereden Debbi, ført af John Skovgaard,
6´ vinder. Askeladen´s Bonnie, ført af Ulrik
Kjærsgaard, blev 4´ vinder ved Grindsted,
og Chriss, ført af Flemming Vilslev, blev 4´
vinder ved Vildbjerg. For alle 5 vinderklasse
 $        
tidligere er placeret i vinderklasse.
På vor egen vinderklasse, der i år var henlagt til Nordjylland, blev Lohmann´s Jaffa
placeret som 1´ vinder, som den eneste. Læs
artiklen om efterårsvinderklassen her på
DISKs sider, skrevet af Alex Hermann.
I anledningen af SISKs 100 års jubilæum,
var der inviteret til fest med udstilling,
markprøver i alle klasser, samt Landskamp
mellem Sverige, Norge, Finland, Irland og
Danmark. I Landskampen trak Danmark det
$        $
foran de øvrige deltagere. I vinderklassen
var det Lohmann´s Jaffa og Frank Krøyer,
der som eneste Dansker blev placeret som
3´ vinder. Artiklen kommer i næste nummer
af Jagthunden.
Stort tillykke med alle med de opnåede
resultaterne.
Palle Krag.

Kristinekærs D Eddie. 1. pr. UK.

Foto: Alex Nissen.

John & Debbi 1. pr. BK, Fyn 2010.

Erling Christensen og Sille. 1. pr. ÅK.
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Søndag d.10.sep. blev dette års DM afholdt på Lolland og det sydlige
Sjælland.
Vejret var strålende med en meget svag vind fra sydøst. Formiddagens afprøvning foregik i en stor roemark med skov på den sydlige
side og en remise midt i marken. Fasanerne sov længe denne søndag
morgen, i hvert fald så vi ingen i hele første runde, men så gik skytterne en tur gennem remisen, og så kom der liv i kludene. 5 hunde
kom for fugl, 3 ville ikke rejse, de to sidste bragte fugl for bøssen.
Til andet heat overgik 9 ekvipager, heraf 1 fra vores hold Jaffa/
Frank som blev overført med 1b
Efter 2. heat var der 7 ekvipager tilbage. 2 blev siet fra, og så gik
       ""    <
Juvel og Lohmanns Jaffa. Hundene blev sluppet, Jaffa søgte ud til
højre, Juvel nussede i starten i kanten af roemarken, men kom dog
i gang, søgte over til et hegn, hvor føreren melder stand. Desværre
var standen tom, hundene får besked om at trække lidt tilbage for
at blive sluppet igen, Jaffa opnår stand, men kan ikke påvise vildt.
Dommeren råber koble, DM 2010 er slut.
      ">   " *    
resultat.
Mvh. Flemming Vilslev.

DM 2010

Jaffa og Frank i arbejde ved DM.

De fem placerede hunde, med Frank og Jaffa som 2´vinder.

Importerede hunde

Hubertus Mesterskabsprøve 11.10.2010
Dansk Irsksetter Klub stod som arrangør
med Flemming Vilslev som prøveleder.
Vi mødtes om morgenen i jagthytten på
Stratvej 9, Bramming, til fælles morgenmad. Stemningen var høj, vejret var høj
solskin med let vind og forventningerne
store.
Det var første gang jeg skulle deltage i
denne form for konkurrence, så jeg var meget spændt på hvordan det skulle forløbe.
Reglerne var meget anderledes end det jeg
kender fra markprøve – her var det ikke
bare hunden der skulle bedømmes, men i
høj grad også jægeren. Når man kaldes ud
til første slip hilser jægeren på dommeren
og fortæller hvad han har på af tøj, hvilket
gevær og hvilke patroner han bruger og om
han bærer jagtkniv, herefter er man klar til
start.
Hundenes afsøgning af terrænet er også
forskellig fra markprøve, det ligner i meget
højere grad som på rigtig jagt. På denne
prøve afsøges mark, hegn, mose, krat
og mindre skovstykker, så man kan godt
komme til at lede efter hunden når den
tager stand. Når der er stand er det jægeren
selv der skal skyde fuglen. Her bliver jægeren også bedømt på sikkerheden omkring
geværføringen.

74

Det er den prøve der minder mest om rigtig
jagt, og jeg kan kun opfordre alle andre
medlemmer af Irsksetter Klubben til at
deltage. Tak til Flemming det var en rigtig
hyggelig dag og prøven var godt tilrettelagt.
Vi sluttede med frokost i jagthytten, og
jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske
Engelsksetterne tillykke med sejren.
John Skovgaard.
Flemming Vilslev og
John Skovgaard..

Ved DISKs efterårs vinderklasse deltog som
sædvanlig en del hunde som ikke var Dansk
opdrættet.
Det snyder, når kataloget bliver ”skæmmet” første gang. Der er mange fremmede kennelnavne,
ned over siderne, men ved nærlæsning bliver det
en del mindre, der er ”rene” importer.
          landsk opdrættede hunde i deres stambog. Det vil
sige 3 generationer tilbage.
Det gav et lidt mærkeligt resultat. I 2010 deltog
2 ”danske” hunde og 4 importerede. I 1975 deltog
7 ”danske” hunde og 3 importerede hunde. Så
          $  
bedste, - oldeforældre med i stambogen i dag.
I 1975 deltog Penna 22236/72 fra Sverige,
ejet af Jørn Christiansen. Moanruad Grateful
17673/73 fra Irland, ejet af Edvard Holm. Evadals Eddy 5138/74 fra Sverige, ejet af Thorkil
Schmidt.
I 2010 deltog Rødrypa`s Rider on the Storm
20550/2005 fra Norge, ejer af Jan Justesen.
Sheantullagh Glenn 03659/2002 fra Irland, ejet af
Torben Reese. Askedalen`s Bonni 20823/2004 fra
Norge, ejet af Ulrik Kjærsgaard. Lohmann´s Jaffa
06083/2005 fra Tyskland, ejet af Frank Krøyer.
Kan man ud fra denne lille statistik udlede, at
det er de importerede hunde der har løftet Irsksetteren på højde med de øvrige stående Engelske
fuglehunde? Hvad jeg mener den er.
Palle Krag.

En biologistuderende har skre , #  ! 
8
 ! 4"       
3 !     #
  6!8"  #     8 ,  
" !  

Af Henning Juul.

Små portioner

Resultatet af træningen viser, at der er
tydelig forskel på, hvilket indlæringsniveau
hundene har nået. - Træning i korte intervaller med gode pauser mellem de enkelte
sessioner viser klart bedre indlæring end den
mere intensive træning, siger Helle Demant.
Det kommer måske ikke som den store
Der er i forsøget blevet brugt 44 beagler.
overraskelse for erfarne hundefører, men
– De er alle laboratoriehunde, som ikke var noget tyder på, at træning i korte intervalblevet trænet i forvejen, forklarer Helle De- ler sidder bedre fast, og man således kan
    "      forbedre indlæringen ved denne træningsgrupper. Alle grupper bestod af samme antal metode.
hanner og tæver, og aldersfordelingen var
Til gengæld viser det sig, at langtidshuogså ens fra fem mdr. til seks år. Hundene
   $     
blev samtidig inddelt i tre personligheder/
pause sidder lige så godt fast uanset træmentaliteter, alt efter hvor kontaktsøgende
ningsinterval. Forskellen ligger jo som før
de var; ”meget kontaktsøgende”, ”moderat
nævnt i mængden af det indlærte.
kontaktsøgende” og ”tilbageholdende/lettere Hundens alder og personlighed/mentalitet
nervøs”.
ser også ud til at påvirke indlæringen. I
Hver gruppe blev trænet i de samme
forsøget præsterer yngre hunde bedre end
kommandoer i lige mange sessioner. Men
ældre, og kontaktsøgende og menneskeglade
fordelingen af sessionerne over tid var
hunde har lettere ved indlærinmg end hunde.
   \ 
  
med mindre samarbejdsvillighed.
træning, nemlig 18 gange træning med seks
Helle Demants undersøgelser og resultater

giver en god retningsviser for, hvordan man
får mest ud af sin hundetræning, hvis det
kniber med tiden. Hendes konklusion er:
Træn din hund i små bidder og forlang ikke
mere end hunden kan klare.
Det gør tilsyneladende heller ikke noget, at
man ikke har tid til at træne hver dag.
Hold passende pauser mellem hver træning
Indlæringen bliver ikke bedre med alderen,
hverken for hund eller fører, så start i god
tid - det betaler sig.

14
12
10
Træningsniveau (gnst)

Helle Demant er ikke uerfaren med hensyn
 #  # 
  
hund (labrador) som 16 årig. Denne hund
blev ikke brugt som jagthund, men Helle
deltog i forskellig former for hundetræning
og lydighedskurser. Helle er p.t. ejer af en
stående hund, en Kleiner Münsterländer,
som kommer med på jagt med jævne mellemrum. Trods erhvervet jagttegn er det
primært som hundefører Helle deltager på
forskellige jagter.

øvelser hver gang.
Gruppe W1 blev trænet en session pr. 1½
ugen (reelt 1-2 sessioner/ugen)
Gruppe W3 blev trænet tre sessioner i træk
på 1½ uge altså ca. 4-5 sessioner/uge.
Gruppe D1 blev trænet en session hver dag
(weekend undtaget)
Gruppe D3 blev trænet tre sessioner hver
dag (weekend undtaget)
Hundene skulle bl.a. lære at sidde, ligge og
gå op i en kurv m.m. Når den enkelte hund
kunne sin kommando fem ud af seks gange
i en session, kunne hunden rykke videre
til næste øvelse. Efter tre mdr. havde alle
hunde uanset gruppe fået de18 sessioner, der
var målet (gruppe 3D først færdig og gruppe
W1 sidst færdige)

Træningsniveau
efter 18
sessioner

8
6

Niveau efter 4
uger

4
2
0
W1

W3

D1
Grupper

D3

Test af hukommelsen af det indlærte efter 4 uger.
Blå søjler: opnået træningsniveau efter endt træning,
dvs. efter 18 træningssessioner
Røde søjler: Hvor godt det indlærte sidder fast efter 4
uger uden yderligere træning
ϭϮ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ

KƉŶĊĞƚƚƌčŶŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵ;ŐŶƐƚͿ

Biolog Helle Demants speciale fra Institut
for Produktionsdyr og Heste på Københavns Universitet håber på at få optaget sit
speciale som en attikel i det anerkendte tidsskrift Applied Animal Behaviour Science.
Helle Demant (31) har i år afsluttet sine
studier til biolog efter sit speciale om
hundens indlæring og langtidshukommelse.
[    "    
af, hvordan man bedst træner hunde, når
man har begrænset tid til rådighed i en travl
hverdag.
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Ϯ͕Ϭ
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Effekten af træningen for de 4 grupper i løbet af de 18
trænngssessioner målt som opnået træningsniveau (gennemsnit for gruppen).
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Sæsonens sidste kok

3 ! "! 4# "
til mårjagt, men i godt vejr kan der også
" #!     ! 
 

Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard
Så har vi rundet nytår. Oven på julen, dens
fest og lys er vi gået i gang med årets måske
længste og mørkeste måned. Vi er lige
midt i vinteren, og spørgsmålet er altid: Får
vi rigtig vinter? Et lunt ef-terår, hvor der
igen er sparet meget på varmen, leder ikke
tankerne hen på, at vi skal have vinter. Lidt
frost og sne i november og mellem jul og
*
         
gang kendte fra barndommen.
Naturligvis synes vi, det bliver for meget,
når sneen bliver liggende fra slutningen af
november, og vandene omkring os fryser til.
Men vi savner vinteren, når den udebliver.
Vi lever på den del af jordkloden, hvor årstidernes skiften er noget væsentligt. Vi har
forskellige gøremål, alt efter om det er sommer eller vinter, forår eller efterår. Derfor
lægger vi mærke til de forskellige årstider
og holder af dem.
Jeg bryder mig egentlig ikke ret meget om
vinter. Faktisk kan jeg slet ikke fordrage
den, men netop derfor er det så væsentligt,
at det bliver vinter. For uden vinter bliver
det heller ikke rigtigt forår. Når det hele
løber sammen i en diffus grå masse, som det
ind imellem sker, så virker det forkert.
Nej, når solen en februardag får det til at
dryppe fra hustagene. Når vejret pludselig
slår om til et par graders varme. Når de
første erantis eller vintergækker stikker
spidserne op af snedækket ved husmuren.
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Så løsnes der noget inden i mig. Jeg trækker
vejret på en helt ny måde. Jeg føler i mere
end en forstand, at isen bryder, og en ny
skønnere tid er på vej.

På en granbevokset, sandet knold lå der
nogle lange dynger af kvas efter tidligere
skovning. Mon her ville være bid? Hundene
havde ikke søgt i mange minutter, før ruhåren markerede og tydeligt fortalte os, at her
Netop sådan en januardag var jeg for
var der noget spændende. Gravmand monogle år siden med skytten på mårjagt, og
sede ind og lavede vældigt postyr. Ville der
det blev en speciel oplevelse. Den ruhårede snart ske noget? Hov hvad var det? Gravhønsehund og den ditto gravhund udgjorde
hunden røg pludselig ned i det ene rør på en
et fortrinligt makkerpar, når kvasbunker,
kunstgrav. Nå den ekstra tur kunne vi vel
brændestabler og risdynger skulle afsøges.
godt unde den, men tanken var næppe tænkt
Den store fandt fyren og gav hals, og så røg til ende, før en mår røg op af det andet og
den lille ind i bunken og jog mårdyret på
lige ind under kvasdyngen. Vi havde sovet i
porten.
timen, men hundene gik igen løs på kvaset
Vi startede ved en gammel staklade. Elemed uformindsket kraft, og så sprang måren
ven og jeg stod på hver sit hjørne. Skytten
igen lige ned i det rør, den var kommet fra.
selv gik ind med hundene. Det varede ikke
De næste par ord egner sig ikke til at sætte
længe, før der var fuld hals. Det lød ret
på papir, så jeg nøjes med at konstatere, at
voldsomt, og tilsyneladende var der godt
vi satte gravhunden ned, hvor måren var
gang i den, som vi siger. Pludselig lød der
gået ind og var så klar med hele arsenalet.
en hvæsen og hylen. Hundene havde åben       
bart fået fat i fyren og gav den en ordentlig
mig for at skyde, når måren passerede et
rusketur. Hvad lignede det at sætte på post,
mindre åbent stykke før de tætte graner. Og
når hundene selv ordnede paragrafferne?
så sprang den, men den nåede aldrig det
Vi kiggede også lige et par kunstgrave og
åbne stykke. Eleven havde ungdommens
et par store risdynger efter uden andet resul- utålmodighed og hurtighed, så han eksekve    
   " rede dødsdommen.
kokke på vingerne. De undlod ikke at give
Nu begyndte det at ligne noget, så vi måtte
højlydt udtryk for, hvad de mente om vores hellere se at gøre risdyngerne færdige. Det
færd. De kunne selvfølgelig heller ikke vide, varede ikke længe, før hundene igen viste
at det først og fremmest var til gavn for dem interesse for, hvad de gamle, rådne grene
selv.
gemte. Ruhåren forsøgte af alle kræfter at

komme ned i dyngen, men det måtte den
overlade til sin noget mindre fætter. Det
knasede og brasede, hundene halsede, og
så lavede eleven en Anja Andersen kringle,
men altså med haglgeværet og leverede mår
   "     #  
skytten var tilfreds. - Det var så mår nr. 37,
38 og 39...i vinter, forkyndte han.

gik så helt i stå. Setteren sekunderede smukt
oppe på vintersæden. Mon ikke den var der
nu. Det kunne se ud som om kokken, hvis
det altså var en kok, var blevet klemt mellem de to hunde og nu endelig havde valgt
at trykke.
_ ]# 
        
den røg i et spring næsten helt ned til bækken, hvor det visne græs eksploderede, og
Hvis vinteren er mild, og man har en rien gnistrende rød fasankok med en mægtig
melig fasanbestand, kan man godt gå sig en hale hævede sig til vejrs under skrig og
tur en af de sid-ste dage, før det hele slutter skrål. Vingerne arbejdede. Nu hjalp benene
og forsøge at skyde en hane eller to. Det
ikke længere. Den var ved at komme i fart;
er slet ikke så let. De fugle, der er tilbage,
men lige som den troede sig i sikkerhed,
er hurtige til bens og løber langt forud for
indhentedes den af haglsværmen og gik
hundene, så det kræver stor rutine at sætte
stendød ned på marken. - Apport! Det var
sådan en gammel kok fast i noget vissent
       
græs, nogle ris eller under en vindfælde. Det sæsonens sidste fasankok.
er også de fugle, der har vist størst snuhed
under hele sæsonen. Det er derfor, de er der Nu gives der selvfølgelig også den mulig     #  # 
hed, at man kun har få fasaner, og at sneen
Det er ikke selskabsjagt, for fasanerne skal ligger højt og kulden bider i ører og næse.
ikke drives ud af remiserne, som skal være
Forholder det sig sådan, bør man bestemt
sikre vinter-tilholdssteder. Det er jagt langs
ikke tage på fasanjagt. Så skal fuglene have
hegn og i skrub for et par mand eller tre og
ro og foder. Under sådanne vejrforhold har
så en eller to gode hun-de. Lad blot hundene vildtet nok at kæmpe med. Jægerne behøver
arbejde. Man kan alligevel ikke gøre det
ikke at øge presset.
mindste, og så er det bedre at lade dem
Uanset om vinteren er hård eller mild, så
passe sig selv og håbe på, at kombinationen er det den årstid, hvor der tyndes ud i rækaf instinkt og erfaring giver bonus.
kerne. Kampen om føden strammer til. De
På en sådan jagt løber man ofte ind i hele
bedst egnede klarer skærene. Hvem er de
             ""    «   
holder kvindekongres, og hundene kan ikke til at klare sig fri af rovdyrene? Hvem har
forstå, hvorfor vi ikke skyder. De gør det jo samlet det bedste forråd, og hvem har det
så godt. Men det er altså kokkene, og de er
bedste fedtlag, inden vinteren sætter ind?
langt vanskeligere at få i tale i januar.
Det er alt sammen faktorer, som er væsentI går havde jeg taget den gamle hund med. lige for dyr og fugles overlevelsesmuligheEn sådan tur måtte han kunne klare, mente
der i strenge vinterperioder.
jeg. Han var vågnet lidt op igen. Jagt med en Det er klart, at de mindste har det sværest.
gammel hund er noget helt specielt. Mand
          
og hund kender hinan-den, et broderskab
forbrændingen. Større dyr og fugle kompenmed stærke bånd, hvor begge fuldt og helt er serer ved at holde sig i ro mest muligt. Det
klar over de opgaver, de hver i sær er tildelt. skal ikke forbrændes mere end højest nødVejret var klart med et par graders frost.
vendigt. En agerhøne kan f. eks. opretholde
Vi ville bare gå et par timer min jagtkamen legemstemperatur på 410 i tre døgn, selv
merat og jeg. Her i januar behøver man ikke om luftens temperatur er på omkring - 300.
bede hundene om at søge langs hegne, det
<      $     
   _    
hvis sne-storme raser, og er der en foder       $  
plads i beplantningen, hopper de bare ned
kontakt, og ruhåren stod, og setteren sekun- og æder og søger så tilba-ge til træerne.
derede, men pludselig gik hundene frem
Råvildtet holder sig også i ro, medens haførst langsomt, så hurtigere, og nu gik den
rerne går løs på træer og buske i „nåhøjde“.
vilde jagt igen ned langs hegnet. Kokken lå Det er disse faktorer, vi som jægere skal
nok på den anden side og tyede til sit bedste tage hensyn til, når vi vurderer, om vi skal
våben, benene. Nu gik hundene ned i fart,
vælge bøssen eller foder-sækken. Gør vi
      ""  
ikke det, men kun holders os til de fastsatte
gange og skiftedes til at have standen og til
jagttider, så kan det meget vel være, at vi
at sekundere hinanden. Nej, der var heller
skyder den sidste fasankok.
ikke bid denne gang, og atter gik jagten nu
Den enes nød den andens brød. Rovvildtet
videre langs en grøft og ned mod bækken.
har kronede dage, når vinteren strenges.
Det var spændende som altid, når hunde
Der er føde nok for ræv, mår, høg, krage og
arbejder. Man glemmer helt det er koldt
mange andre. De afkræftede dyr er lette at
at holde omkring et geværløb og har alle
fange, og faldvildtet giver et godt kosttilsanser rettet mod hundene for at kunne være skud til ådselæderne. Der bliver ryddet op;
klar, hvis det lykkes. Pludselig snurrede ru- men det er nu en gang naturens or-den. Det
håren rundt nede ved bækken. Den rykkede er kun de stærke
lige en lille meter ned ad den lave brink og

En januarkok er en værdig modstander for en hver stående
jagthund.
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Julegaveideer
Bæver & bison
Per Kauffmann
Eget forlag, illustreet.
96 sider. 279 kr.

1

Alt behøver jo ikke at
dreje sig om jagt med
stående hund. Per Kauffmann har begået endnu en
meget læseværdig bog om
#"       
fra USA og Tyskland, men vi kommer også
på bæverjagt i Skandinavien.
Vi følger forfatteren på herlige jagtture
efter mange forskellige vildtarter fra puma
og bison til vildsvin og krikænder. Det

Bliv set i mørket

Man lufter hunden efter arbejde. Men det er
mørkt, og hvor er den henne? Det har med
garanti irriteret mange hundeejere i vinter +   { >   
god lygte på markedet – Safety Light. Det
er en lille handy lygte, som let monteres på
haltbåndet eller selen med et stykke velcrotape eller en plastclips.
Lygten kan indstilles til at udsende blink
eller konstant lys. Jeg synes blinkene virker
bedst.
Lygten er synlig på meget lang afstand,
         
Redaktionen har prøvet at kaste med lygten,
smide den mod en væg o.lign. Den virker
fortsat upåklageligt. Lygten er vandtæt og
     Y*     
hvid, rød, blå, gul og grøn, men jeg anser
den hvide for den bedste.
Med denne lille lygte har man hele tiden
         
Den er også god at have på hunden, når man
lader den løbe ved cyklen.
En oplagt julegave til hunden eller adventsgave til ”far”.
Vejledende udsalgspris 195 kr. Se mere på
www.orbiloc.dk
## ? 

er muntre beretninger, hvor man ud over
#"       
lokale jægeres tænkemåde samt skik og
brug i mange lande.
Bogen er velskrevet og bestemt egnet som
god afslapning og hyggelæsning til juledagene. De mange gode fotos gør bogen
ekstra levende. Man er med på stedet, hvor
det foregår.
Bogen kan købes i førende jagtforretninger, på www.netnatur.dk eller på forfatterens egen hjemmeside www.jagtiusa.dk.
Bestilles bogen på sidstnævnte hjemmeside
fremsendes den portofrit.
## ? 

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65:
email: ajagthund@hotmail.com

Resultatbog
Ønsker du en resultatbog til din hund, skal
den bestilles i god tid inden dens første
prøve eller udstilling.
Kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke
stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest sendes til: Kirse Overgaard,
Søbreden 47, st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.: 3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr. Beløbet vedlægges i check, eller overføres via netbank
til konto 0225-0016792667.

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

Fasaner og agerhøns

Hvalpe til salg
efter Bøgeskoven`s Frigg (13427/2006 )
& Kragborg Arki (14733/2007)
Super ruhaarshvalpe salgsklare 4/12-2010
. Efter højt præm. jagtglade og familievenlige forældre, der er nemme at arbejde
med. Kan evt. sælges med fordressur.
Far: Dobbl. Verdensmester i Sct. Hubertus (sidst 2009) samt 1. vinder på DKK
vinderklasse - Mor: Excellent til VM 2009
           klasse placeringer. Kontakt:
Michael Dammand, Bøgeskovvejen 6;
Nebsager, 7130 Juelsminde
Tel. 50947123

samt konsulentbistand
Skytte Ole Uhrskov. Tilf.: 61 78 18 59
www.vildtfyn.dk

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

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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