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Bliv vaek om vinteren
med camouflage fra
NYHED

NST
NYT MO/

ER

Overtraeksdragt
camouflage
Let, slidstaerkt og luftig
camouflagedragt.
Bo/rstet elastisk
materiale der go/r
saettet laekkert blo/dt
og ekstra lydsvagt.
Str. S - 5XL
Vejl. 1599,-

Tilbud

Jagtsaet Bear-realtree camouflage

1199,Jagtsaet Yeti camouflage

Merion
underto/jssaet
40% merinould
20% polyester
40% akryl
Gro/n
Str. S - 3XL
Vejl. 1099,-

Jagtsaet i let, lydlo/s og smidigt micromicromateriale, som har vatteret foer for
ekstra varmene egenskaber og vandtaet
membran som er a˚ndbar. Aftagelig vandtaet haette.
Str. S - 5XL og 46-64
Tilbud
Vejl. 2699,-

Tilbud

899,-

Perfekt for jaegeren og hundefo/ren.
Vind- og vandtaet jagtsaet. Helt lydlo/se
flo/jlsblo/dt og meget let. Mange praktiske
lommer.
Str. S - 5XL og 46-64
Tilbud
Vejl. 2499,-

1999,-

2199,-

Jagtcap vinter
membran-camouflage
Vind- og vandtaet vintercap
med varme og bekvemme
o/reklapper.

299,-

Jagthandske
camouflage
Funktionel og varm
foret handske med
vandtaet memebran.
Forberedt til a˚bning af
skudfinger.

299,-

Fleecekrave
Varmt og sko/n
omkring hals
og nakke
One size

69,-

TN FASHION, TLF. 46733286 HENVISER TIL NÆRMESTE FORHANDLER
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Vi skal gøre en
aktiv indsats for
markvildtet
Et år er ved at løbe ud.
De fleste af os har sikkert haft mange gode
oplevelser med såvel to- som firbenede
jagtkammerater ude i det danske agerland.
Mange har sikkert også med tilfredshed
konstateret, at det går fremad for agerhønen
mange steder i landet. Vi har også oplevet,
at der er blevet større fokus på agerhønen og
markvildtet i form af projekter, møder, konferencer og nu sidst et oplæg til en national
forvaltningsplan for agerhønen.
I FJD prøver vi hele tiden på, at være på
forkant med udviklingen, og gøre alt, hvad
vi kan for, at de gode intentioner omsættes
i praksis. Vi ved, hvad der skal til, så derfor
handler det nu om i samarbejde med alle
interessenter, landbruget, Danmarks Jægerforbund og andre grønne organisationer at
sætte fokus på, hvordan vi gør det, og hvem
der gør hvad.
Hele vores eksistens og de stående jagthundes berettigelse i fremtidens jagtudøvelse i
Danmark afhænger af, at vi rundt om i landet
har en stærk og sund markvildtbestand, og at
vi lærer så mange jægere som muligt at sætte
pris på en halv eller hel dag over marker og
lang hegn i selskab med en korthår, en breton
eller en af de andre 11 stående racer.
Derfor skal mit ønske for det nye år være,
at vi bruger alle kræfter på at sætte gang i
biotopforbedringer så mange steder som over
hovedet muligt. Nøglen til varig fremgang
for faunaen i agerlandet ligger i at forbedre
biotopen, og FJDs marvildtudvalg har lavet
det nødvendige informationsmateriale. Det
kan du få ved at henvende dig til markvildtudvalget eller ved at klikke ind på FJDs
hjemmeside.
En anden vigtig faktor for markvildtet er
prædatorerne. På en netop afholdt konference
om markvildtet på DJ-Kalø (omtalt side 18)
fremgik det tydeligt, at en effektiv prædatorkontrol er et vigtigt instrument, hvis vil have
fremgang for agerhønen og andre dyr og
fugle i det åbne land. Derfor må vi af al kraft
arbejde på, at få forbedret mulighederne for
effektiv prædatorkontrol. Vi må have fjernet
det nuværende og helt umulige bureaukrati,
der hersker om regulering af skadevoldende
vildt. Første skridt kunne være, at det er
jægeren, som naturforvalter, der søger. Næste
skridt kunne være at tage ordet regulering
ud af reglerne og kalde det jagt, og så blot
indrette jagten hensigtsmæssigt. Eksempler
kunne være. Ræv: Kun gravjagt i februar.
Krager og skader: Må jages i marts og april
indtil 50 m fra reden osv.
Der er nok at tage fat på. Det er bare med at
komme i arbejdstøjet.
Med dette vil jeg gerne ønske alle vore
medlemmer og læsere en glædelig jul og et
godt nytår.
Flemming Østergaard, redaktør.

6 Hele redaktionen deltog i årets Danmarksmesterskab. Læs reportagerne.
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HIKE

ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE

KVALITETS FODER & UDSTYR
TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

WWW.HIKE.DK

Ønsker du forhandler- eller kennel aftale ring

86 64 73 39
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Til slots-DM i Vendsyssel
Årets Danmarksmesterskab var igen placeret i Nordjylland med Dronninglund Slot som omdrejningspunkt. Hele redaktionen drog af sted ikke blot for at referere, men også for at deltage. Her er beretningen om Runes første DM.

Tekst: Rune Riishøj. Foto: Kim Henriksen
Det første DM jeg deltog i, var som tilskuer
tilbage i 2008 under de smukke rammer ved
Dronninglund Slot. På det tidspunkt gik
jeg og nød det skønne hundearbejde med
drømmen om en mulig deltagelse med den
kommende hvalp. Enhver, der har arbejdet
med stående hunde, kender til det nåleøje,
man som ekvipage skal igennem for at være
blandt de deltagende hunde. Så for mig har
det egentlig mere været en drøm, end et
egentlig mål.
DM for de stående jagthunde - i min verden, det største man kan deltage i. En hund,
der efter et smukt søgsoplæg i en god fart og
stil, snurrer rundt i en stand, synes jeg jagtligt og oplevelsesmæssigt, er det smukkeste
og mest æstetiske.
Vi spoler tiden ca. et halvt år tilbage.
- Hooolllgggeer, hunden rejser selv, lige før
jeg når at give rejseordre, hvad gør jeg??
Efter endnu et par forsøg uden det egentlig
lykkedes, ringede jeg igen. - Hooollggeer,
det virker ikke. - Jamen hører du da ikke

efter, lød det brysk?? Ganske rigtigt, det
gjorde jeg ikke. Efter en irettesættelse af
Holger og endnu et par forsøg var den del
pludselig i orden og tilmeldingerne til forårets prøver kunne sendes af sted – det var
midten af marts 2011.
Derefter gik det forholdsvis stærkt og pludselig stod vi som 4. vinder i Nørager og en
invitation til DM. Imponerende, hvor heldigt
– den største drøm var lige pludselig blevet
til virkelighed, at blive en del af et katalog
til et Danmarksmesterskab.
Med stor ydmyghed kørte vi mod Dronninglund Slot. Ikke med de store forventninger, men vi var med, og målet var at gøre
en god figur og nyde dagen. I den frostklare
vindstille morgen stod Dronninglund Slot
smukt, og omgivelserne var fantastiske til at
afholde det værdige DM.
Formiddagen var i gang på de glimrende
terræner på Klitgaarden, som Poul Bislev
havde til rådighed. Passende besat med
fugle på tilpas store rapsmarker. Knud

Uden mad og drikke. Det gælder også hunden.

Maabjerg sikrede en stram, men retfærdigt
linje. Der blev generelt vist flot hundearbejde formiddagen igennem, hvilket også
kunne ses på placeringen om eftermiddagen,
hvor tre af hundene fra vores hold blev
placeret.
Til et DM skal der sorteres hårdt, og
Det var et meget smukt
sceneri, da vi stimlede
sammen på slotspladsen til
morgenparolen.
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Øverst: Så er der fugl i luften. Nu er det med om skytten er klar og hunden kan holde.
Nederst: Det store publikum, der altid er til DM, følger spændt afprøvningerne.

det blev der. Lidt ærgerligt for Nordboens Baxter med Gunner Dahl, der med to
smukke situationer lavede en ”lille” kikser
ved aflevering af fugl nr. 2, og det kostede
deltagelsen over middag.
Formiddagens afprøvning var slut, vi
som ekvipage havde gjort, hvad vi kunne.
Desværre var det fornødne held ikke med
på dagen, og til slut kom hunden galt af sted
med et par fasaner, der under rejsningen
lettede skrå bagud fra hunden – hamrende
ærgerligt. Men når alt kommer til alt, synes
jeg, vi fik et værdigt første DM, hvor det
sidste som skal til, ikke var med på dagen.
Vi var naturligvis ikke en del af eftermiddagens afprøvning, men vi fulgte eftermiddagen igennem de syv kategori I hunde og
tre kategori II hunde. I de første slip var der
rigtig godt med fugle, jeg tror jeg talte fire
flokke agerhøns og en del fasaner. Ret hurtigt blev der sorteret ud blandt de 10 hunde,
der var med over middag. Jeg tabte efter den
første halve time overblikket af afprøvningerne og resten af dagen endte med at gå at

Nordboens Baxter apporterer.

nyde godt hundearbejde, kombineret med
godt hundesnak blandt venner og bekendte.
En stor dag blev afsluttet på værdig vis, i
smukke rammer. Et fantastisk arrangement
på alle måder, hvor der var styr på selv de
mindste detaljer dagen igennem. Afslut-

Så er man i gang med det første DM. Rune og
Dharma i slip over nordjyske marker.

ningsvis og bemærkelsesværdig synes jeg
at Rie von Der Jydebek med Uffe Søndergaard skal nævnes. En ung hund der fredag
og lørdag bliver placeret som 4. vinder på
FUME og søndag afslutter Rie og Uffe med
at placerer sig som 5. på DM.
Stort tillykke til de placerede hunde.

Vendsyssels agerhøns i smukt oktobervejr.

Resultatet af Danmarksmesterskabet
2011 blev:
1. Vinder HP, Danmarkmester
DK17658/2009 Bommelunds Freja, Finn
Kjeldstrøm
2. Vinder HP DK00880/2009 Kærholt
Mads, Flemming Ransborg

3. Vinder HP 15244/2004 Hjortlunds Josefine, Jens Velling
4. Vinder HP DK08591/2008 Birkemosens
Tenna, Jesper Andersen
5. Vinder , Rie von Der Jydebek
DK01479/2009, Uffe Søndergaard
6. Vinder, Dutlig 10866/2004, Søren Nielsen

De placerede hunde ved præmieoverrækkelsen på Dronning Lund Slot.

www.fjd.dk
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Så er der stand. Men det var et
af de tilfælde, hvor der ikke blev
præsteret fugl.

Setterdag i det nordjyske
I det smukkest tænkelige oktobervejr, blev årets Danmarksmesterskab afholdt på terræner
omkring Hjallerup. Det var et fantastisk flot arrangement, hvor de engelske settere var lige
ved at tage hele stikket hjem.
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Niels Mølgaard Ovesen.

Forventningerne er som altid store, når man
tidligt om morgenen drager af sted for at
deltage i Danmarksmesterskabet. Sådan var
det også d. 16. oktober, da bilen åd sig op
gennem Jylland. Forventningerne fik nok et
ekstra hak op ad, fordi vejret viste sig fra sin
absolut smukkeste oktoberside med fantastiske scenerier, hvor den opgående sol belyste
bankerne af morgentåge, der lå som en dyne
over landskabet. Op af dynes strakte vindmøller, elmaster og høje træer dovent deres
arme. Landskabet var ved at vågne.

og man vidste, at der var godt med fugl på
dem.
Man havde bare lige glemt at tage højde
for, at temperaturen om morgenen faldt
til under frysepunktet. Det betød kolde og
pjaskvåde marker, som fuglene ikke havde
spor lyst til at færdes i. Sådan er det – det
kan vi ikke gøre noget ved, men dommer og
terrænleder var alligevel ved at gå i spåner
over, at vi ikke fandt fugle.
Hen mod middag var varmen slået igennem, og så var der også fugle i marken. Nu
var det med at udnytte chancen, for der ville
næppe blive givet mere end en enkelt på det
fremskredne tidspunkt. Nogle klarede cuttet, andre gjorde ikke her iblandt min egen
hund. Det må man tage, som det kommer.
Vi ved alle fra morgenen af, at der højest er
seks hunde tilbage, når det hele er forbi.

Som altid, når DM af holdes i det nordjyske, er der gjort rigtig meget ud af arrangementet. Det kan vi ikke give nok ros for.
Der er stil over det. Alt klapper til mindste
detalje.
Snart var vi på vej ud til de forskellige terræner, hvor terrænlederne og deres hjælpere
havde gjort et stort arbejde for, at terrænerne Lidt sent hjem til frokost, men bøffen
skulle være optimale til afvikling af et DM, smagte godt, og den var tiltrængt oven
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på en meget lang formiddag. Så var det
ud igen og i bilerne for at køre et stykke,
inden eftermiddagens terræner lå foran os.
Store rapsmarker og stub med passende høj
efterafgrøde af olieræddiker.
Nu skulle vi se hundearbejde, og det store
publikum, som altid følger eftermiddagens
afprøvninger, havde virkelig forventningens
glæde malet i ansigterne. Men det skulle
snart vise sig, at virkeligheden ikke helt
levede op til forventningerne.
Første par. Stort flot søg af engelsk setter
og pointer, begge respekterede råvildt. Ingen
fugle.
Andet par, igen engelsk setter og pointer.
Her var det lige ved at gå galt for pointeren,
der kom meget tæt på stående makker, inden
den blev stoppet, og den engelske setter
havde to gange stand uden påvisning af fugl.
Så blev to settere sluppet. Den ene (den
senere danmarksmester) fandt hurtigt fugl,
som blev bragt til flugt på korrekt vis, og
alt var sådan set i orden, hvis ikke den
skadeskudte fugl havde sprællet og basket
fremme i marken. Der blev apporteret før
tilladelse.
Så var sidste part klar. Igen en setter og en
pointer. Den engelske setter tog stand, og
fik den sikkert kun løst, fordi pointeren kom
for tæt på. Der var ikke fugl, men pointeren
måtte udgå.
Der manglede nu en omprøvning med to
engelske settere, hvor resultatløse markeringer og stand var det mest fremherskende.
Man kan have mange meninger om de
resultatløse stand, men mit bedste bud er,
at springende råvildt havde sat en del fært i
marken.
Nu var der dækket op til matchningen,
hvor publikum fik noget af et sjok, da det,
der skulle have været finaleslippet, brækkede midt over, fordi den ene af hundene
efter flot stand pludselig uden tilladelse rykkede frem og bragte hønseflok på vingerne.
Det hele sluttede med, at fem engelske
settere og en pointer var kommet gennem
nåleøjet, så man kan roligt sige, at setterne
kom, så og sejrede.
Og så var det med at komme tilbage til
Dronninglund Slot til en meget stemningsfuld afslutning. Der var taler, klapsalver
og hornmusik. Der var alt, hvad der skulle
være i den synkende sol, den eftermiddag
i Vendsyssel. De placerede hunde og Danmarksmesteren blev hyldet. Jørgen Heegård
var stolt, og hvis jeg så rigtig også en smule
rørt. Lill har gjort det fantastisk. Hun er
Svensk og Dansk Jagtchampion. Hun er
Dansk Brugschampion. Hun har vunder
såvel det svenske som det danske derby.
Hun var årets engelske setter i 2010. nu er
hun også Danmarksmester. Hvad mere kan
hun blive?

1

2

3

1. Det smukke oktobervejr indbød til hygge i frokostpausen. Rundt om, hvor der kunne findes en solplet,
slog hundefolket sig ned om madpakkerne. Netop hygge og samvær er en vigtig del af et Danmarksmesterskab. Godt nok møder vi frem for at konkurrere med alt, hvad såvel vore hunde som vi selv kan, men
vi glemmer aldrig det gode kammeratskab, der er bag ved det hele.
2. Jeres ydmyge redaktør følger med i løjerne sammen med Poul Erik Dahl og Flemming Fuglede. På
dette tidspunkt var hummøret stadig oppe. Vi var stadig med, men det var der ingen af os der var, da vi
nåede til aften.
2. Årets Danmarksmester, Heegårds V Lill og Jørgen Heegård Nielsen har lige modtaget Danmarksmesterpokalen.

Resultatet af Danmarksmesterskabet
2011 blev:
1. vinder og Danmarksmester Engelsk
setter Heegårds V Lill ejer Jørgen Heegård
Nielsen
2. vinder Engelsk setter Tobølbjergs Sally
ejer Jørn Morthorst
3. vinder Pointer Hesselhøj Disco ejer Henning Hansen
www.fjd.dk

4. vinder Engelsk setter Bjerndrups Bojana
ejer Sven Aage Vad
5. vinder Engelsk setter Martallens Iasy
ejer Erling Clausen
6. vinder Engelsk setter Videkærs Amadeus
(reserven der kom ind i ”varmen”) ejer
Ejgil Nicolajsen
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UDSTILLING
Stående Engelske Jagthunde Racer

Invitation i 5-klub regi –

Certifikat udstillinger
2012

Vizsla – Gl. Dansk Hønsehund – Langhåret Hønsehund – Drentsche Patrijshond
– Weimaraner
Afholder i fællesskab to certifikat udstillinger i 2012

Lør. 11. Februar 2012

Midtjylland
Pointer
Breton
Irsk setter
Irsk Setter Rød og Hvid
Gordon setter
Engelsk setter
Lørdag 8.00 Ringtræning
/ Christina Bak
9.00 ANERKENDT CERT
UDSTILLING
Dommere:
Breton
Poul Valdemar Nielsen
Pointer & Irsk Settere
Jens Martin Hansen
Engelsk setter & Gordon setter
Ivar Tang
Tilmeldings frist 30.1. 2012
Alt om arrangementet kan ses på
”Engelske Racers Resultatside”
Benyt DJU´s tilmeldindsblanket
Gebyr 340.00 kr. Nr 2. hund 295.00 kr
Hvalpe 6-9 mdr. 250.00 kr
http://www.dansk-kennel-klub.dk/Klasserog-gebyrer
Spørgsmål og tilmelding til Erik Petersen
Hedevænget 11 8800 Viborg
2072 9190 eller 8667 5290
ep1@pc.dk konto7605 - 1341618
Sted:

Alhedehallerne Trehusevej 7
Fredriks 7470 Karup 8666 1333
Frokost kan købes i cafeteria

Sjælland – søndag d. 29. januar 2012,
kl. 10.00:
”Kignæshallen”, Smedeengen 4, 3630
Jægerspris. Sidste tilmelding d. 15.
januar 2012.
Tilsluttet til hallen er et cafeteria, hvor der
kan købes mad og drikkelse. Dette må
ikke medbringes.
Dommer for alle racer: Svend Løvenkjær
Jylland – lørdag d. 4. februar 2012, kl.
10.00:
Uldum hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.
Sidste tilmelding d. 15. januar 2012.
Der kan købes øl, vand, kaffe og en bid
brød.
Dommere: Ivar Tang for Gl. Dansk Hønsehund og Weimaraner.
Jens Martin Hansen for Langhåret Hønsehund, Vizsla og Drentsche Patrijshond.
Bedømmelse vil her foregå i 2 ringe.
Skriftlig tilmelding på Dansk Jagthundeudvalgs tilmeldingsblanket, som kan
hentes på DJU’s hjemmeside www.
danskjagthundeudvalg.dk under blanketter/tilmelding til prøver. Tilmelding til
denne udstilling foregår ikke på Dansk
Kennel Klubs anmeldelse.
Hundens stambogsnummer skal være
udfyldt korrekt og let læseligt, og være
fremsendt rettidigt til udstillingslederen,
ellers returneres tilmeldingsblanketten.
Kontant betaling accepteres ikke.
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: 80j.nielsen@gmail.com , Reg.nr.
1915 Konto nr. 6443201783
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. 265,- (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. 385,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.
Rabat ved tilmelding af flere hunde
(samme ejer): 1. hund kr. 385,- / 2. hund
kr. 330,-/ 3. hund kr. 285,Se i øvrig Reglement for udstillinger og
skuer, som kan rekvireres hos Dansk
Kennel Klub på
tlf. 56 18 81 56 eller ses på deres hjemmeside www.dansk-kennel-klub.dk under
”udstilling”.
Stambog, Resultatbog og vaccinationspapirer skal medbringes på dagen. Se andet
sted i bladet, hvordan du rekvirerer en
Resultatbog, hvis du ingen har.
Vaccinationen skal være foretaget
senest 14 dage før udstillingsdagen. For
hunde op til 2 år gælder, at vaccinationen
højst må være 1 år gammel. For øvrige
gælder, at vaccinationen højst må være 4
år gammel.

Ret til ændring af dommer forbeholdes.
På de 5 klubbers vegne – Brian Visby
Hansen

FJDs vintermøde 2012

Har den stående jagthund en fremtid i Danmark?
FJD og „Jagthunden“ afholder debatmøde for medlemmerne af alle I panelet sidder bl.a. den firdobbelte verdensmester i Hubertus
13 specialklubber i Vingstedcentret tirsdag d. 28. februar
Christine Due og Bent O. Rasmussen fra DJ-Kalø.
kl. 19.30.
Kaffe med brød - lotteri på billetnumre.
Pris: 75 kr.. Tilmelding via mail på:
PROGRAM
vintermode@storaaens.dk med angivelse
Oplæg ved tidligere formand for Dommerudvalget Chr. Johansen.
af klub og antal deltagere
Jagtfilm
senest d. 25.02.2012
Eukanuba Huntingteam
Sponsor
Panel debatterer spørgsmål fra tilhørerne.
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FJDs vinderprøve ved Præstø d. 8/10 2011
På vildtparaden lå tre agerhøns, syv fasankokke og tre fasanhøner, da dagen var
omme. Dette var resultatet efter en vinderprøve arrangeret af FJD for de kontinentale
hunde.
Mødested og udgangspunkt for dagen var
Petergaard Gods, der ligger smukt i det sydøstlige Sjælland med udsigt over Ulfsund og
Møn. Prøveleder Kaj Olsen bød velkommen
til hundeførere, dommere, dommeraspirant,
skytter og øvrige hjælpere.
Der deltog 27 hunde og fordelingen blandt
racerne var således: 18 ruhår, 5 korthår og
4 kleiner münsterlændere. Vi var fordelt på
tre hold; hold 1 skulle have fornøjelsen af
terræner på Lilliendal Gods beliggende få
kilometer fra Petergaard, mens hold 2 og 3
skulle gå på Petersgaard´s jorde.
Vejret var noget råkoldt fra morgenstunden med en frisk vind fra det nordvestlige
hjørne. Det forblev tørvejr næsten hele
dagen, hvilket var bedre end vejrguderne
havde lovet os!

Undertegnede deltog på hold 2 med dommer René Jørgensen og én skytte, som
dagen igennem præsterede udelukkende
fuldtræffere og var hurtigt fremme hver
gang dette var påkrævet.
Formiddagens afprøvning foregik i roer
og sidste slip for de hunde, som kunne være
heldige at komme med om eftermiddagen,
havde desuden et slip på stub.
Alle hunde på vores hold havde chance for
fugl, og disse chancer blev udnyttet med
større eller mindre held! Men fuglene var
der – i alle tilfælde fasaner – og ingen kunne
tillade sig at klage… At fasanerne så over i
købet var ”fordelt” på bedste vis i roemarkerne var et yderligere plus.
Efter indtagelse af den medbragte madpakke og dommernes votering omkring
hundenes præstationer i et afsides liggende
lokale blev resultatet, at fire kategori Ihunde og fem kategori II-hunde blev udtaget
til matchning over middag.

Matchningen foregik udelukkende i roer og
også hér kunne præsteres en pæn tilgang af
fugle. To kategori I-hunde fik fældet fugl, og
da disse to hunde ikke satte en pote forkert
synes 1. og 2. vinderplaceringerne hurtigt at
ligge fast. Dertil kom at én kategori II-hund
havde en godkendt situation, mens de sidste
tre placerede hunde lavede et habilt stykke
arbejde uden at lave fejl. Og dét kan jo på en
dag som denne også være en del værd!
For mit eget vedkommende er det en
fornøjelse at komme på prøve. Om det går
godt eller skidt med hundens (og ens egen)
præstation er ikke underordnet; vi stiller
med garanti alle op for at vinde! Men når
dét så er sagt, så er det positivt, at man trods
den indbyrdes konkurrence kan have en
hyggelig stund i selskab med ligesindede
hundeentusiaster!
Tak for en god og veltilrettelagt prøve til
terrængivere, terrænledere og alle som fik
vinderprøven til at blive en god oplevelse
for os, som mødte op med vores stående
hunde…
Hanne Buhr

Resultat:
1.v. HP, CACIT: Ruhår Barmosens D. Zako
ført af Kjær Poulsen
2.v. HP: Korthår Bakkevængets H. Trolle
ført af Allan Grundahl
3.v. HP: Kl. Münsterlænder Fuglevangs
Heiki ført af John Hilmer Hansen
4.v.: Ruhår Leleu Feigh´s Ella ført af Morten Ramlyng
5.v.: Ruhår Havreballegaard Ghana ført af
Hanne Buhr
6.v.: Korthår Trille ført af Claus Bælum

INSPIRATIONSMØDE
Hvordan kan vi gøre noget
for markvildtet?
Skævinge Jagtforening, Gørløse Jagtforening, Agrovi/Nordsjællands Landboforening og FJD arrangerer et spændende
møde om de muligheder, der findes for
at gøre en aktiv indsats, der kan forbedre
levevilkårene for agerlandets fauna. Der
vil blive sat særlig fokus på agerhønen.
Oplæg ved Flemming Østergaard, formand for FJDs markvildtduvalg.
Mødet finder sted mandag d. 6. februar
kl. 19
Sted: Sigerslevøster Forsamlingshus,
Strøbjergvej 11, 3600 Frederikssund
Pris: kr. 75,- incl. Kaffe og ostemad.
Tilmelding til: Bjarne Hansen, 40 80 79
80, senest d. 30. Januar.

www.fjd.dk
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Selv om ræveslæbet næsten er
blevet en rutinedisciplin for hundene, er det fortsat befriende for
hundeføreren, når hunden dukker
frem af vegetationen med ræven.

Fejlfri
fuldbrugsvinder
Anders Laigaard og hans stab af dygtige medhjælpere havde i midten af oktober endnu engang lavet et veltilrettelagt arrangement i den smukke natur omkring Skive. Én enkelt hund skilte sig klart ud fra feltet.
Tekst og foto: Harris Jensen
Tretten kontinentale hunde havde valgt at
deltage i året fuldbrugsprøvemesterskab.
På efterårets fuldbrugsprøver havde de alle
præsteret at skrabe de nødvendige point
sammen til den 1.-præmie, der kan give
adgang til mesterskabet.
Det er i grunden imponerende, at de
deltagende førere har mod og mandshjerte
til at stille nok engang på den prøve, som
ubetinget har den højeste sværhedsgrad, når
det handler om prøver for stående kontinentale hunde.
De ved alle, at chancen for at opnå et resultat, der er ringere end det, som de opnåede
på ”kvalitetsfuldbrugsprøven”, faktisk er
ganske betydeligt. En 1.-præmie på denne
todagesprøve er ikke bare en selvfølge. Der
er på prøven ”nåleøjer”, som det kan mis-
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lykkes for selv den bedste hund at passere.
Oktober viste sig vejrmæssigt fra sin flotteste side: Høj sol fra en skyfri blå himmel.
Men termometret viste minusgrader fra
morgenstunden. Og de første hunde måtte
tilmed arbejde i næsten vindstille. Både
mennesker og hunde havde ved prøvens
begyndelse svært ved at bestemme vindretningen. Ikke de bedste betingelser for
en jagthund, men vejret afholder os som
bekendt ikke fra at gå på jagt.

ken. Elleve hund fandt, tog stand og viste
rejsning af den fasan og agerhøne, som er
”livsnødvendig”, hvis hunden skal bevare
chancen for en topplacering. Men to hunde
kom altså ikke igennem prøvens første nåleøje. På trods af, at der var pænt med vildt
på terrænerne, lykkedes det ikke for disse
hunde at finde og nagle en fugl.
Desuden var der en hund, der ikke fik vist
rejsning af fugl, hvilket er også er nødvendigt for en placering i toppen.

Markarbejdet blev afviklet på kolossalt store stubmarker, som var tilsået med
spredte efterafgrøder. Åbne og overskuelige
terræner, som var særdeles velegnede til jagt
med stående hund.
Der blev vist solidt hundearbejde på mar-

Garvede hundeførere kan huske dengang
ræveslæbet var en frygtet disciplin, hvor
en betydelig del af de deltagende hunde
kiksede. Jagthundens udsendte er ikke i tvivl
om, at alle hundeførere fortsat er mere end
almindeligt spændte, når hunde slippes på

www.fjd.dk

ADVOKATFIRMAET
JENS BANG
Strandgade 19. 5610 Assens. Telf. 64 71 10 61
Fax. 64 71 32 61. Biltelf. 40 11 70 61

  

Ordførende dommer Ove Nissen Nielsen byder
velkommen i marken.

Anders Laigaard lykønsker Tommy Viladsen med
mesterskabet.

  

    
   
  

 



De placerede hunde på årets fuldbrugsprøvemesterskab.

det 300 meter lange ræveslæb. Men fakta
er, at hundene faktisk er blevet ganske sikre
til at finde og bringe Mikkel. Der var da
også kun en enkelt hund, som ikke magtede
opgaven i de åbne skovterræner ved Skive.
Vandarbejdet var af en betydelig sværhedsgrad. Vandet var koldt, distancerne, der
skulle tilbagelægges over åbent vand var
betydelige, og vandhullets stejle brinker stillede betydelige fysiske krav til hundene.
Men kun en enkelt hund gik bogstaveligt
kold. Den magtede simpelthen ikke fysisk
og mentalt at hente den sidste and, og
føreren valgte klogt at erkende sin hunds
begrænsning på dagen.
Andendagens skovarbejde – fra ro på post
med efterfølgende apportering til aflægning,
fri ved fod og aflægning – har karakter af en
udvidet prøve i lydighed og grunddressur.
Det er discipliner, hvor hundene skal sætte
rigtigt mange point ind på præmiekontoen.
Det ved hundeførerne alt om, og der var da
heller ingen hunde, der kom i krise på grund
af kiks i denne del af prøven.

Også schweissarbejdet klarer nutidens
fuldbrugsprøvehunde på imponerende vis.
Hundene på et fuldbrugsprøvemesterskab
har alle den sporvilje og sporglæde, som
betyder, at de leder deres fører frem til
”dyret”. Det gjorde alle hundene da også på
årets mesterskabsprøve; en enkelt måtte dog
undervejs have lidt hjælp fra dommer og
stifinder.
Efter to lange prøvedage kunne Anders
Laigaard blæse til samling og vildtparade.
To lange prøvedage var slut. En enkelt hund
havde stort set præsteret et fejlfrit arbejde
over to dage, og ingen var vist i tvivl om,
hvem der ville blive årets fuldbrugsprøvemester, men på de efterfølgende pladser var
der trængsel. Det var de helt små berømte
marginaler, der skilte de efterfølgende
hunde.
En lang trænings- og prøvesæson var med
mesterskabet slut for de fleste. En velfortjent og forhåbentlig god jagtsæson venter
fuldbrugsprøvehundene. De vil helt sikkert
sætte et positivt præg på enhver jagt.

www.fjd.dk

- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.
Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk
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Verdensmester for 4. gang

Reportage: Valdemar Larsen

Det danske VM-hold.

Dette års verdensmesterskab blev ikke kun en stor personlig triumf for
Christine Due, men stor succes for det danske hold som helhed
Dette års verdensmesterskab for stående
jagthunderacer var henlagt til Frankrig med
Schweiz som værtsnation.
I alt 20 nationer deltog i dette arrangement,
og Danmark var igen fuldtalligt repræsenteret.
Til VM kan der stille fire kontinentale og
fire engelske racer samt Sankt Hubertus to
mænd og to kvinder. I denne disciplin kan
der stilles med blandet racer.
Kontinentale racer var repræsenteret
følgende:
Ruhåret hønsehund: Kragborg Arci v/ Christine Due
Ruhåret hønsehund: Kragborg Tascha /v
Anders Due
Ruhåret hønsehund: Hjortlunds Arnold v/
Jens Abildgård
Korthåret Hønsehund: Linda v/ Ventzislav
Simeonov
Reserve:
Ruhåret hønsehund: Kragborg Chivas /v
Anders Due
Engelske racer var repræsenteret følgende:
Pointer DKCH Astrups Dirty Dancer v/
Alex Nissen
Pointer Idimum Rona v/ Aage Christiansen
Pointer Astrups Feigter v/ Alex Nissen
Engelsk Setter Emmerik Du Mas D’Eyraud
v/ Valdemar Larsen
Verdensmesterskaberne foregik lidt syd
for Bordeaux med standkvarter i byen
Cazalis, planlægningen var i top, og vi blev
ledt ud af byen i hold til de anviste terræner,
dette var næsten efter danske forhold.
Terrænerne som vi fik anvist, var dog en
del skovpræget med høje bregner og høj
lyng, og til tider også for højt, men ok,
området var godt besat med fasaner. Selvom
der var mange fasaner, er det jo altid sådan,
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at ikke alle kommer for fugl, sådan er vilkårene nu engang.
De danske deltager lagde hårdt ud på første
dagen, Christine Due med Kragborg Arci
fik Excellent, Anders Due med Tres Bon og
Jens Abildgaard med Hjortlunds Arnold et
Bon, en meget pæn start.

Christine due hilser på dommerne. Christine og
Archi er klar til finalen.

så med fuglen, en meget fin præstation, dette
blev til en samlet 3. vinder på sit hold.
I Sankt Hubertus for mænd kunne disse
præsentationer blive til en samlet bronzemedalje, dette var meget fint af de danske
deltagere.

Christine Due skulle forsvare sit Verdensmesterskab, og det gjorde hun med bravur.
Hun var i ekvipage med Kragborg Arci, i sin
indledede omgang fandt Arci 2. fasaner som
Christine nedlagde med en skudsikkerhed til
følge, idet begge fasaner blev skudt i første
skud, finere kan dette ikke gøres, og dommerteamet kvitterede da også med en samlet
pointscore 95, ud af 100 mulige. Dette
betød, at partiet var vundet og skulle dermed
i finale med vinderen af det modsatte parti.
Der blev trukket lod, Christine skulle starte
med Kragborg Arci (sliptiden er 20 min.) nu
var det spændende, i slippet var der ingen
I Sankt Hubertus for mænd var det Rufugle, men både Christine og Arci leverede
håret hønsehund Hjortlunds Arnold v/ Jens
en sikker præsentation med god fart i terAbildgård og Pointer DKCH Astrups Dirty
rænet.
Dancer v/ Alex Nissen som skulle repræsenFinalemodstanderen, en yngre Fransk
terer de danske farver, der var ingen fugle til kvinde som også har prøvet dette før skulle
Hjortlunds Arnold v/ Jens Abildgård i deres nu starte, men hendes ruhårede hønsehund
sliptid, Jens Abildgård som har deltaget
havde ikke de samme kvaliteter som Arci,
tidligere, blev 3. vinder på sit parti.
umiddelbart efter start letter der et par
Alex Nissen som skulle deltage for første
fasaner i området, og den ene kaster sig
gang, Dirty Dancer og Alex (jeg var selv
ikke langt fremme i terrænet, denne blev der
dommer for dette team) gik en meget flot
gået målrettet efter, hunden finder kort efter
omgang, Dirty Dancer fandt hurtigt en fasan fuglen opnår flot stand (nu var vi danske
opnår en flot stand, fuglen blev rejst i tæt
tilskuer nervemæssigt ødelagt, blev fuglen
træbevoksning, der skulle god skydefærdig- fældet havde vi en Viceverdensmester i år)
hed til, Alex kvitterer med at fuglen fældes
hunden behandlede fuglen til ug, men men,
lagt ude og på toppen af en bakke, nu skulle der blev bummet 2. gange, lidt synd, men
den bare apporteres, af sted med Dirty som
til stor glæde for os, Christine blev dermed
forsvinder op over bakketoppen, vi ser ingen Verdensmester for 3. gang i træk og 4. gang
hund i mindst 3 til 4 minutter (det er altså
i alt, en utrolig flot præstation.
lang tid) men op over bakken kommer Dirty
På andendagen forløb det også godt, Anders Due med Kragborg Tascha Tres Bon og
Jens Abildgaard med Hjortlunds Arnold et
CQN, nu var det spændende hvor langt dette
kunne række i hold konkurrencen.
De danske Kontinentale Racer i hold fik en
meget flot bronzemedalje.
Hos de Engelske racer opnåede Aage
Christiansen med Pointer Idimum Rona et
Tres Bon, et godt resultat som førstegangs
deltager. De øvrige engelske repræsentanter
opnåede desværre ingen resultater.
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Kennel Kragborg ønsker alle kunder
glædelig jul og godt nytår
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Spørg dyrlægen

v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så send det
til Jagthundens redaktion.
Vores dyrlæge vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Er der flere spørgsmål, en
rubrikken giver plads for, vil sprøgsmålene blive udvalgt efter hvilket der ud fra en
veterinærfaglig synsvinkel har størst almen interesse.
jagthunden@fjd.dk

Nye rejseregler for hunde der skal med til Sverige, Norge og England
Der er nye regler på vej. Det betyder lempelser for nogle, men måske også stramninger for andre. F. eks. er
det i skrivende stund uvist, om man fortsat kan indføre hvalpe yngre end tre måneder til Norge.
Sverige
Kravet om blodprøve for rabiesantistof og
ormekur falder bort fra 1. januar 2012.
Det vil sige, at danske hunde og katte, som
skal til Sverige fra 1. januar 2012, skal leve
op til følgende:
•
Gyldig id-mærkning
•
Gyldig rabiesvaccination - Obs, vær
opmærksom på, at svenskerne kun accepterer dyr, som tidligst er vaccineret
mod rabies, når de er 3 måneder gamle,
og de kan først indføres, når der er gået
21 dage efter den første vaccination.
•
EU Kæledyrspas

•

Hvalpe under 3 måneder der skal til
Sverige
Der skal søges indførselstilladelse hos de
Svenske myndigheder. Der findes en formular på deres hjemmeside www.jordbruksverket.se Tilladelsen koster 900 SEK.
Hvalpen skal være mærket med mikrochip
og have EU pas.
Hvalpen må kun have opholdt sig hos opdrætteren i Danmark fra fødslen til indførslen til Sverige
Indtil videre skal hvalpe også have ormekur inden indførsel, men dette krav bliver
formodentlig også lempet pr. 1. januar 2012.
Dette fremgår dog ikke endegyldigt endnu.

•

Norge
Norge har indtil videre uændrede krav i
det nye år– men der er fremsat forslag om
ændringer pr. 01.01.12, og det forventes at
det bliver vedtaget.

•
•

•
•

ID-mærkning: kun mikrochip er
gældende for dyr, der er mærket efter
den 3 juli 2011. Hvis dyret er mærket
tidligere, er også læselig tatovering ok.
Kravet om rabies antistofkontrol vil
ophøre fra 2012/01/01.
Dyret skal være vaccineret mod rabies
i overensstemmelse med vaccineproducentens anbefaling (normalt tidligst,
når det er tre måneder gammelt) og
kan gennemføres 21 dage efter vaccination. Bemærk, at kravet om rabies
vaccination også finder anvendelse på
indførsel fra rabies frie lande, men ikke
fra Sverige.
Det vil ikke være mulighed for at
indføre mere end i alt fem dyr pr
indførelse som et privatperson. Denne
regelændring kan bliver gennemført før
31.12.2011.
De grundlæggende krav til dokumentation, pas-og grænsekontrol vil ikke
ændre sig.
Ændringerne vil gælde fra 01.01.2012

De endelige regler vil også kunne læses på
omtalte hjemmeside, og der vil blive fulgt
op på problematikken i februarnummeret.
England, Irland og Skotland
Nye krav fra 1. januar 2012 ved rejser til
UK
Fra 1. januar 2012 skal hunde, katte og fritter, der skal med til UK opfylde disse krav:
•
Gyldig id-mærkning
•
Gyldig rabiesvaccination
•
EU Kæledyrspas
•
OBS - Dyret skal indføres til UK via en
godkendt rute
Se www.defra.gov.uk/pets
OBS - Uvaccinerede dyr under 3 måneder
må ikke indføres til Irland. Det er uklart om
man kan indføre hvalpe under 3 måneder til
UK i øvrigt. Man anbefales at skrive til de
Engelske myndigheder og spørge.

Forslaget kan læses på http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/forslag_
til_endring_av_vilk_rene_for_innf_rsel_av_
hund__katt_og_ilder__94116
Alt efter, hvordan man læser teksten, kan
man godt komme i tvivl om, hvor vidt det
femover vil være muligt at sende hvalpe
yngre end tre måneder til Norge.
Men der er adgang til at søge dispensation
for at indføre uvaccinerede hunde yngre end
3 måneder fra Danmark til Norge

Er det slut med at sende 8-ugers hvalpe til Norge.
Skal de for fremtiden være mindst 3 mdr. og 21
dage?

Ny ejer

www.kragborg-raafoder.dk - tlf. +45 2674 7327
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Jeg - en jagthund

Der er ikke noget på denne jord, der kan
flytte sig hurtigere end en gammel stivbenet
fasankok. Men findes skal han, og det bliver
han også. I et snuptag griber jeg ham med
flaben og bærer ham stolt tilbage til min
herre.
Han kommer mig I møde stolt som en
pave. Da jeg når ham, får jeg ordre til at
sidde, selvom jorden er våd og kold. Jeg vil
ikke spolere hans glæde ved at se en veldresseret hund, så jeg følger ordren. Derpå
får jeg ordre på at give „los“. Det vil sige, at
jeg skal åbne kæften, så han kan tage fuglen
ud. Det skal der stor selvbeherskelse til, så
længe kokken ikke er død. Tænk hvis den
pludselig stikker af igen. Efter store overvejelser og hans tommelfinger i min mund
giver jeg mig.

Jagten går videre, denne gang over en
græsmark med mange tuer. Her møder en
Denne beretning er fra de gode gamle dage, hvor Dansk Jagtforenings helt anden fært mine næsebor. Jeg kender
den! Det er Morten Langøre. Han sidder
formand så på Verden gennem hundens øjne.
fast trykket få meter foran mig gemt i en af
markens tuerTekst: Kjeld Ladefoged
Jeg har den største lyst til at springe frem
Illustration: Henry Lauritzen
og nappe ham. Men af erfaring ved jeg, at
Det er et hundeliv at være jagthund. Først
med skridthøje roetoppe. Eftervirkningerne det vil afføde diplomatiske vanskeligheder
med min herre. Derfor behersker jeg mig til
skal man gennem en lang og kedsomefter bilkørsel, frokoster og middage har
at tage en flot og imponerende stand.
melig dressur. Man skal lære at apportere,
neddæmpet hans tempo.
Lidt efter lyder der to skud. Min herre er
ligge dæk, sidde, gå hinter og meget andet
åbenbart
rigtig i form i dag, han skyder det
mærkeligt. Man skal helst kunne det hele
Endelig er han inden for skudhold. - A
ene
bagløb
over på Morten, der humpende
med det samme, ellers er man en dum køter, vance råber han kommanderende på fransk.
på
tre
ben
løber
videre. Apport brøler han
selvom man som jeg har den aller fineste
Inden for jagtsproget er man så fin på den, at
stamtavle. Jeg må faktisk betragtes som
mange kommandoer er på tysk eller fransk. ærgerligt og peger på den humpende hare.
blåt blod blandt hunde. Men heldigvis er
Det stammer fra fortidens kongelige jagter. Det behøver han ikke at råbe to gange. Lidt
efter har jeg indhentet den og kommer sejrder også glæderne I en jagthunds liv. Dem
A vance, det betyder „gå forsigtigt frem“.
stolt slæbende med den til ham. Han klapper
møder man ude på jagtmarken, navnlig når
Enhver veldresseret hund, som jeg, kenog roser mig, da jeg afleverer den. Jeg er
det er en roemark.
der det. Jeg går straks frem mod det sted,
naturligvis stolt.
JEG ELSKER ROEMARKER
hvorfra færten kommer. Men der letter
Jagten fortsætter. Jeg tager igen stand for
ingen fugl. Den har set sit snit til at løbe sin
en hare~ som også får to skud, men det rører
Jeg elsker roemarker. Der er ikke noget
vej. Min herre har været for længe om at
den ikke, den piler af sted mellem markens
mere stimulerende i en jagthunds liv, end
komme. Nu har han haft sådan en chance,
at få færten af fasaner eller agerhøns i en
og så forspilder han den, bare fordi han Ikke græstuer og jeg bag efter. Nu går den vilde
jagt over stok og sten. Men min kondition
roemark. Denne herlige kildren af fuglelugt kan holde måde med kalorierne.
kan ikke måle sig med harens. Langt om
spænder enhver muskel min krop, sanserne
Jeg får bebrejdende at vide, at det var
skærpes, enhver trænet jagthund ved at man „falsk stand“. Sådan er et hundeliv. Heldig- længe må jeg opgive og søge slukøret
tilbage fil min herre. Han modtager mig
skal ha’ fuglene op I vinden og gå forsigtigt vis glemmer jeg hurtigt den slags syrlige
med vrangsiden af ordbogen, jeg får ordre
frem, så man ikke støder fuglen.
bemærkninger.
til „dæk“. Han rusker mig i halsbåndet. Du
Det kan ofte være svært, langt sværere end
Jeg tager nyt søg og får igen stand. -Så er
er jo ikke haren din køter. Du som skal på
ens herre tror. For man kan jo ikke se fuden der-. Atter kommer min herre pustende
markprøve på søndag, brøler han og giver
glen. Man skal helt stole på lugtesansen, og og sveddryppende masende ned imod mig.
mig et par svidende svip med hundepisken.
selv om den som min er fremragende, ifølge Jeg får igen ordren: - Avance. Denne gang
stamtavlen, kan det være svært. For der er
er fuglen der. Det er en gammel fasankok.
Ja sådan er et hundeliv. Den ene gang får
ofte andre fugle, der har krydset dens vej, og Den letter tungt med bredsiden til et oplagt
man ros og klap for at løbe efter en hare,
de lugter jo næsten alle ens. De piler af sted skud. BUM-BUM lyder det over hovedet
den anden gang får man pisk, forstå det
til hver sin side og krydser dens vej.
på mig, så at mine trommehinder er ved
hvem som kan. Hvorfor er I jægere ikke så
Endelig når man så tæt ind på den, at den
at sprænges. Fuglen går ned i sidste skud.
trykker. Så tager man stand, man strækMen den er kun vingeskudt. - Apport- råber konsekvente, at I aldrig sætter os hunde til
at fange anskudte harer på flugt. Så ville vi,
ker hovedet frem, stirrer stift på det sted,
min herre og peger ivrigt frem mod stedet,
eller I hvert fald de fleste af os, altid forblive
hvorfra fuglens fært kommer, løfter det ene hvor kokken med et brag landede imellem
harerene, selvom det kræver stor selvbeherforben, mens halen står lige ud, enhver mu- roetoppene.
skelse.
skel er spændt, næseborene sitrer. Sådan står Så begynder en spændende jagt. Det er en
Jeg vandt i øvrigt ikke markprøven. Der
man og venter, indtil ens herre kommer. Det dejlig sport, at søge en anskudt fasankok.
kom
en hare i vejen. Men det skiller ikke
kan somme tider tage tid, alt for længe. Han Men hvor kan den være vaks. Den har æren
mig
og
min herre, vi prøver igen næste år.
er lidt mavesvær og gumpefed, ikke i den
i behold og kapitulerer ikke med det samme.
rigtige kondition til at trave i en roemark

Den piler af sted under de høje roetoppe.
www.fjd.dk
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Jagt og vildtpleje
for småvildt i det moderne landbrug,
i et nationalt og europæisk perspektiv
Konferencen om småvildt i det
moderne landbrug blev afholdt
af Danmarks Jægerforbund på
Vildtforvaltningskolen v. Rønde
den 11. og 12. oktober 2011

Af forstkandidat uddannelsesleder
Flemming Nielsen Jordbrugets UddannelesCenter Århus.
Foto: Werner Beeke m. fl.
Formålet var at få identificeret præmisserne
for en langsigtet og bæredygtig vildtpleje,
der kan integreres i en moderne planteproduktion og generelt fremme vildtets samt
naturens levevilkår på markerne.
Konferencen var lavet i et samarbejde
mellem: ”Game and Wildlife Conservation Trust” in England, Aarhus Universitet,
Københavns Universitet KU-LIFE, Naturhistorisk Museum, Danmarks Jægerforbund
og Federal of Associations for Hunters &
Conservation of the EU (FACE)
Ligeledes var der oplægsholdere fra disse
organisationer og fra NGO organisationer
samt Naturstyrelsen.
Så alt i alt et spændende program de to
dage, hvor den nyeste forskning og praktiske erfaringer blev fremlagt samt diskuteret
af deltagerne.
Jeg deltog på vegne af markvildtudvalget.

Der var så et indlæg om, hvorledes vi kan
forbedre habitaterne for vildtet på de dyrkede arealer, og hvilke effekter vi må skabe
ved fx: Faunazoner, Beetlebanks, barjordsstriber samt reduceret gødnings og udsædsmængde, vildtafgrøder og en blanding af
afgrøde. Ligeledes har markstrukturerne
og den praksis, vi anvender i dyrkningen,
en effekt på habitatten. Så der er rigeligt at
tage fat på, med henblik på, at informerer
jordejerne om disse mulige tiltag. Jeg skal
bemærke, at oplæggene fra konferencen
lægges ud på Jægerforbundets hjemmeside,
når materialet er klar bearbejdet til dette
formål.
Naturvejleder Morten DD fra Naturhistorisk Museum havde et noget anderledes
indlæg om, hvorledes han tænkte en forøget
biodiversitet i det åbne og dyrkede land.
Han ville opkøbe og udlægge de dyrkningsmæssige dårligste jorde som natur.
Som underviser på en jordbrugsskole
Efter frokosten var der indlæg om effekten
kendte jeg til de fleste af de problemfelter
af og størrelse på sprøjtefrizoner, der virkeog muligheder, der blev anbefalet på konlig har en markant positiv effekt i forhold
ferencen. Men det, at få de nyeste resultater til fødegrundlaget for de små agerhønekylvar meget spændende og interessant. Den
linger.
første dag blev de nyeste undersøgelser, om- Derefter kom den nye NaturErhvervstykring valg af habitater, for harer og agerhøns relse med et indlæg om mulighederne for
gennemgået. Det var klart, at det moderne
anvendelse af nuværende EU lovgivningen
landbrug ikke giver optimale muligheder for og den nationale lovgivning, i forbindelse
disse to vildtarter. Det åbneland består, som med en forbedring af habitaterne på de
en følge af strukturudviklingen, efterhånden dyrkede arealer.
af meget store og tætte marker, samtid med
Dagen sidst indlæg var ved Bent O. Rasat mange lineære biotoper er forsvundet.
mussen fra Danmarks Jægerforbund. Han
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fortalte om erfaringerne med et projekt i
Himmerland. Erfaringer med dannelse af et
større forvaltningsområde, herunder kontakten til lodsejerne og disses involvering i
projektet. Min vurdering er, at her ligger der
en del erfaringer, som kan anvende i fremtiden. Et koncept til forvaltningsområder på
4-5000 ha.
Den første dag sluttede med en paneldiskussion mellem indlægsholderne og konferencedeltagerne.
Min personlige konklusion af første dags
indlæg og diskussioner, meget bredt fortolket ”viden” i alle led, lige fra landmand til
jæger og lovgiver er vigtig, og ikke mindst
kendskab samt sikkerhed på mulighederne i
lovgivningen, såvel på EU - som nationalt
niveau.
Dagen sluttede med en hyggelig aften,
hvor der blev udvekslet meninger og erfaring på kryds og tværs af deltagerne.
Den næste dag var der indlæg om prædatorernes påvirkning af småvildtet, med
hovedvægt på agerhøns, fasaner og harer.
Jeg er sikker på, at de fleste af os, der går
med stående hunde, gerne så rævejagten
mere seriøs og intens på vore marker. Det
samme gør sig gældende for krager og skader. Oplæget fra Game and Wildlife Trust
dokumenterede ud fra praktiske erfaringer,
at agerhønebestanden klar kan øges flerfold
ved en kraftig regulering/jagt på de jagtbarer
prædatorer. Forskellige metoder til kontrol

med bestanden af ræve, krager og skader
blev gennemgået og omtalt.
Derpå blev vores nationale lovgivning, der
regulere kontrol med ræve, krager og skader
gennemgået af Naturstyrelsens Chefrådgiver
Elsebeth Braüner.
Dagens sidst indlæg var omhandlede
guidlines for re – etablering af agerhønebestande.
Her vil jeg henvise til en enkelt og illustrativ publikation fra Game & Wildlife
Conservation Trust på www.gwct.org.uk
hvorfra den kan down lowdes som en pdf fil.
Min personlige konklusion på konferencen, må blive, at vi ved hvilke tiltag, der
skal til, for at forbedre habitaterne i det
dyrkede land. Således, at småvildtet kan
overleve og være en ekstra indtægtskilde,
i form af jagtleje, for landmanden samt en
rekreativ aktivitet for jægerne. Samtidig
med dette forbedres biodiversiteten også
generelt for den ikke jagtbare fauna og flora
i det dyrkede land.
Et kultur-/halvnatur landskab (63 % af
Danmarks samlede areal) med flora og fauna
der har udviklet sig, siden vi blev bofaste
bønder i Danmark for ca. 6000 år siden. En
”kultur” vi er forpligtigede til at bevarer.
Det er også en kultur/aktivitet, der bidrager
til en ikke ubetydelig omsætning inde for
jagt og fritid i bredeste forstand.

Dette kan lykkes, såfremt der bliver åbnet
for gode og fleksible muligheder i lovgivningen omkring enhedsstøtten for landbrugserhvervet, en støtte der er med til at
sikre en god og stabil fødevareproduktion,
samtidig med en stor biodiversitet i kulturlandskabet.
”CAP” Den fælles landbrugspolitik efter
2013. CAP pakken indeholder syv forslag
til fælles landbrugspolitik efter 2013 og
åbner efter al sandsynlighed for støtteordningerne, der indeholder muligheder for de
nævnte missioner, bl.a. om en ordning om
”miljøvenlige landbrugsforanstaltninger”.
Jeg vil opfordre Jer til at gå ind på jægerforbundets hjemmeside og læse resumeet af
konferencen samt se slides fra indlæggene,
dette bliver lagt ud i løbet af efteråret.

Hvad skal fasankyllingerne leve af?
Foto: Flemming Østergaard

Agerhønetællinger
efteråret 2011

I løbet af efteråret lykkedes det at få optalt
agerhøns i 14 forskellige områder, der
fordeler sig fra Vordingborg i sydøst til
Hals i nordvest. Det har været spændende
at snakke med tællerne om deres observationer, og det har været dejligt at mærke
den entusiasme, som tællerne har haft. Det
lover godt for det fremtidige samarbejde.
Der er optalt på tilsammen ca. 6.000 ha.,
og de fleste steder har bestanden været
god. Et enkelt sted var det lidt skuffende,
men her viste en lodsejerjagt først i oktober, at der var langt flere høns i området
end ved tællingen i september, så når det
bare går den vej, er det kun et positivt
problem.
Til foråret vil flere tælleområder komme
til, og der er stadig mulighed for, at nye
tællere kan være med. Kontakt markvildtudvalget på telefon 97 47 24 93 eller
jagthunden@fjd.dk.
Man kan se alle optællingsresultater på
FJDs hjemmeside www.fjd.dk
Markvildtudvalget.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Hvor blev de af?

Han kom ind i det hele, fordi
han ikke kunne holde mund,
og han kom til at sætte store
fingeraftryk på organisationsarbejdet for de stående
hunde.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Sådan kender vi HC. Han udstråler
ro og myndighed.

Endnu en opgave
for kriminalen
20
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For Hans Carl Hansen, i daglig tale blot
kaldet HC, var vejen til jagt og hunde lidt
som en gammel kriminalsag, der er blevet
henlagt, men så pludselig genoptages efter
en årrække. HC er født i 1936 og opvokset
på landet, og som dreng fulgtes han med
jægerne på nabogården, når de skulle på
jagt. Det gav selvfølgelig blod på tanden, og
da han som 16-årig begyndte på landbrugserhvervet på en særdeles vildtrig gård, så
måtte han jo selv prøve det.
HC lånte en gammel sortkrudtsbøsse, og
traskede ager op og ager ned, når der kunne
blive tid til det, og i 1952 var der nok heller
ikke så mange bønder, der tænkte på, at
de kunne få en formue for jagten. Jagt var
endnu ikke blevet moderne. Men da han så
sprang fra landbrugserhvervet for at gå i
lære som lovens håndhæver, blev sagen henlagt. Nu stod den på uddannelse, karriere og
familie. Karrieren førte til kriminalpolitiet,
og her var det næsten som om ”sagen” dukkede frem af de gamle arkiver. I hvert fald
genoptog HC i slutningen 60-erne jagten,
og den sag har han beskæftiget sig med lige
siden. Den bliver nok aldrig opklaret.
Naturligvis skulle HC også have jagthund,
så i 1972 anskaffede han sig en kleiner
münsterländer, som egentlig blev en god
jagthund. I 1976 fik han sin første ruhår
og blev en aktiv del af jagthundemiljøet i
Hagested-Gislinge Jagtforening. I 1984 kom
han i Dansk Ruhår Klubs bestyrelse. – Jeg
kunne ikke holde mund til generalforsamlingen, forklarer HC, medens han får ild på sin
uundværlige pibe. Snakken går over kaffen
og fruens hjemmebagte boller i køkkenet på
gården i Bjernede, et sted, som de erhvervede i 1977, efter at HC var blevet tilknyttet
kriminalpolitiet i Ringsted.
Og så går det, som det ofte gør. Det ene
trækker det andet med sig. HC blev prøvele-

der for FJDs prøve ved Eggeslevmagle, og
allerede i 85 blev han formand for Ruhårsklubben. Selv siger han om valget: - Klubben manglede en formand, og der var en,
som kunne snakke ad helvede til… Personligt har Jagthundens redaktør en lidt anden
opfattelse af tingene, for jeg har kendt HC
gennem mange år og har haft lejlighed til
at arbejde sammen med ham. HC udstråler
nemlig myndighed. Jeg er faldet over et
gammelt billede i DRKs jubilæumsskrift
fra 1988 (60 års jubilæum). HC står i en
sjællandsk roemark. Piben er i munden, og
der er en udstråling af naturlig myndighed
over kriminalinspektøren. Det var i øvrigt i
samme forbindelse, at man fik laver ruhårsfilmen.
Men hvordan var det at sætte sig i formandsstolen for en så ugarvet i jagthundesportslig sammenhæng. – Jeg tror det var
en fordel, forklarer HC. – I en så stor klub
som Ruhårsklubben, bør formanden egentlig
ikke være involveret i for meget, hverken
som opdrætter eller prøvedeltager. Det er
det organisatoriske, der er det vigtige, og det
kunne jeg, tilføjer han.
Med formandsposten i DRK fulgte også
FJDs bestyrelse og formandskabet her, og så
var næste station Dansk Jagthundeudvalg.

knoklede man med forslaget om forbud mod
halekupering. – Det kostede rigtig meget
arbejde, men vi fik det igennem med det hovedargument, at halerne ville blive slået til
blods, forklarer han og tilføjer, at uden stor
hjælp og støtte fra Kristian Raunkjær var det
nok aldrig gået.
Det eneste område, hvor HC ikke havde
succes, var DM over to dage. HC var en
varm fortaler for at DM skulle gå over to
dage, og det blev også prøvet nogle år i
begyndelsen af 90-erne. – Men det slog ikke
an, forklarer HC. – Det var omkostningerne,
som slog ideen ihjel, tilføjer han.
I 1995 gik HC af som formand for Ruhårklubben og dermed også ud af FJD og DJU,
og der er overhovedet ingen tvivl om, at
der blev et stort tomrum efter ham. Det skal
der blive, når en så stor høvding forlader
stammen.

snestormen hyler kombineret med lysåbne
remiser og vand må være et eldorado for
vildtet.
Tidligere havde HC også et mindre fasanopdræt, men nu laver han kun lidt fugle til
eget brug.
Det er fortsat koldt her sidst i februar,
men vinteren er ved at slippe sit tag. Snart
vil isen bryde på søen, og ænderne indtage
vandspejlet. Snart vil alt grønnes, og HC
kan igen snuppe sig en buk mellem pilebuskene, som han har gjort det næsten hvert år,
for HC går stadig meget på jagt. Pürschjagten er nummer et, men HC er ikke trofæjæger. Han har kasser med opsatse, som aldrig
er hængt op. – Det er ikke så væsentlig,
siger han. Det er jagtoplevelsen, det drejer
sig om. Om efteråret mener HC, at jagt skal
være hyggelig. – Her kan jeg godt lide det
sociale aspekt, uanset om det er i en større
eller mindre gruppe af jægere, tilføjer han.
Det var også så småt ved at synge på sidste
Vi holder en lille pause ved søbredden, og
vers i kriminalpolitiet. Efter 40 år som
her er det associationen til det gamle foto
lovens lange arm, opdager og chef, gik HC
fra 1988 kommer. HC udstråler stadig denne
på pension i 1998. Nu kunne han på heltid
venlige myndighed, som han står det og kighellige sig sit fritidslandbrug i Bjernede,
ger od over sine 16 tønder land.
som siden købet var vokset fra ½ tdr. land til Vi har Katie med på vores lille tur. Glad
16 tdr. land.
ruhårstæve på et år. HC venter sig meget af
En sø blev gravet, remiser blev plantet og
hende, men en diskusprolaps sidste efterår
en mindre skov med normansgran etableret. var ved at sætte en stopper for det hele. HelHvis der ikke før havde været brug for HCs – Og det har virket, forklarer HC. – Der var digvis for HC og Katie går det fremad med
store organisatoriske talenter og lederegenikke vildt her, da vi kom i 77, men nu står
ryggen, men det gav jo en gevaldig pause i
skaber, så blev der det nu, for der var meget der råvildt alle vegne, ligesom der er mange en periode, hvor grunddressuren skulle have
som skulle gøres, og der var på det tidspunkt fasaner i skoven og remiserne og ænder i
været lagt fast. – Men jeg er ved at indhente
ifølge HC stor turbulens i arbejdet i DJU.
søen.
det forsømte, forklarer han, og Katie nikker
Flere regler trængte til revision bl.a. vandVi skal en tur rundt og se det hele og går
med. Hun forstår.
og slæb reglerne. – Vand- og slæb prøven
ned gennem granskoven mod søen. Under
HC er også godt klar over, at hunden er
var egentlig en gammel reminiscens af
vejs passerer vi remiser med pil og afgnamed til at holde ham i gang. Man kan også
noget sporarbejde, forklarer HC, så det fik vi vede vildtagre. Der er ingen tvivl om, at der sige, at hunden er med til at holde ham ung.
lavet om, til det vi kender i dag, og så kunne er lagt mange arbejdstimer i stedet for at
Her er en ny opgave for den gamle kriminavi jo lige så godt se på Fælles Markprøveskabe ideelle forhold for vildtet. De skærlinspektør.
regler med det samme, tilføjer han, selvom
mende graner, hvor der altid er læ, selv om
det naturligvis ikke var ham alene, der stor
for arbejdet. Her kom der en ny revision i
1986.
Men nye tiltag var også under opsejling.
Den første fuldbrugsprøve på Sjælland blev
afholdt i 1985 og det optog virkelig HC
meget. Han gik i det hele taget meget op i
efterskudsarbejdet og blev også schweissdommer, hvorimod markprøvesporten og
specielt vinderklasserne aldrig har haft hans
helt store interesse. HC har dog opnået en
del 1. pr. i åben klasse og tilføjer: – Jeg har
også ført tre forskellige hunde frem til 1.
pr. på fuldbrugsprøve, og det er jeg egentlig
stolt af, men det var ikke et mål i sig selv for
mig, kun et middel til at få en god jagthund.
I de 10 år, HC var formand skete der
meget. Ud over det allerede nævnte fik man
etableret aktivitetsområderne i Ruhårklubben. – Det er et rigtig godt aktiv for klubben, siger HC, og det er jeg både glad for
og stolt over at have stået fadder til. – Det
fungerer rigtig godt, tilføjer han.
Det blev også i HCs formandsperiode, at
HC går dagligt ture i sin skov med unghunden. en ny opgave venter.
dyreværnsloven skulle revideres, og her
www.fjd.dk
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FJDs engelske internationale vinderklasse på Vestsjælland den 8. oktober 2011
Den engelske vinderklasse blev i år afholdt
på Vestsjælland, med Borreby Gods som
standkvarter, dog således at alle tre hold
fra morgenstunden skulle møde hver deres
sted. En besked der fremgik af kataloget på
FJDs hjemmeside. Enkelte havde dog misset
denne besked, men nåede frem de rigtige
steder til tiden.
Vejrprofeterne havde lovet os regn og
rusk. Vinden blev kraftig med næsten
kulingstyrke, regnen lod dog vente på sig til
præmieoverrækkelsen. Roerne var næsten i
knæhøjde over det hele, så dagen tegnede til
lave odds for hundene. Altså hårdt arbejde
for både hunde og hundeførere. Fasanerne
var der, men de havde alle muligheder for
at salvere sig i fuld fart under roebladene.
Dette sås tydeligt på hundene, der gjorde
deres bedste for at sætte de fjerede bæster.
For fire hunde på hold 1, lykkedes det dog
alligevel at bringe fugl for bøssen, uden
der blev fældet en eneste. På de øvrige to
hold blev der på hold 2 skudt over to hunde,
hvorimod der på hold tre ikke blev skud
over nogen.
I andet heat over middag startede ni hunde,
de seks der var skudt over, samt tre hunde
der fik chancen, på grund af deres præstationer under formiddagens afprøvninger.
Efter andet heat med enkelte omprøvninger,

overgik man til matchning med fem hunde.
Som sædvanlig var prøven i Aage Stenhøjs
regi, hvilket borger for en veltilrettelagt
prøve. Hvad vejret angår, var forholdene ens
for alle hunde. Terrænerne var godt besat
med fugle, alle havde chancen. Da prøven
var slut, og de placerede hunde med deres
førere blev hyldet i øsende regnvejr, var alle
enige om, at det var de rigtige hunde, der
stod der i regnen.
Tak til Aage og tak til dommerne for veludført arbejde.
Bent Olsen

Resultatet:
1. Vinder m. Cacit; B Stevnsåens Gucci v.
Poul Vestervang:
2. Vinder m. HP; P Fugledes Juvel v. Flemming Fuglede:
3. Vinde; P Villestoftes Mie v. Bent Olsen:
4. Vinder; ES Østkystens Jeppe v. Allan
Rasmussen:
5. Vinder; IS Kirstinekjærs D. Eddie v. Gunnar Jensen:

FJD´s vintermøde- Sjæland tirsdag d. 15. november
Foredrag ved dyrlæge Bille Ruwald om tidlig prægning af hvalpen og meget andet i Stenlille Jagtforenings
lokaler.

Bille tegner og fortællert.

Ja, jeg vidste ikke rigtig hvorfor jeg skulle
køre 90 km. fra Værløse for at høre om
prægning af hvalpe mm. Det kan man vel
læse sig til...
Men det blev lidt af en øjenåbner for mig.
Bille Ruwald er ikke bare hvem-som-helst.
Han er en stor kapacitet med viden inden
for hunde viste det sig. Og spændende og
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informativt var hans foredrag også.
Jeg vil efter bedste evne referere det, jeg
oplevede, dog vil jeg tage forbehold for evt.
fejl i min udlægning af, det Bille fortalte
om.

eksempler i løbet af aftenen. Om vi troede
på dem, eller om vi ville prøve dem, var op
til os selv. Han har stor tillid til sin hunds
evner til selv at finde løsninger på problemer
og modstander af tvang.

Bille er dyrlæge fra Sønderjylland, med
praksis i Kruså.. Han er en en blæksprutte
med mange spændende berøringsflader og
opgaver, både som ”almindelig” dyrlæge
og som underviser og dyrlæge for politiet i
Danmark, politiet syd for grænsen og i Oslo,
i forsvaret bl.a. for Siriuspatruljen, SKAT
og toldvæsenet syd for grænsen og meget
mere. Hunde har hans store interesse. Bille
er jæger og elsker jagten. At han selv har
labrador og ikke en stående hund er ikke til
at forstå, men hver mand sin lyst.
Bille er også en god formidler – ”Bille
tegner og fortæller” -. Meget teoretiske
emner blev med gode eksempler og enkelte
tegninger formidlet, så selv menigmanden
med lidt forståelse for hunde kunne følge
med. Bille forklarede, at han på baggrund af
sin viden og erfaringer havde sin egen filosofi om træning af hunde. Vi ville få nogle

Bille indledte med at fortælle om hundens
snude, hvorfor den var udformet som den
var. Det er ikke nogen tilfældighed. En hund
i ro trækker vejret ca. 14 gange i minuttet.
En hund der søger med snuden trækker vejret 200 gange hurtigere. At det går hurtigere,
når en hund er på et spor, er ingen i tvivl om
men 200 gange mere virker overvældende.
Når hunden ånder ud, sker det gennem
næsefløjene, og der skabes et undertryk
uden for snuden, derved trækkes mange
flere duftstoffer hen til snuden. Hovedets
placering har også betydning for, hvor stor
en overflade hunden kan opfatte dufte fra. Jo
længere nede mod jorden jo større overflade
for undertrykket.
Af vore fem sanser, er berøringssansen
den vigtigste. For hunden kommer derefter
lugtesansen. Smagssansen er også vigtig,
Fortsættes på side 25.

www.fjd.dk

www.orbiloc.com

Nyt websystem til alle
Fra og med 2012 indføres der et nyt system til håndtering af samtlige
prøver for stående jagthunde. Der startes først op med alle markprøverne, hvorefter de øvrige prøvetyper kommer senere.
Tilmelding til alle prøver vil fremover foregå ved via internettet,
ligesom administration af prøverne før og efter arrangementet med
præmielister og dommerkritikker bliver internetbaseret.
Når prøvelederne for vores markprøver i dag modtager tilmeldingsblanketterne til markprøverne, så er mere end fire femtedele sendt
via e-mail. Det samme gælder betalingerne, som indgår via Netbank,
da færre og færre har en checkkonto.
Der er således ikke tale om noget helt nyt, når hundeførerne fra
2012 skal tilmelde deres hunde via Dansk Kennel Klubs (DKK)
WEB-prøvesystem.
Det er der til gengæld for prøvelederne, som nu skal benytte dette
system til modtagelse af tilmeldinger og betalinger, til lodtrækning,
til katalogopstilling og til sidst til udskrivning af præmielisten.
Dommerne skal også skrive deres kritikker i det nye system. Her
er dog ikke tale om noget uvant, da 98% af dommerne i dag skriver
deres kritikker ind på den digitale skabelon, og videresender dette til
de prøvearrangerende organisationer m.fl.
Du kan læse alt om det nye websystem på www.fjd.dk

OPLYST?
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Træningsudstyr til jagthunden
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Der er kommet en helt ny og
komplet vildtfoderstation
Accufeed computerstyrede vildtfoderautomat
er en genial opfindelse, der kan fodre op til
2 gange i døgnet. Den anvendes til fasaner,
ænder og en række andre vildtarter.
DRP vildtfodersiloen er gennemfarvet jægergrøn, den har rigtig silobund, så kornet ikke
ligger og rådner i kanterne. DRP siloen kan
indeholde 120 liter korn/foder, f.eks. det
samme
somDU
ca. 75
hvede. Siloen
er for- - SKAL DU FODRE!
HVIS
VILkgPASSE
DIT VILDT,
synet med 3 meget kraftige (7cm dia.)
trykimprægnerede runde ben, der sidder godt
fast i de indstøbte benfatninger i siloen.
1 stk. Accufeed vildtfodermaskine
395,1 stk. Batteri 6 Volt
30,1 stk. 120 liter DRP silo m. låg
316,3 stk. 120 cm. ben Ø7mm trykimprægnerede. 124,I alt kr. 865,- plus + 25% moms, alt i alt
1080,-

ORBILOC SAFETY LIGHT

Den eneste vandtætte hundelygte som

kan ses på 5 km´s afstand. Er udviklet til

militæret og anvendes af Schweisshundeførerne.

Med fragt kr. 1155,- lige til at stille op og sætte i gang.
Det tager højst 3 minutter!

Se mere på www.vildtfodermaskiner.dk
hvor du også kan bestille til omgående levering
Den profesionnelle hundelygte 23

DJUrer

Dansk Jagthunde Udvalgs
bestyrelsesmøde lørdag den
15. oktober 2011 kl. 14 på
Hjallerup Kro,
Til stede var Poul Vestervang (PV) formand DJ,
Finn Møller Jørgensen (FMJ) næstformand DKK,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl
(AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian
Møller (KR) DJ, Thomas Moltesen Hansen (TMH)
DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
Afbud fra Søren Hecht Petersen DJ.
PV bød velkommen med en særlig velkomst til
TMH, der deltog for første gang som formand for
Dommerudvalget (DUV).

oriente

1. Dagsorden fastlægges.
Den udsendte dagsorden blev vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af
mødet 25. maj 2011.
Referatet godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser fra organisationerne.
FMJ havde inden mødet udsendt et notat med information fra DKK. Notatet omtaler den kursændring,
DKKs bestyrelse foreslår mht. regler og restriktioner
for at imødegå et yderligere fald i antal stambogsføringer. Forslaget var behandlet på et ekstraordinært
formandsmøde og forventes godkendt på næste repræsentantskabsmøde. Inden da afholdes medlemsmøder om forslaget.
Antal fremmødte kontinentale hunde på ca. 30
brugsprøver er faldet fra 290 i 2010 til 230 i 2011.
Antal engelske starter er det samme som sidste år.
Fra norsk side er fremsendt et forslag om et nordisk
mesterskab for stående jagthunde. Efter nogen debat,
hvor der fremkom positive tilkendegivelser, blev
man enige om at lade FJD arbejde videre med sagen.
4. Dommerudvalget
4.1. Dommerudvalgets rapport
DUVs rapport var udsendt. TMH kommenterede
den kort. DUVs rapport indeholder bl.a. et forslag til
ændring i DJUs apporteringsprøve mht. aflevering
ved vandapporteringen, så startlinien og afleveringslinien bliver sammenfaldende. Efter nogen debat
blev ændringen vedtaget, så den nye regel træder i
kraft fra 2012. Der udsendes et rettelsesblad til dommerne og regelændringen bekendtgøres i bladene og
på hjemmesiden.
DJUs sekretariat havde modtaget en ansøgning om
et brugschampionat, hvor der rejses tvivl om den
ene af prøverne, som er en norsk højfjeldsprøve, er
tællende. Da bestyrelsesmedlemmerne vil have tid til
at sætte sig bedre ind i sagen, udsættes den.
DUVs rapport blev taget til efterretning.
4.2. Godkendelse af ny uddannelse af markprøvedommere
Inden mødet var udsendt et udførligt materiale fra
DUV om et nyt uddannelsesforløb for markprøvedommere, som vil blive igangsat i 2012. TMH
introducerede forslaget. Herefter gennemgik man
Bilag A, som beskriver uddannelsens forløb med de
lidt ændrede kvalifikationskrav m.m.
Én af de nye ting i proceduren er, at kandidaterne
ikke mere skal indstilles. Det medfører dog ikke, at
specialklubberne, organisationerne og ERFA-grupperne ikke fortsat skal være initiativtagere til at finde
egnede emner. Kandidaterne indsender en ansøgning
om optagelse som dommerelev. Denne ansøgning
sendes til godkendelse i FJD, Danmarks Jægerforbund og Dansk Kennel Klub.
Der blev stillet spørgsmål til, om kravet til de
kontinentale kandidater om at have ført hund på
en fuldbrugsprøve vil afskære egnede emner fra at
søge. TMH kunne oplyse, at samtlige igangværende
dommeraspiranter opfylder dette krav. Hvis det
bliver et problem, er der altid mulighed for at søge
dispensation.
Efter at have vedtaget en enkelt ændring i teksten
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på bilag A gennemgik man de øvrige blanketter, der
vedrører den nye uddannelse. Herefter kunne det
konstateres, at den nye struktur for dommeruddannelsen er vedtaget.
4.3. Godkendelse af ny uddannelse af apporteringsdommere
DUV havde udsendt et forslag, som TMH introducerede. I krav om præstation med hund stod, at
kandidaten skal have ført mindst én hund til at bestå
DJUs anerkendte apporteringsprøve eller Danmarks
Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve. Dette
blev udvidet med: eller Slæb- og apporteringsprøven. Det præciseres dog, at disse nye dommere
kun kan dømme de to førstnævnte prøver, når de er
færdiguddannede.
Efter nogen debat blev forslaget vedtaget med
nævnte tilføjelse.
4.4. Godkendelse af indstillede kandidater til elever
som apporteringsdommere
Der var modtaget 16 ansøgninger, som var udsendt
til bestyrelsen. Efter nogen debat blev kandidaterne
godkendt. DUV vil herefter indbyde dem til et
endagsseminar.
4.5. Ansøgninger om genoptagelse af dommergerning.
Der var modtaget to ansøgninger fra tidligere
markprøvedommere om genoptagelse af deres dommergerning. Den ene ansøgning blev godkendt, og
vedkommende, der efter eget ønske stoppede pr. 1.
januar 2011, kan umiddelbart indtræde som dommer.
Den anden ansøger, som stoppede efter eget ønske i
2004, skal gennemgå et koncentreret aspirantforløb,
inden han igen kan autoriseres.
5.0. Markprøveudvalget
5.1. Markprøveudvalgets rapport
MUV havde udsendt en rapport, som AASJ kort
kommenterede.
5.2. Forslag til planer for 2012 til 2014
De udsendte forslag blev gennemgået, og der blev
foretaget enkelte ændringer. De godkendte planer
lægges på DJUs hjemmeside og tilsendes organisationerne med kommentarer.
5.3. DM 2012. Kontinentale dommere
Punktet er overført fra mødet den 25. maj 2011. Da
det kan konstateres, at én af de foreslåede dommere
fortsat ikke er oprykket på den af DUV udarbejdede
liste over dommere, der opfylder kriterierne for at
kunne dømme på DM, blev det efter en del debat
vedtaget, at den foreslåede reserve indtræder i stedet
for denne i 2012. Der skal herefter fremsendes et
forslag til en ny reserve. DUV reviderer omtalte liste
i et nye år.
5.4. Ny pokal til DM
DMs kontinentale pokal til vinderen kan ikke have
flere navne indgraveret. Efter nogen debat blev man
enige om at overlade sagen til Markprøveudvalget,
som skal komme med et oplæg.
5.5. Udsætning af agerhøns i forbindelse med en
brugsprøve.
DJUs bestyrelse havde modtaget en henvendelse,
hvori der blev rejst tvivl om, at udsætningen af
agerhøns på et givent terræn var sket iht. gældende
lovgivning. Der var herefter rettet henvendelse til
prøvelederen, dommeren og lodsejeren. Da det
kunne konstateres, at gældende retningslinjer var
overholdt, foretages der ikke mere i denne sag. Det
blev i den forbindelse vedtaget, at på de planlagte prøvelederseminarer i 2012 vil de gældende
retningslinjer for udsætning af fuglevildt blive gennemgået, så ingen er i tvivl om, hvorledes loven om
udsætning af fuglevildt er.
5.6. Dansk Gordonsetter Klubs (DGSK) ansøgning
om jubilæumsbrugsprøve
DGSK havde ansøgt om afholdelse af en brugsprøve
i forbindelse med afholdelsen af deres 90 års jubilæum. Ansøgningen blev imødekommet.
6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Der var ikke modtaget nogen rapport.
www.fjd.dk

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. Tilskud til Fuldbrugsprøveudvalget
Som tidligere bekendtgjort skal eventuelle ansøgninger om tilskud fremover sendes til DJU og ikke til
hver enkelt organisation.
8.0. Økonomiudvalget
8.1. Revisionsprotokollat
Revisorerne har revideret og godkendt DJUs
regnskab. Bemærkninger fra revisorerne om en
bedre bilagsdokumentation ved nogle regnskaber fra
fuldbrugsprøverne og slæb- og apporteringsprøverne
har medført en opstramning.
9. Nyt Web-prøvesystem
Fra det nedsatte ad hoc udvalg var fremsendt et
referat af status for projektet med et nyt Webprøvesystem. Det kan konstateres, at dette system,
som er udviklet i DKKs regi, er ved at være klart til
igangsættelse. KM har sammen med nogle markprøvedommere testet systemet. Der havde været flere
positive tilkendegivelser fra disse dommere. KM
fremhævede, at det bliver betydeligt nemmere at
være prøveleder fremover.
I den efterfølgende debat blev det understreget, at
det er meget vigtigt, at prøveledere og dommere får
en grundig indføring og undervisning i systemet, for
at det kan fungere tilfredsstillende. Der er planlagt
3 landsdelsvise instruktionsaftener for prøveledere
i januar 2012. Endvidere vil der inden blive afholdt
et dagskursus for nøglepersoner/superbrugere.
Da der sandsynligvis vil være nogle prøveledere,
som ikke har den fornødne erfaring med brugen
af IT-systemer, er det vigtigt, at organisationerne
og specialklubberne har et velfungerende netværk
af nøglepersoner/superbrugere til at hjælpe disse
prøveledere.
Undervisning og vejledning af dommerne vil ske i
ERFA-gruppernes regi.
Da det blev vurderet, at dette undervisningsforløb
kan gennemføres, inden prøvesæsonen starter i
2012, vedtog man, at alle markprøver fremover skal
benytte Web-prøvesystemet ved tilmelding, betaling,
udskrivning af kataloger, kritikskrivning m.m.
Ad hoc udvalget arbejder videre og udsender snarest indbydelser til omtalte kurser m.m.
10. Forslag til forretningsorden for DJU
Udsættes til næste møde
11. DJUs forsikringsforhold
Udsættes til næste møde
12. Valg til DJUs udvalg
Der var udsendt et notat om indkomne forslag. Da
der mangler forslag til genvalg eller nye kandidater
til nogle af udvalgene, udskydes indleveringsfristen
til 1. november 2011.
13 Næste møde
Fredag den 17. februar kl. 14 Fjeldsted Skovkro
14. Eventuelt
Der blev udvekslet enkelte kommentarer om økonomi i forbindelse med aspirantundervisning m.m.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent
Vedr.: Ophør som markprøvedommer.
Det meddeles hermed, at dommernummer 158
Allan Olesen, Nørretorp 4, Gjellerup, 7400 Herning efter eget ønske er stoppet som autoriseret
markprøvedommer.
Med venlig hilsen
Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær for Dansk Jagthunde Udvalg

Fortsat fra side 23
hvorimod syns og høresansen har mindre
betydning. Ligesom hos os mennesker, forringes disse med alderen.
Duftindtryk er for hunden midlet til hukommelse. De lejres via et filter i hjernen
i forskellige ”biblioteker”, f.eks. i det
”glade” bibliotek, dufte der giver hunde en
positiv association og i det ”sorte” bibliotek,
dufte der giver hunden dårlige associationer.
En hund med et sort bibliotek, der er meget
større end det glade bibliotek, bliver depressiv og/eller aggressiv. Derfor er det vigtigt at
fylde det glade bibliotek. Bille mener at bl.a.
tvang hører til blandt de negative indtryk.
Selv en veltrænet hund vil være tøvende,
hvis den skal gå ind i et område, hvor der er
dufte, den associerer med noget negativt.
Overdreven ros af hunden tager fokus fra
det, hunden skal præstere. Glæden skal
komme fra hunden selv, når den ser, at vi er
glade for det, den gør. Apportere hunden en
genstand, skal man vise glæde ved at have
fået genstanden, ikke lægge genstanden til
side og giver ros og godbider.
Hvor god er hundens lugtesans i forhold til
menneskers?
Almindeligvis tales der om 800.000 gange
bedre. Under visse forhold op til 2.000.000
gange bedre. Fugtig luft kan tredoble lugteevnen. Det kender vi fra os selv, skoven
fyldes med dufte, når der lige er faldet en let
sommerregn.
Den optimale relativfugtighed for at en
hundenæse kan arbejde ligger mellem 35
og 55 % relativ fugtighed. Det betyder ikke,
at hunden ikke kan arbejde lige så godt
under andre forhold. Lige som vore øjne
akkomoderer, når vi går fra lys til mørke og
omvendt, kan hundens næse også akkomodere. Det kan tage op til 10 minuter, inden
næsen er på fuld omgangshøjde ved skift fra
fugtigt til tørt miljø eller omvendt.
I næsen har hunden 2000 forskellige
slags receptorer. Der er 50 - 20 millioner
receptorer pr. kubik centimeter i næsen. Det
varierer fra hund til hund. F. eks. har små
hunde færre receptorer end store hunde og
tæver har flere end hanhunde.
Når en hund dufter til en genstand, hæfter
bestemte duftpartiklerne (molekykerne) sig
til bestemte receptorer. Hvis det f.eks. er et
C molekyle, et O molekyle et L molekyle og
et A molekyle, der hæfter sig på de respektive receptorer, går der en impuls til hjernen,
der fortæller hunden, at men denne kombibation er det COLA den lugter til. Receptorerne renses løbende af enzymer, så hunden
er klar til nye duftindtryk. For mange
indtryk på en gang kan gøre, at enzymerne
ikke kan følge med. Derfor skal hunden
have renset næsen med lidt frisk luft. For
mange duftstoffer på et sted gør, at hunden
har vanskeligt ved at udvælge en bestemt
duft. Selv en god hund kan have vanskeligt
ved at finde/lokalisere en skudt agerhøne,
hvis den falder der, hvor agrehønsene lige er

lettet fra. Der er for mange duftstoffer. Giver
man det lidt tid, vil en del af færten lette og
fuglen vil blive fundet.
”Piskesmeld” er et begreb vi alle kender
fra trafikulykker. Ved en hurtig opbremsning
slynges hoveder frem og tilbage. I denne bevægelse rystes hjernen og i slemme tilfælde
rykkes nogne nervetråde over, der fører
dufte fra næsen til hjernen. Nogle mister
helt lugtesansen dermed. Det samme kan
ske med hunde ved hårdt ryk i halsbåndet.
Den mildere varriant er, at lugtesansen forsvinder for en kortere eller længere periode.
Det er vist noget, der er værd at huske. Hvor
tit trækker vi ikke lidt hårdt i snoren, for at
få hunden på plads?
Tidlig prægning af hvalpe:
Når vi nu ved, at dufte er ”hundens hukommelse”, er det vigtigt at præge hvalpen på
de ønskede stoffer. Den tidligste prægning,
og den, som lejrer sig i hundens ”krybdyrhjerne”, den del af hjernen der bære vore
grundlæggende instinkter, sker 0-48 timer
efter fødslen, hvor hvalpen får råmælken fra
moderen. I den tid kan man præge hunden
med op til 15 forsekellige dufte.

Bliver hunden efter otte uger eller mere
præsenteret for disse duftstoffer igen, vil de
være genkendelige for den.
Efterfølgende kan man f.eks. lægge en
klud med færd under madskålen. Så vil den
forbinde duften med noget behageligt –
betinget refleks.
Gentagelse, der fører til betingede reflekser, er væsentlige. Siger man f.eks. - Sit,
skal hunden sætte sig pr. refleks, og ikke
fordi den tror, den skal have en godbid.
En hund, der skal arbejder, skal være
sulten. Har den lige fået sig et solidt måltid,
er interessen for jagten minimal. Går hunden
”sukkerkold” i løbet af en jagtdag, kan vi
hjælpe lidt, men endelig ikke druesukker.
Druesukker giver syrer i muskelcellerne hos
hunde. Opskriften er enkel:
En æggeblomme og to spisekefulde sukker.
Det hele kan suppleres med en kop kaffe.
Der blev også talt om sporarbejde, men
mine notater rakte ikke til, at jeg præcist nok
kan referere det.
Tak til Bille Ruwald for en interessant aften.
Randi Jespersen

Dansk Jagthunde Derby 2012
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.

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

HUNDEGÅRDE
DANSK

KVALITETS

HÅNDVÆRK

Autoboxe
fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80
e-mail: hakon@hakon-profil.dk
www.hakon-profil.dk

www.fjd.dk

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
10 års garanti for gennemtæring
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På hat med december
Tekst: Hundemanden
Fotografik: Flemming Østergaard

De få lyse timer kan give dejlige jagtture, hvor heldet pludselig tilsmiler en enkelt jæger.

Dagene bliver kortere. Vi går mod solhverv
og lysere tider, men jagtsæsonen er endnu
ikke slut. December er en god måned til
at få tyndet lidt ud i bestanden på en mere
selektiv måde. Man opdager måske, at der
er langt mere råvildt end først antaget, og
antallet af fasankokke i mosen viser sig måske også at være for stort i forhold til, hvad
der er hensigtsmæssigt at gå til foråret med.
Men uanset, om det er råvildt eller fasaner,
så kan de blive målet for herlige jagtture.
Morgenerne er ofte dunkle, når man drager af på jagt. En svag lysstribe i horisonten
viser, hvor man har det østlige verdenshjørne. Lidt senere bliver skæret kraftigere
og gult eller rødt lys farver himmel og skyer
og kaster et svagt blakket skær over det rimdækkede landskab. To stykker råvildt står
som svage silhuetter i morgendisen. Næsten
fremme ved mødestedet bryder de første
solstråler igennem, og solen hæver sig op
bag plantagen som en gigantisk ildkugle.
Vi bliver budt velkommen af Henrik og
hilser på de andre gæster, lutter kendte
ansigter, der lige som jeg selv har været med
her i mange år. Det er med til at understrege
noget væsentligt i jagt nemlig traditioner og
genkendelsens glæde. Henrik holder to-tre
jagter, og på denne jagt vil han gerne have
skudt noget råvildt, for der er fortsat meget
råvildt i Henriks skov.
Snart er vi i gang, hundene slippes, og
hundeførernes råb høres. Der meldes hurtigt
om råvildt, og det gør der for resten også
mange gange i de næste såter, uden det giver
resultat. Der er også mange snepper, og det
giver anledning til at øve sig. Enkelte er heldige og får pillet en troldfugl ned fra flugten
mellem stammerne, men i de fleste tilfælde
er der mest plads ved siden af.
Næstsidste såt giver et lam på en bagpost,
og så er vi fremme ved dagens sidste runde
inden den afsluttende frokost. Det er også
karakteristisk for jagter på denne årstid.
Man sløjfer frokostpausen og spiser til slut,
for at få en bedre udnyttelse af de lyse timer.
Hornet lyder, sidste såt er i gang, jeg har
post foran et stykke blandet, tæt ungskov.
Det er et godt sted, men vinden er forkert.
Hunde tager til at halse, drevet går i den
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rigtige retning, og jeg fatter lidt mere koncentreret om geværet. Et lille tegn fra min
nabopost viser mig, at der står råvildt lige
inde i træerne bag os, og en hver bevægelse
fryses øjeblikkeligt, selv åndedrættet holder
jeg lidt igen på. Så kan jeg høre råvildtet
sætter i gang, men øjeblikket efter kan jeg
også høre et skud fra nærmeste sidepost til
højre for mig. En sneppe kommer susende,
men vælger så at gå lavt over træerne, så
skudvinklen bliver uforsvarlig, og så giver
sideposten igen lyd fra sig. Få minutter efter
er såten slut.
Vi iler mod hjørnet for at finde ud af, at
Peter på en og samme post har leveret to
stykker råvildt, en rå og et bukkelam. Tre
snepper, en ræv, tre stykker råvildt, en hare
og en fasankok, ligger på paraden og modtager den sidste ære fra jagthornene – jagt
forbi.
December er også ture rundt i terrænet
for at holde øje med vildtet og ikke mindst
foderpladserne. Det er rart at have overblik
over hvilke foderpladser, der er mest besøgt.
På den måde kan man være på forkant, når
vinteren for alvor sætter ind, så ved man,
hvor man først skal hen med ekstra foder.
På en rimdækket stubmark står en flok viber. Det er som om det lune efterår helt har
vendt op og ned på deres normale adfærd
– de kan ikke tage sig sammen til at drage
mod varmere himmelstrøg. I en ensom hyld
og på et par hegnspæle sidder der musvåger.
De er ankommet i stort tal fra nord for at
tilbringe vinteren her, men de udgør ikke
den store trussel mod vildtet.
Tre store langhalede fasankokke kommer
op af grøften og søger ind på græsmarken.
Kun i yngletiden er de flottere end nu. De
har kurs mod hegnet, og det er forståeligt,
for ude på åbent felt lever de livet farligt.
Duehøgen kan være der som lyn fra en klar
himmel, og så har de ikke en chance. Jeg vil
næsten vædde på, at de kommer fra mosen
og er nogle af dem, vi satte ud i sommer.
- Se nu at komme i dækning! Men hvad
andre farer lurer. Mår og ikke mindst mink
tager deres andel. I naturen er der ingen
julefred. Den enes nød, den andens brød.

Debat- LÆSERBREVE

Vurdering af den nye prøveform.
2011 blev året, hvor der blev afholdt Vinderklasser efter DM for første gang, I hvert
fald så vidt jeg kan huske. Uden at tage
stilling til behovet for disse ekstra prøver,
og uden at gå ind på de enkelte hundes
præstationer (dog et stort tillykke til Jan
Lorentzen og Citrus for deres 1. VK), vil
jeg prøve at give min oplevelse af den nye
prøveform med 16 hunde og to dommere
på et hold. Efter en hurtig kop kaffe i den, i
øvrigt meget hyggelige Jagthytte i Langebæk, blev vi kaldt sammen til morgenopråb kl. 8.00. Efter et ultrakort opråb, hvor
alle var mødt, var det af sted til terrænet.
Faktisk kunne man allerede mærke, at dette
var en ny prøveform, hvor der var fokus på
at udnytte tiden bedst muligt - cadeau til
Joakim Skovgaard og Jørgen Gordon Andersen. Efter endnu en kort briefing, hvor
Ordførende dommer Joakim Skovgaard,
primært fokuserede på, hvilke ændringer
den ny prøveform medførte, i korte træk
var det følgende.
•
Man starter 16 hunde på et hold. De to
samme dommere dømmer alle heats og
matchningen.
•
Der kan uddeles CACIT
•
Alle hunde bliver afprøvet i en første
runde i 1. heat hvorefter der gives samlet kritik (man kan gøre det på andre
måder = dommernes vurdering
•
Ingen ændringer i måden, hvorpå
hunde overføres til 2. heat, dvs. stadig
kategorisering efter 1A, 1B, 2A, 2B og
„uden for katagori“ princippet.
•
Ingen ændringer i afviklingen af 2.
heat og matchningen.
Som nævnt skulle alle hunde skulle igennem første runde før der blevet givet kritik,
hvilket betød, at den kritik, vi fik efter
første runde, var ekstremt konsistent, og det
lykkedes dommeren, at skille
hundene på en helt igennem korrekt og
professionel måde. Det var helt tydeligt, at
det overblik, som dommeren havde fået ved
at se alle hundene og danne sig et indtryk,
efter 1. runde af niveauet, virkelig havde
en positiv effekt på den samlede vurdering

- igen cadeau til Joakim og Jørgen Gordon.
Selvom der ikke var nogen rangering efter
1.runde, havde jeg et rimeligt godt overblik
over hvordan de enkelte hunde lå i forhold
til hinanden. Der var 2 hunde, der ikke
holdt VK niveau efter 1. slip, så de måtte
forlade prøven (Jeg var den ene og det var
helt korrekt ). Set i forhold til en traditionel prøveform havde disse 2 hunde måske
fået en (unødvendig) chance mere, da dommeren jo ikke vidste, hvad niveauet var på
de(t) andre hold. Igen en styrke ved denne
prøveform, både dommere og hundeførere
har et rigtigt godt overblik over prøven
som helhed. Hundene bliver afprøvet på
de samme terræner, og de bliver vurderet
af de samme dommere. Alt dette skaber en
gennemsigtighed, der kun kan opfattes som
positivt
Til anden runde var der således 14 hunde
tilbage. 2. runde blev afviklet på samme
professionelle måde som 1. Runde, der var
skudt over 3 hunde, og dommerne vurderede, at yderligere 5 hunde havde formatet
til et 3. slip. Efter 3. runde (hvor der stadig
kun var skudt over 3 hunde), vurderede
dommerne, at 3 hunde stadig havde formatet til at gøre sig gældende, hvis de fik en
fugletagning, så der blev også en 4. runde.
Endnu et godt eksempel på, hvordan dommerne har det fulde overblik og kan give
de hunde, der har stort VK format nogle
muligheder, som ville være noget mere
begrænset i den traditionelle VK prøve.
Til 2. heat og matchningen, var der kun
2 hunde tilbage, og i stedet for at spise
frokost først, kunne man ligeså godt blive
i marken og afgøre det. Udover at finalen
med kun 2 hunde ikke blev den største
(ikke på grund af de 2 hunde, men mere af
manglen på andre hunde), kunne det lade
sig gøre, fordi man havde alle hunde på
samme hold
Kl. var nu 13.45 prøven er slut og der var
blevet gennemført i alt 22 slip - igen cadeau
til Joakim og Jørgen Gordon
Så alt i alt, en virkelig positiv oplevelse.
Dommeren lavede en rigtig god præstation,
hvor ikke alene den enkelte hund blev
vurderet korrekt, men også deres fokus på,
at tiden skulle bruges på hundene og ikke
på alt muligt andet, gjorde dagen til en
rigtig god oplevelse. Jeg håber virkelig, at
denne prøveform bliver mere udbredt, da
den efter min opfattelse, er mere retfærdig,
gennemsigtig, og er mindre ressourcekrævende. Det eneste som efter min vurdering
ville være værdifuldt at få indført i denne
prøveform, var en løbende „officiel“ rangering efter hver runde. Dette ville fjerne
enhver tvivl om hvor man stod, og skabe
endnu mere gennemsigtighed. Også en stor
tak til Prøveleder Bjarne Kleist - alt forløb
på bedste vis
Med venlig hilsen,
Frank Krøyer.
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Julegaver

Jægerens lommebog 2012
Niels Henrik Simonsen
212 sider, illustreret. Pris: 129,95.
Branner og Korch i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.
Jægerens lommebog er en lille praktisk
sag, hvor du stort set kan finde alt, hvad en
jæger sådan lige står og bør vide. Ud over
kalender er der love og bekendtgørelser,
diverse regler, gode råd, jagtetikette og
meget mere.
Som noget nyt i år er der de nyeste bestemmelser for regulering af skadevoldende
vildt.
Lommebogen er gedigent håndværk, den
fylder ikke meget og er lige til at putte i
jagtjakken.
Den er nærmest uundværlig for en hver
jæger.
For Nørder
Seve Jobs – En biografi om manden bag
Apple.
Walter Isaacson. 672 sider, illustreret. Pris:
349 kr. Gyldendal
Der er blandt vore medlemmer med garanti
også rigtige nørder, som vil have stor fornøjelse af at læse denne bog.
Det er bogen om det omskiftelige liv og
den skærende intense personlighed hos en
kreativ iværksætter. Han var ikke noget forbillede som chef eller som menneske, pænt
indpakket og lige til at efterligne. Han blev
drevet frem af dæmoner og kunne bringe
dem omkring sig til raseri eller fortvivlelse.
Men hans personlighed og lidenskaber og
produkter var alle forbundne, ligesom Apples hardware og software plejede at være,
som om de indgik i et integreret system.
Hans fortælling er derfor både lærerig og
en advarsel, fuld af lærestykker inden for
nytænkning, personlighed, lederskab og
værdier.
Sådan skriver forfatteren i forordet.
I biografien fortæller Steve Jobs ærligt
og kontant om både samarbejdspartnere
og konkurrenter. Tilsvarende holder hans
venner, fjender og kolleger ikke igen, når
de fortæller om Jobs passioner, dæmoner og
kontrolmani eller om hans perfektionisme,
hans drivkraft og de suveræne resultater,
hans særlige tilgang til livet og til forretningsverdenen resulterede i.
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Birkemosens Hundefoder
- det nye danskproducerede kvalitetsfoder!

Vi ønsker tillykke til alle præmierede
hunde på nedennævnte prøver, hvor
»Birkemosens Hundefoder« var
hovedsponsor.
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Hundefoder til ethvert behov
Med udgangspunkt i mange års erfaring som hundesportsmand, jæger, schweisshundefører og opdrætter valgte jeg pr. januar 2011 at lancere »Birkemosens Hundefoder«, som naturligvis har gennemgået
de påkrævede laboratoriekontroller, der kræves i
Danmark.
»Birkemosens Hundefoder« er et let fordøjeligt,
fuldkostfoder produceret af råvarer i højeste kvalitet.
Kylling (kødproteinmel), kyllingefedtets og i høj grad
kulhydraternes høje kvalitet gør, at hunden kan yde
det optimale, når det kræves. Det høje niveau af 1.
klasses kyllingefedt gør, at du kan give din hund al
den energi, den har brug for.
Indeholder naturligvis Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer, der sikrer en sund hud og blank pels samt styrker
immunsystemet og hundens almene helbredstilstand. Indeholder ingen kunstige farve-, konserverings- eller
smagstilsætningsstoffer.

Birkemosens Maintenance foder (21% råprotein / 14% råfedt)
Komplet, velafbalanceret hundefoder til voksne hunde. Familie- og Jagthunde har stor glæde af dette
kvalitetsfoder.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), roetrævler, hørfrø, ølgær,
æg, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt) og lecithin.

Birkemosens Aktiv foder (26% råprotein / 18% råfedt)
Jagt- / sports- / brugshunde (højt energiforbrug i stress-situationer) har stor glæde af dette kvalitetsfoder.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), roetrævler, hørfrø, æg,
ølgær, lecithin, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt).

Birkemosens Hvalpe foder (27% råprotein / 17% råfedt)
Produceret til hvalpene, der skal have det bedste.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), hørfrø, roetrævler, æg,
ølgær, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt) og lecithin.

Er du interesseret i kennel- eller forhandleraftale,
er du meget velkommen til at kontakte mig på:
birkemosen@privat.dk eller tlf. 40284222
for yderligere information.
www.birkemosen.dk
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Dansk Ruhår Klub
Aldrig færdig, altid på vej

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
Hvalpekonsulent:
Berit Mikaelsen, tlf. 2758 4710 - efter kl. 17
email: hvalpe@ruhaar.dk

” Træffetid ”

Er der noget, du ønsker at drøfte med
bestyrelsen, så er du velkommen på et af
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den
første time af hvert møde til ”træffetid”,
men fortrækker du et andet tidspunkt, så
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra
bestyrelsen og meld din ankomst.

Generalforsamling 2012

Vi gør opmærksom på at generalforsamling 2012 er flyttet til Lør. 21 April i stedet
for Søn. 22 April, dette af forskellige
grunde bla. stor konfirmations Søndag og
pt. arbejder vi med lokale bestilling da den
flyttes til Jylland i 2012, der arbejdes på
Vejle området. Følg med på hjemmesiden
og næste nr. af Jagthunden hvor indkaldelse m. dagsorden kommer.

Web shoppen
Klubbens Web shop er nu åbnet på hjemmesiden, der er allerede stor aktivitet og
der vil løbende dukke ny ting op som en
rigtig Ruhår nørd må eje…
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En julehilsen
”Når forandringens vinde blæser, findes der
to typer mennesker, dem der bygger læhegn
og dem der bygger vindmøller.”
Uomtvisteligt lever vi i en verden hvor
forandring på alle måder er et grundvilkår. I
Dansk Kennel Klub er den store udfordring
lige nu, at færre og færre får deres hunde
stambogsført eller vælger en alternativ registrering. Det skal man ikke være skatteminister for at forstå konsekvensen af. Faldende
indtægter betyder også ringere serviceniveau. DKK har indkaldt til en række møder
rundt i landet for at få indspark og forslag
til hvad man kan gøre for at vende udviklingen. Jeg håber DKK er villige til at vende
alle sten også at kigge indad i organisationen. Det er nødvendigt.
DRK mærker også forandringernes vinde.
Vi har på en række områder skulle finde nye
tillidsfolk eller ændre på procedurer. Den
proces er lykkedes over al forventning og
det er dejligt at opleve hvordan medlemmer er klar til at tage over, når andre smider
håndklædet i ringen eller stopper naturligt
efter mange års tro tjeneste.
Det betyder helt konkret også at du engang
i det nye år får mulighed for at læse i
årbogen i en ny udgave, at du får mulighed
for at komme på klubbens forårsprøve ved
Ribe og at der bliver i den grad bliver styr
på vores to udstillinger når udstillingsudvalget for alvor træder i karakter i det nye år
og nu med opgraderet materiale i ny trailer
med logo og følgende citat på bagklappen:
”Overhal bare, men en ruhåret hønsehund
kommer du ikke uden om!”
I starten af 2012 ser også klubbens nye
sundhedsudvalg dagens lys. Tre dyrlæger
med særligt kendskab til den ruhårede hønsehund har indvilliget i at rådgive bestyrelse
i sundhedsspørgsmål og i øvrigt følge racens
sundhed (PKS). Og i samme boldgade gennemfører vi et nyt eksteriørdommer seminar
for egne og øvrige gruppe 7 dommere og i
løbet af året vil vi komme med et forslag til

Forårsprøven 07. og 08. april 2012

Som tidligere beskrevet har der været flere
steder som bestyrelsen har kunnet vælge
imellem, rigtige gode terræner og dygtige
folk havde tilbudt sig.
Hvor og hvem skulle vi nu vælge, for
bestyrelsen var det et positivt problem at
der var valg muligheder, men desværre gør
det jo også at nogle bliver skuffet.
Men valget er faldet på Ribe og omegen
hvor en stor stab af dygtige hjælper står

en udvidet eksteriørbedømmelse.
Og oven i det har vi jo alle jagtsæsonen at
tænke på. Den kører på sit højeste og næsten
ikke en weekend i november, december
og januar uden madpakker, ”En enkelt”,
røverhistorier, paroler, bengæt og parader.
Herligt og ikke mindst glæden over godt
hundearbejde, gennem såten, i såten og
efter såten, når det er nødvendigt. Jeg håber
mange ruhårede har gjort både ejer stolte
og jagtkolleger tilfredse. Og ellers kommer
der snart en ny sæson for træning, vand,
apportering og markarbejdet. Aldrig færdig,
altid på vej.
Her på årets sidste dage vil jeg sige alle
frivillige, dommere, hjælpere og andet
godtfolk en stor tak for indsatsen i løbet af
året. Store og små opgaver er blevet løst så
absolut tilfredsstillende.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Mange hundehilsner
Torben

klar og i spidsen som Prøveleder er Johan
Sandersen, og vi glæder os til komme til
Ribe i 2012.
Som udgangs punkt har de fundet et dejligt sted der kan findes på denne web adr.
www.skovly.nu
Her bliver der udgangs pkt, spisning –
overnatning m.m
Bestyrelsen glæder sig meget til de nye
områder, men vil her gerne takke alle de
øvrige som også bød ind.
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DRKs efterårsvinderklasser 2011 Foto: Anette Laursen.

Vejrguderne var med os, da klubbens efterårsvinderklasser blev afviklet på Lolland og
Falster. Vi kunne gå på jagt i skjorteærmer
på de smukke terræner, der generelt var
rigtig godt besat med fugle. Nogle vil mene,
at der til tider var lidt for mange fugle, for
mange af dem ville ikke rigtig være med,
når hundene forsøgte at sætte dem.
Vi så hundearbejde af varierende karakter,
og der blev stiftet en klub i klubben, nemlig
en klub for knaldapportører, eller som et af
den nye klubs medlemmer sagde: Klubben
for de rigtige jagthunde.
Det lykkedes vores dygtige dommere at
placere 6 hunde på hver af de tre vinderklasser, men de kun fire uddelte HP’er vidner
om, at forholdene var lidt vanskellige. Og
ingen af de tre medbragte CACIT kort blev
uddelt, men dem tager vi da bare med igen
til næste år.
Tak til alle for en god og hyggelig weekend
og på gensyn til næste år.
Peder Jacobsen & Eline Noiesen, prøveledere

Fuldbrugstræning

Den 27. og 28. august inviterede Randers/
Grenå området til fuldbrugs weekend
træning. For de der havde lyst kunne man
desuden deltage i marktræning i roer om
fredagen. Vi pakkede bil og hunde og drog
af sted. Den fredag var en af årets eneste
varme og solrige dage. Så med 27 grader
holdt hundene ikke længe i roerne. Lørdag
morgen mødtes, Tue og hans store stab af
hjælpere samt de 8 hundeførere der havde
tilmeldt sig, hos Harbo Profil Teknik.
Værkstedet var hele weekenden rammen
om Sannes fantastiske mad.
Efter morgenmaden kørte vi til vand. Her
fik vi rigtig prøvet kræfter med dirigering
og selvstændigt søg i siv. Et helt perfekt
sted at få fuldbrugsformen prøvet af. Søen
var meget overskuelig, men alligevel
var sværhedsgraden så det passede til en
fuldbrugsprøve. Alle hunde klarede sig her
særdeles godt. Da vi var færdige i vand
gik turen til skoven ved Fussingø, nu var
det ræveslæbet der skulle klares. Her viste
de fleste hunde at det var en disciplin de
mestrede til UG.
Efter frokosten ventede markarbejdet.
Vejret viste sig denne weekend fra sin
pæne side, og det var dejligt at få lov at
slippe hundene i et godt terræn bestående
af stubmarker og eng. Det var udfordrende
terræn for hundene, de skulle virkelig
arbejde hårdt i den tætte vegetation og
bestanden af råvildt var vældig god. Det
lykkedes for at par af hundene at få en god
situation for fasan, mens andre måtte se
sig snydt af en gammel dreven fasankok.
Søndag samles vi igen om Sannes morgenbord i værkstedet og nu var det skovdisciplinerne der skulle klares. Halvdelen
startede på schweiss og den anden halvdel
gik til skovsøg, fri ved fod, afdækning og
apportering. Her viste hundene også at
de var klar, der var dog et par stykker der
skulle træne lidt mere schweiss.
En stor tak til Tue og hans store team af
hjælpere fordi, i stillede op en hel weekend
så vi andre kunne få lov at træne hund. Et
flot arrangement som i kan være stolte af.
Vi vil gerne allerede nu, melde os til næste
års fuldbrugsweekend i Randers/Grenå
området.
Mange hilsner
Michael og Annette

Tillykke til årets Danmarksmester, Bommelunds Freja og Finn Kjeldstrøm her i snak meden af dagens
skyttet. Foto: Kim Henriksen.
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Quinde –ttræn (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 24 – 26. februar 2012.
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.
Kurset starter med fælles aftensmad (god
solid kromad!) fredag kl. 19 og slutter søndag eftermiddag.
Der er overnatning i 6-personers hytter (2,
3 eller 4 quinder i hver hytte) på Randbøldal
Camping. Medbring sengelinned/sovepose
og håndklæde. Hundene kan også overnatte
indendørs.
De nærmere detaljer fremgår af klubbens
hjemmeside (www.ruhaar.dk).

delvis drikkevarer og instruktører, er:
kr. 1300 pr. person v. 4 quinder i hytten
kr. 1450 pr. person v. 3 quinder i hytten
kr. 1600 pr. person v. 2 quinder i hytten
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 1. februar
2012. 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.

Du skal tilmelde dig via formularen på
klubbens hjemmeside (www.ruhaar.dk). Prisen, som inkluderer overnatning, måltider,

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, Ulsted,
9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk
Hvalpe- og unghundetræning følgende datoer
kl.19.00 :
Onsdag d 7/12 2011
Onsdag d 11/1 2012
Onsdag d 25/1 2012
Onsdag d 8/2 2012
Onsdag d 22/2 2012
På adressen Vestervangsvej 1, Tornby 9850 Hirtshals Tilmelding til Bent Hansen på 40 51 93 62 25.pr hund pr gang

Thisted området:

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedste. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Aktivitetsaften
Fredag den 10.02.2012 kl. 19.00 på Sevel Kro. Vi
starter med spisning kl. 19.00 Der vil være uddeling
af årets pokaler m.m.
Husk at indsende resultatliste til Kaj Verner senest
den 03.02.2012 (skemaer kan rekvireres ved henvendelse til Kaj Verner) Inviter din ledsager med til
en hyggelig aften sammen med andre Ruhårsfolk.
Tilmelding til Kaj Verner senest den 03.02.201

Hobro området:

Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3, 9500 Hobro.
tlf.: 2327 0370
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Randers området:

Kontaktperson: Tue Iversen, Gl. Viborgvej 382,
8920 Ålum. Telefon: 2386 8086
E-mail: randers@ruhaar.dk.

Herning området:

Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej
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71, 8620 Kjellerup. Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk

Egtved området:

Kontaktperson: Benny Bøgh Hansen, Kronborgvej
50, Veerst, 6600 Vejen. Telefon: 7555 5156
E-mail: grindsted@ruhaar.dk
Vi starter indendørs hundetræning op onsdag d.
11 januar
Hvalpehold kl. 19-20 Unghundehold kl. 19-20 og
20-21 vi har 40 ledige pladser
tilmelding på Egtved.jagtforening@gmail.com tlf.
2345 4232 eller se på Egtved-jagt.dk

Lydighedstræning. Start mandag den 9. januar
kl. 19.00, og efterfølgende mandage, ialt 8 gange.
(vi laver også et hold tirsdag den 10. januar) Sted :
Grønholtvej 41, 3480 Fredensborg.
Et hold træner i ridehal og vi har lys udenfor, så vi
kan træne der.Der er hold for begyndere, lidt øvede
og øvede. Pris 200 kr. for 8 gange. Tilmelding : Kurt
Drasbek, telefon 49170208
eller Drasbek@post10.tele,dk

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

Hvalpemotivation. Start tirsdag den 10. januar kl.
19.00. Sted : Grønholtvej 41, 3480 Fredensborg.
Pris 200 kr. for 8 gange. Har du fået en ny lille
hvalp er det en god ide at gå til hvalpemotivation.
Det er leg og socialt samvær der er i højsædet.
Du får gode råd om hvordan du griber træningen
an. Træningen foregår i en ridehal. Tilmelding :
Kurt Drasbek, telefon 49170208, mail : Drasbek@
post10.tele.dk

Aabenraa området:

Roskilde området:

Esbjerg området:

Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,
Simmersted, 6500 Vojens. 7450 6263 - 2162 4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Årsmødet 2012 afholdes torsdag d. 19. januar
2012 kl. 1900 i Bajstrup på den gamle brandstation,
Bajstrup Bygade 42, 6360 Tinglev.
2 vigtige punkter på dagsordnen:
1: Valg af ny kontakt mand
2: Valg af ny kasserer
Har du emner til disse poster eller har du selv lyst
til at bruge lidt energi for ruhårklubben, så mød op
og giv din mening tilkende. Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig på mail eller telefon
21624612 til undertegnede.
Jørgen Duus.

Fyn 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

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

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

Nykøbing Falster området:

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

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Hundetræning er slut for i år, ses igen til foråret.
KNÆK og BRÆK til alle i jagtsæsonen..

Korthaarklubben
DM 2011

Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 Præstø
Tlf. 56 39 84 96
klubredaktor@korthaarklubben.dk
Formand:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
Webmaster:
Birte Johansen, 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
Leif Anker Jensen, Hjelmsømaglevej 22, Hjelmsømagle, 4100 Ringsted
Tlf. 57 66 11 33 / 23 38 96 18
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
Avlsvejledning
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

skulle kunne sætte en stopper for deltagelse.
Afgangen til terrænerne foregik på samme
præcise måde som ankomsten og på mit
hold, var der ingen der manglede, da vi nåede frem. Vi skulle gå på en større ejendom
med rapsmarker. Fint terræn. Der var vildtstriber på markerne og der foregik en intens
vildpleje, kunne man se ved ankomsten,
hvor fasanerne pilede over vejen. SommerFie i stand.
fuglene arbejdede på overtid.
Det er mørkt endnu da jeg sammen med faAllerede i første slip var der fugl, om end
milien nyder morgenkaffen. Hvad er det, der den ikke blev udnyttet. Jeg havde to slip
får en ellers ”normal” tænkende til at stå op inden jeg var så heldig at få skudt en fugl.
kl. 5 en søndag morgen? For mit vedkomEt par stykker på holdet var så uheldige slet
mende er det enten jagt eller hundeprøve.
ikke at få skudt. Men sådan er det jo. Hvis
I dag er det hundeprøve. En særlig en af
det skal lykkes, så skal lykkens gudinde
slagsen, nemlig DM for stående kontinenogså være til stede. Tilbage på Dronningtale hunde. Jeg havde kvalificeret, mig til
lund Slot nød vi den medbragte madpakke
dette via DJ´s Sønderjyske prøve i Terkelsindtil vi skulle stille på slotspladsen, for
bøl. Det var nu ikke meget morgenbrød
at få at vide om vi skulle med ud igen om
jeg fik indenbords. Sommerfuglene havde
eftermiddagen. Det skulle vi sammen med
et par dage i forvejen gjort deres til, at en
10 andre hunde.
ellers god appetit var blevet reduceret noget. Desværre var vi kun 2 korthår. Det var ikke
Hvordan kan en gammel mand som dig ha
så godt, især når markarbejdet skulle være
sommerfugle i maven, er der nok nogen der korthårens ”paradedisciplin”. Lad os håbe,
tænker. Men jeg har besluttet, at om ikke
det var en engangsforeteelse.
før, så holder jeg op med at gå med hunde
den dag sommerfuglene ikke er der. De er
Eftermiddagens afprøvning foregik
efter min mening en del af det.
som om formiddagen i særdeles vildtrige
områder. Da var det min tur til at være
Vi – min kone og min ældste datter, svoger
uheldig. En enkelt tom stand blev det til.
og svigerinde- drog nord på. Det var koldt.
Da eftermiddagen så var slut og dommerne
Ikke det bedste vejr for hundene. Jeg havde havde voteret var der en 5. vinder til mig.
et par dage i forvejen studeret vejret og
Det var dejligt.
udsigten var i hvert tilfælde ikke med til at
Efter en flot parade og afslutning på
reducere sommerfuglene. De meldte frost.
slotspladsen med præmioverrækkelse og
Da vi ankom Dronninglund slot, som vi
jagthorn, var det tid at begive sig sydover.
sammen med programmet havde fået et kort
Årets DM, synes jeg var kendetegnet ved
over i forvejen, blev vi ledt på plads af ven- at være særdeles veltilrettelagt. Der var gode
lige vagter, der bød os velkommen til DM
vildtrige terræner og Dronninglund Slot var
og Nordjylland og ledte både os og evenen smuk ramme om hele arrangementet. Det
tuelle tilskuere på plads. Et fingerpeg om,
var et DM, som Nordjyderne kun kan være
at her var der styr på tingene. Vi blev budt
stolte af og en stor tak og tillykke til dem for
velkommen på slotspladsen af prøveleder
en vellykket prøve.
Poul Bislev. Derefter var der opråb af navne
Jeg tror ikke, at det er sidste gang I vil
ved de respektive dommere. Og så vidt jeg
blive opfordret til at arrangere et DM.
kunne se var der ikke nogen, der manglede. Med venlig hilsen
For mig er, det da også svær at se, hvad der Uffe Søndergaard.

Til venstre: Fie
og Uffe Søndergaard.
Til højre: De deltagende korthår
på DM 2011.

33

Korthaarklubben

Vejen til schweissregistret

Schweisshund Marcato og schweissfører Jacob.

Der er efterhånden skrevet meget negativt
om den korthårede hønsehund som schweisshund.
Ligesom der er snakket meget i folkemunde
om, at det er passé at en korthår overhovedet egner sig til schweisshund. Men ingen
regel uden undtagelse. Denne historie om
schweisshunden Marcato bekræfter undtagelsen.

at være mere spændende end det andet. Ved
lungeslæb kunne stå tiden på slæbet hurtigt
sættes op. Jeg er godt klar over, at slæb i
sne og frost ikke er optimalt og ikke giver
det sande billede af sporets sværhedsgrad
mm. Tiden gik, foråret nærmede sig og
pludselig kom den mærkelige lugt af klove
ind over slæbet af lungerne. Efter tre spor
med både lungeslæb og klove gik vi nu rent
på klove. Sneen forsvandt og skoven kom
Jeg havde igennem længere tid ønsket
til syne - nu blev det spændende at se, hvad
mig en hund til at træne schweiss. Min store der skete. Det var tydeligt at tingene lugtede
drøm var at blive schweisshundefører. Efter anderledes end de plejede, men ud af sporet
dialog med min bedre halvdel, nåede vi
kom vi da og uden de store svinkeærinder
frem til at se os om efter en korthåret hønundervejs. Træningen foregik stille og
sehund til dette projekt. Hendes eneste krav roligt, med stadig ros og godbid for enden af
var, at hunden også skulle være familiehund, sporet, så det var og er stadig lysten, der er
og så måtte den gerne være brun. Jeg selv
det drivende.
ville gerne have en tæve, idet jeg mente at
det passede bedst til mit temperament. Så
Da vi kom til april måned blev der lagt et
begyndte jeg at lede efter ”drømmehunden” spor af en anden på 600 m og med 3 knæk
og nåede ligeledes at bestille en hvalp. Der
og en stå tid på ca. 6 timer - det kom vi
hvor jeg oprindeligt var skrevet op, blev det igennem. Der var lidt problemer ved terved at trække ud med tævens løbetid. Efter
rænskift, hvor rutinen manglede, men vi fik
noget tid fandt jeg tilfældigvis et andet kuld, ikke tab og meldte derfor til prøve på Læsø
som jeg var ude at se på. I det kuld var der 4 til 3 t./400 m.
brune hvalpe at vælge imellem. Den mindste 1. maj 2010 kom dagen for prøven. Godt
af hvalpene, en brun tæve, var social og gik nervøs og med ikke ret meget søvn til
konsekvent og roligt med snuden i jorden.
føreren blev endelig vores tur. Marcato tog
Det var således den hvalp, der skulle blive
sporet fint op og viste retning, 1. knæk,
min kommende hund. Dagene sneg sig af
senere 2. knæk og så gik det ellers ud til
sted i sneglefart indtil starten af januar 2010 skindet. Jubii vi kom igennem og endda
da vi hentede lille Marcato (Mille).
med 1 præmie og titlen ”dagens hund”.
Oplevelsen på Læsø gav ekstra blod på
Skæbnen ville, at den vinter viste sig
tanden til at komme hjem og træne videre til
som en af de værre og sneen lå højt. Lille
20 timers prøven.
Marcato var ikke superbegejstret for alt den
sne, og sneen betød at udfordringsmulighe- Sporene blev først til spor fra tidlig
derne blev indskrænket en del. Anden dag
morgen til sen aften, inden de blev lagt
vi havde hende påbegyndte jeg allerede så
omvendt. Det viste sig at overgangen for
småt foderslæb med madskålen for enmit vedkommende ikke var speciel mærkden. Dette fortsatte i nogen tid, indtil den
bar. Det eneste der skete var, at hastigheden
lille hvalp kunne gå længere og med flere
som sporet blev udredt med blev sat ned.
knæk på i roligt tempo med line. Herefter
En af de frygtede ting var wiedergangen
prøvede vi med lungeslæb, hvilket viste sig og afledning. Hunden havde da ikke gået
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rigtige spor eller været på jagt, så den havde
egentligt ikke haft succes med at gå efter
rådyrene. Wiedergangen krævede nogle
træningslektioner hjemme på græsplænen
inden den var tilfredsstillende. Da sommerens prøver nærmede sig, valgte vi at melde
til prøve i Tolne. Dagen kom, og som sidst
var det ikke førerens nattesøvn, der havde
været den tungeste. Godt nervøs blev der
sagt at vi måtte begynde. Ligeså selvsikkert
gik hunden ind og markerede anskudssted
og flugtretning, ud ad sporet og i wiedergangen og markerede at det var tilbage igen osv.
1. præmien kom i hus og jeg skyndte mig
at sende ansøgningen til Schweissregistret.
Der blev dog ikke kaldt til test denne gang,
så vi måtte vente et år – taget hundens unge
alder (10 måneder) i betragtning kom det
ikke som nogen overraskelse. Jeg havde
allerede inden sæsonen gjort mig det klart,
at Marcato ikke skulle på jagt. Der er mange
delte meninger om dette, men jeg tør bare
ikke tage nogen chancer.
Jeg var så heldig at komme med den lokale
schweisshundefører på arbejde nogle gange.
Det gav meget inspiration til træning og en
forståelse for vigtigheden af visse aspekter,
men vigtigst af alt så gav det blod på tanden
til mere. Da jagtsæsonen startede, fik vi
nogle enkle eftersøgninger. De fleste var tilfælde, hvor der med stor sandsynlighed lå et
dødt dyr for enden, hvis vi kom derud. Jeg
havde ikke lyst til at slippe en så ung hund
til hetz så tidligt i forløbet. Vi fandt nogle
dyr og stille og roligt opbyggede hunden og
føreren en større tro på målet, og dermed
også en smule selvtillid.
Nu var målet, at der var et år til at træne
målrettet mod kvalifikationstesten til
Schweissregisteret. De mest vigtige øvelser
syntes jeg var stjernen og længden på
sporet, da tilbagegangen efterhånden var
godt indøvet. Vinteren kom igen og lagde
sig tungt over Nordjylland, med de dertil
følgende begrænsede træningsmuligheder.
Vi kom så småt i gang med stjernen men
det tog lidt tid. Rutinen kom langsomt men
sikkert, og til sidst valgte Marcato at tage
luftfærten rundt til det ben der var friskest i

Marcato på sporet.
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stedet for minutiøst at tage hvert enkelt ben.
Længden og stå tiden blev gradvist øget og
det blev ved at se godt ud. Da foråret kom,
ville jeg igen til en schweissprøve med Marcato. Til prøven på Læsø prøvede vi kræfter
med et 20 t./400 m. spor med rapportering.
Prøven gik igen godt – vi fik 1. præmie i
begge discipliner, og nu kunne bukkejagten
bare komme an. I bukke-sæsonen fik vi igen
nogle rigtige eftersøgninger, samt at jeg
var med den lokale schweisshundefører på
job. Det viste sig, at der er en stor forskel
på træning og det rigtige arbejde. Marcatos
og min lyst blev dog stadig forstærket – jeg
fornemmede, at det var det rigtige vi havde
gang i.
Igen blev der afsendt en ansøgning til
Schweissregistret, og nu var der bare ven-

tetiden forude. Endelig kom august måned
og dermed koordinatormødet, hvor det blev
besluttet, hvem der skulle til test. Efter koordinatormødet modtog jeg en mail om, at vi
skulle til Vester Thorup til kvalifikationstest.
Trods meget regn, blæst og manglende søvn
til føreren gik testen rigtigt godt. Nu var der
igen atter bare at vente. Dagene sneglede
sig af sted og jeg gik og håbede. Langt om
længe kom der en mail om at man gerne
ville se hund og fører til kursus for nye
schweisshundefører på Kalø. Mange timers
træning, op og nedture samt gode råd fra
andre hundefører havde båret frugt. Det var
lykkedes - tilbage fra kurset, er målet nået!
Hund og fører kan nu kalde sig registreret
schweisshund/-fører.

Formandens Julehilsen 2011.

Nu venter så alt det, som det hele drejer
sig - eftersøgning. Det bliver spændende, at
komme i gang med jobbet og jeg er så glad.
Jeg går ud fra at Marcato er lige så glad – så
snart hun ser schweissselen og –linen, er
hun i et strålende humør! I det daglige er
Marcato en skøn familiehund – hun opfylder
altså hele familiens behov. Jeg er godt klar
over, at én hund ikke ændrer meget i den
samlede statistik, men det er med en vis
tilfredshed og stolthed, at det er lykkedes at
få en korthår i Schweissregistret, på trods
af de odds der var fra start. Der er flere, der
undervejs i forløbet trak på smilebåndet, når
de hørte om planerne, men igen har det vist
sig, at hvor der er vilje, er der vej.
Med venlig hilsen
Jacob Hudlebusch Andersen.

Johansen, kan blive et arbejdsmateriale,
som både bestyrelse og opdrættere kan
bruge positivt.
Vi er nu midt i jagtsæsonen, sommertiden
På Giveprøven havde klubben i år valgt at
er ved at være forbi, så det kan da ikke
yde
et tilskud på 100 kr til middagen lørdag
passe, at vi allerede nu skal til at skrive
aften,
og med en rigtig god opbakning må
julehilsen. Men det siger klubredaktøren jeg
det
siges
at være en succes. Der var rigtig
skal og det skal være inden den 2. novemmange
der
havde valgt at deltage lørdag
ber, enten jeg er i julestemning eller ej.
aften,
hvor
vi også kunne hylde vores
Jeg vil i år ikke bruge spalteplads på
opnåede resultater, men fokusere lidt på de jubilarer.
Vi havde ligeledes på klubbens udstilling,
forskellige tiltag, der er gjort for at reklader
i år var flyttet fra Vingsted til Bredsten,
mere for vores race.
gjort
et tiltag som vi håbede måske ville til
Korthaarklubben har i årets løb været
trække
lidt flere udstillere. Klubben var her
flittig deltager på messer og skuer rundt
vært
ved
morgenkaffe for alle udstillere,
omkring i landet, især ildsjæle på Sjælland
samt
påhæng.
Dette viste sig desværre ikke
har gjort et stort arbejde i at fremvise vores
at trække flere udstillere, men de der kom
race, og lavet god reklame for den. Og på
baggrund af det, har vi i bestyrelsen lavet et hyggede sig, og synes det var en god ide.
Årets vinderklasse, der igen i år var lagt
spørgeskema, som er blevet sendt ud til nye
på
Lolland Falster, forsøgte vi så aftenen i
medlemmer der har meldt sig ind i klubben
forvejen,
at arrangere en grillaften for dem,
inden for de sidste 2 år. Og på nuværende
der
havde
valgt at tage der over dagen før,
tidspunkt er det udsendt til 89 nye medlemog
dette
blev
en stor succes. Jeg vil derfor
mer, og deraf har 61 % svaret på spørgegerne rette en stor tak til Frederik Tamer og
skemaet.
Det er for mig overraskende mange, og jeg hans kone for det store arbejde de gjorde,
for at det blev alle tiders aften, i gode venforventer derfor også at vort nye spørgeners lag.
skema, ”Hvad forventer vi os af KorthåPå et bestyrelses møde sidste år, besluttede
ren”, som er under udarbejdelse af Birte

vi at der blandt nye medlemmer fra oktober
2010 til oktober 2011 skulle udloddes 5
pladser på jagt for stående hund, og disse
er nu fundet ved lodtrækning. De 5 heldige
kan så glæde sig til en forhåbentlig god
jagtdag på Lolland Falster.
2011 blev også året hvor klubben fik ny
klubredaktør, da Jacob Bislev valgte at
stoppe på grund af manglende tid. Det var
derfor glædeligt at Anette Holm efter kort
betænkningstid sagde ja til at varetage jobbet som klubredaktør.
Blandt vore medlemmer er der desværre
en del dommere, der falder for 70 års reglen
i år. Dommere der usalige gange har dømt
på klubbens prøver, og altid har vist velvillighed, når der er blevet kaldt. Til dem skal
der lyde en tak for lang og tro tjeneste i
klubbens regi. Ligeledes vil jeg gerne rette
en tak til alle der i årets løb har ydet en frivillig indsats for korthaarklubben. Også tak
til min medbestyrelse for godt samarbejde
i årets løb.
Til slut vil jeg ønske alle i Korthaarklubben, at de sammen med deres familie må få
en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen, formand.

Aktivgrupperne

Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 60814506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

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, Virksundvej 99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
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Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,
Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Vendsyssel

Svend Åge Jensen, 60 år den 2. dec. 2011
Vi er nok mange, der ikke helt forstår, at Svend
Aage i starten af denne måned har rundet de 60 år.
For de fleste, som kender ham betragter ham stadig
som en halvstor knægt. En ”knægt” som man altid
kan forvente har lidt sjov, tossestreger og gode
bemærkninger i ærmet.

Svend Age Jensen 60 år.

Men man kan jo ikke tage fra ham, at han ydet et
gedigent stykke hundesportsarbejde gennem mange
år. Sin allerførste hund - Pan - købte han i lystigt
lag for en flaske snaps. Men selv om starten måske
var lidt sjov og uden de helt store forberedende
overvejelser til at blive hundeejer - kvalificerede de
to sig til markprøve-DM . En flot præstation af en
ung mand med sin første hønsehund.
Rækken af resultater med hundene er rigtig lang,
og det vil blive for langt at remse dem op her. Men
Svend Aage har deltaget i DM flere gange. Og selv
om han nu har helliget sig schweisshundearbejdet,
så har de andre efterskudsdiscipliner i hundesporten også hans store interesse. Det er nærmest en
regel, at hans registrerede schweisshunde også er
jagtchampion:
Rugbjergs Nobel: Jagtchampion. Nordboens Alfa:
Jagtchampion, registreret schweisshund
Thorsen: Jagtchampion, registreret schweisshund.
Korthåren har altid været Svend Aages race, og
de tre ovenstående er alle korthår. Men det må
dog nævnes, at han de seneste par år også har fået
en ”lidt mere ru” i sin stald. Det er vi selvfølgelig
nogen, som har spået ham – aldrig vil lykkes. Men
hvem tør sætte en flaske snaps på højkant ? Vi gør
ikke.
Når man tager på markprøve, på schweissprøve eller på jagt rundt om – ja, i hele landet – så er Svend
Aage en kendt mand. Han er selvfølgelig kendt for
sit hundearbejde, men næsten mere huskes og tales
der om hans gode humør og ikke mindst vendelbomålet, som ikke altid forstås af alle. Vi har oplevet
unge mennesker spørge, om han er svensker?
Der er mange sjove fortællinger, men en enkelt
skal nævnes her: Svend Aage og Alfa var på brugsklasse på Fyn. Dagen var ikke gået alt for godt, og
sidst på dagen kommer han ud i et sidste slip, hvor
Alfa tager stand laaangt ude. Dommeren påpeger, at
standen er lidt urolig – halen er ikke helt fast. Svend
Aage siger roligt: ”Haj tæller da fåvlen’.”. De kommer tættere på og halen bliver rolig på hunden, og
dommeren siger så med et glimt i øjet ”Hvor mange
er der så?”, hvortil Svend Aage siger, at der da kun
er en nu. Og der var selvfølgelig kun den ene fugl.
Vi kender og glæder os over Svend Aage, som en
trofast jagtkammerat. Han har altid lyst til en lille
jagttur. Og selv om det er midt om natten, hvor han
bliver kaldt ud til en schweissopgave – sker det altid
med et smittende godt humør. Det er en stor glæde

for ham at dele sin store passion med begge sønner,
og netop i dette efterår har de tre været på jagttur til
Polen sammen.
Et hjerteligt tillykke med den runde fødselsdag.
Aktivgruppen Vendsyssel, v. Jens Erik og Arne.

Aktivgruppen Ålborg!
Hvalpe og unghundetræning 2012.
Aktivgruppen tilbyder igen succes arrangementet
hvalpe og unghundetræning. Også ældre hunde er
meget velkommen ! Træninger er en god forløber
forud for udendørstræning og giver et godt grundlag
at bygge videre på.
Træningssted: Ridehallen hos Ingeborg og Jørgen
Abildgård, Støvring Hedevej 27, 9530 Støvring.
Træningen er i alt 6 gange. Første træningssamling
er onsdag den 11. januar kl. 19.00. Træningen fortsætter de følgende onsdage samme mødetid. Sidste
træningsaften er den.15. februar. Du er velkommen
og forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Pris 20 kr.
pr. gang eller samlet 100 kr.
På gensyn, Aktivguppen.
Årsafslutning!
Vi samles til er hyggelig og kammeratlig aften og
ser tilbage på 2011.
Vi får lidt at spise denne aften.
Samtidig uddeles de to pokaler, som klubben hvert
år tildeler de hunde, der har opnået bedste resultater,
-unghund eller åbenklasse.
Dette er en aften med speciel god stemning og
aktivgruppen håber på fint fremmøde.
Sted: Hos Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. Tid: Fredag den 27. januar 2012 fra
kl.18.30 til?
Tilmelding til Bjarne Jacobsen, 20 289 469
eller Karl Georg Kristensen, 61 386 527.
Sæt dagen af og vær med.
Aktivgruppen.

Årets ildsjæl
Det er nu igen ved at være tid til at indstille årets
ildsjæl.
Indstillinger skal være formanden ihænde senest
den 1.februar 2012
Formand Korthaarklubben.
Hans Martin Christensen.

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse på Lolland/Falster
Et flot flot arrangement!!!!!
Tingene kommer ikke af sig selv. Der er nogen, der må tage hånd om at planlægge. At
arrangere og ikke mindst at få afviklingen/
forløbet af et todagsarrangement til at lykkes! Sådan blev vinderklassen og det sociale
arrangement 2011 Derfor ordene, -flot flot.
Tak til I, der har givet en hånd med ved
arrangementet. Uden at forklejne eller støde
nogen må det være mig tilladt, at nævne
Frederik Tamer og frue, der forberedte og
serverede grill mad så alle blev mætte.
Bestyrelsen fortjener også ros for at
planere en fællessamling fredag aften forud
for prøvedagen. 15 campinghytter forhåndsbooket og hurtigt besat. 40 personer til
spisning, korthårfolk fra hele Danmark.

Seks glade vindere.
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Hovedprøven i Give i april måned har sin
ånd, -og med „fredagssamlingen“ er der lagt
op til at efterårsprøven også kan få sin ånd.
Socialt samvær og vinderprøve er en god
cocktail. På gensyn i 2012.
En vinderprøve er en konkurrence, hvor
nok så god en præstation alligevel ikke altid
baner vejen for at være blandt de 6 bedste
præstationer på dagen. Ja, så forbliver man
upræmieret, men dog med en god dommerkritik tilsendt på et senere tidspunkt.
Formiddagsafprøvningen sigter på en kvalitetsbedømmelse af hunden. Udskilningsløbet eller konkurrencen om man vil. Ja, den
starter ved dommervoteringen og fortsætter
hen over eftermiddagsafprøvningen.
De fem hold hunde, som efterårsvinderklassen 2011 bestod af, måtte prøve kræfter
med fasaner og agerhøns både i rigt mål
og for andre i et passende antal. Hundene
kvitterede generelt med rigtig godt arbejde.
Mange velgående og lydige hunde.
Middagsvoteringen kategoriserede 8
hunde som helt fejlfrie på præstationerne
og med mindst 1 korrekt fugletagning. 2
hunde behæftet med ‚en mindre fejl samt en
fugletagning kategoriseredes som kategori
2 hunde. Disse 10 hunde kunne konkurrere
om eftermiddagens 6 vinderplaceringer.
Dommerne:Knud Hansen (ordførende)

og meddommerne, Rene Jørgensen, Hans
Jørgen Krab, Vagn Jensen og Niels Korsbæk
Nielsen overvågede med skarpt øje hundenes præstationer i en særdeles velegnet
roemark passende besat med agerhøns og
fasaner. Placeringerne kunne efterfølgende
fastsættes på positivt fuglearbejde i to eftermiddagsslip.

Placeringer:
1. vinder med cacit og HP.: Sikki stb nr.
02177/2004 Ejer og fører Bo Pedersen,
Vipperød.
2. vinder: Bakkevængets H. Trolle stb.nr.DK
11836/2007 ejer og fører Allan Grunddal
,Solrød Strand.
3. vinder. Trille stb. nr 15527/2005 ejer og
fører Claus Bælum, Køge.
4. vinder Nordboen Ena stb. nr. DK
02809/2009 ejer og fører Karl Georg Kristensen, Hals.
5. vinder Henriksens Tino stb nr.
DK04851/2008 ejer og fører Jeff Jacobsen,
Holbæk.
6. vinder Engdragets G-Cedo stb. nr.
08093/2003 ejer og fører John Okholm,
Hedensted.
Paraden: Agerhøns, fasanhaner og fasanhøner velordnet i rækker og lagt på højre
skulder flankerede de seks vinder placerede
hunde, mens ordførende dommer Knud
Hansen præcist motiverede placeringerne!
Et stort tillykke til alle!
Niels Korsbæk Nielsen.

God mad og hygge.

Flemming Konnerup
70 år

på DM som ordførende har du udført dette
hverv på bedste vis.
Da du stoppede i bestyrelsen, var det kun
naturligt at du ikke kunne slippe det helt,
År 2011 er åbenbart året hvor flere af
og det var især som formand for fuldbrugsKorthaarklubben markante personligheder prøveudvalget, at din store interesse for
fylder rundt, og fødselaren den 6. decemjagtbrugshunden, nu blev gjort gældende.
ber Flemming Konnerup, er da heller ingen Og der er ingen tvivl om, at du har været
undtagelse.
med til at gøre andre korthårejere intreseret
Betegnelsen en af Tordenskjolds soldater i fuldbrugsprøverne, der er den fornemste
passer vist meget godt på det du i alle årene af vore prøveformer.
har udført for Korthaarklubben. Medlem af
Du har i alle disse år været en utrolig god
klubben i 35 år deraf 12 år som medlem af repræsentant for den korthårede hønsebestyrelsen, hvor du bl.a. har varetaget kas- hund, og al denne aktivitet er da heller ikke
sererposten, og som en tidligere formand
gået ubemærket hen, idet du i 1999 modtog
skrev til din 60 års fødselsdag, udført dette klubbens højeste udmærkelse ” Guldhunarbejde med stor ordenssans.
den” og i 2007 modtog du DJU. nålen, som
Som eksteriørdommer siden 1986 har du
tak for lang og tro tjeneste.
på henholdsvis FJD udstillingen og senere
I 2006 var det så Dansk-Kennel-Klub, der
Vingsted udstillingen, samt DKK udstilhavde bud efter dig, hvor du i tekst og fanlinger eksteriørbedømt næsten samtlige
tastiske billeder beskrev ” Den Korthårede
korthår, der er ført på udstilling i Danmark. Hønsehund” fra hvalp til færdig dresseret
Som markprøvedommer er der nu andre,
jagtkammerat, og som viser alt det en velder har besluttet at det må du ikke mere.
dresseret korthår kan, en bog som bør stå i
Vi er korthaarklubben utrolig glade, for
et hvert korthår hjem.
alle de gange du har udført dette hverv for
Korthaarklubbens medlemmer og
klubben, enten det nu har været i ungbestyrelse vil hermed sige dig tak for din
hunde, åben, eller vinderklasse, og som
indsats for den korthårede hønsehund, og
afslutning på en lang karriere dømte du i
samtidig ønske dig rigtig hjertelig tillykke
2010 på klubbens efterårsvinderklasse, og
med fødselsdagen, og håber du stadig må
vinderklassen på Giveprøven i 2011.
have lyst og tid til at følge med i klubbens
Men ikke kun i Korthaarklubben har der
aktiviteter.
været bud efter dig som dommer. I alle
organisationer, DJ-FJD-og DKK har du
Hans Martin Christensen.
udført ordførende dommerhverv, og også
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Bestyrelsesmøde i
Korthaarklubben

udstillinger i lighed med andre racer indenfor
gruppe 7. Der arbejdes med nyt system til
indberetning af prøver, dommerkritikker m.m.

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 31. oktober i Billund.
1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Økonomi, herunder budgetforslag 2012
3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK
skrivelser.
4. Evaluering af Bredstenudstilling og Efterårsvinderklasse.
5. Generalforsamling 2012 (Herunder valg til
bestyrelse og indstilling af årets ildsjæl.)
6. Giveprøven og Dommerbesætning
7. Orientering vedr. spørgeskemaer
8. Familiedag i 2012
9. Jagt for nye medlemmer 2012
10. Eventuelt og næste møde.

4. Evaluering af Bredstenudstilling og
Efterårsvinderklasse.
Bredsten: Et rigtig dejligt sted med gode frie
muligheder. Vi vil gerne fortsætte her. Udstillingen afholdes den 28.07.2012. Vi vil ændre
tidspunktet for morgenkaffen til kl. 9.00. Vi
tror det er et bedre tidspunkt for hundeførerne,
så må vi være færdige med opstilling m.m.
Evt. skal vi have skaf-fet i et telt med: ”Tag
selv bord”, mange har jo hunden med ind og
vil så ikke ind i cafeteriet.
Der indkøbes 3 stk. borde – Villy. Stole
”sponserer” Allis.
Da der nu er nye udstillingskriterier at
forholde sig til, har vi i bestyrelsen besluttet at
Very Good fastholdes som adgangsgivende til
championater og avlsregister.
Med hensyn til pokaler er der også en ny
situation. Hvis der i en klasse ikke er nogle
hunde der har opnået Excellent og dermed
er placeret, rangeres Very Good hundene
(uden at det stambogsfø-res)og den bedste
tildeles pokalen. Dette vil være gældende
på både FJD og Bredsten udstillingen.
Da det på FJD Udstillingen var første
gang med de nye udstillingsregler var vi
ikke helt opmærk-somme på dette, og
derfor var der nogle pokaler der ikke blev
uddelt der.
Dommerbesætning på plads til 2012.
Efterårsvinderklasse: Vi vil gerne forsætte
med at afholde VK på Falster. Vi syntes det
fungerer rigtig godt. Allan har fremsendt
forslag til enkelte ændringer, han ikke
syntes fungerede helt. Vi undersøger nyt
samlingssted til spisning og overnatning,
idet vi ikke syntes at hytterne på campingpladsen var helt optimale. Vi vil gerne
opfordre endnu flere til at deltage på denne
prøve. Der er jo ikke længere for os jyder
til Sjælland end der er for sjællændere til
Giveprøven.

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra mødet den 15.07.11 blev underskrevet.
2. Økonomi, herunder budgetforslag 2012
Der var udsendt budgetopfølgning pr.
25.10.2011. Der var ligeledes udarbejdet et
budgetforslag for 2012. Forslaget blev gennemgået og der blev ændret lidt. I forbindelse
med færdiggørelse af regn-skabet kan der
evt. ske tilretning af budgettet. Det blev i forbindelse med budgetbehandlingen be-sluttet,
at der også vil være betaling fra klubben for
deltagelse på DKK’s Forårsmesterskabsprøve
og på DJ’s Forbundsmesterskab i Apportering
i lighed med DM og FUME.
Ansøgning fra Aktivgruppen Vendsyssel om
tilskud til deltagelse i tur til reservatet Lille
Vildmose i 2012. Bevilget.
3. Gennemgang af udsendte FJD-DJUDKK skrivelser.
DJU: Udsendt liste over DJU’s udvalg og valg
til samme. KHK foreslår genvalg. Markprøveplan for 2012 var fremsendt. Vi tilskriver
udvalget, at vi fastholder afholdelse af Giveprøven den 14. og 15. april 2012, pga. påsken,
velvidende at det kolliderer med afholdelse
af DKK’s Forårsmester-skabsprøve. Der er
udsendt skrivelser vedrørende nye tiltag for
dommeruddannelsen. Det er heri præciseret at
det er organisationerne, der godkender personer til uddannelsen. Taget til efterretning.
Der er fra KHK fremsendt ansøgning om
midler til indkøb af fodertønder, der er endnu
ingen svar.
FJD: Der afholdes bestyrelsesmøde den
22.11.2011. HMC forespørger om der er nyt
vedr. udstil-lingsreglementet iht. drøftelser i
foråret.
DKK: Der har været afholdt ekstra formandsmøde den 2.10.2011. Ekstra tiltag i
forsøg på at ændre den nedadgående situation.
Det er besluttet at der på DKK’s hjemmeside
skal laves info sider om de enkelte racer. Hertil beder man hver klub komme med billeder
og tekst. HMC sørger for teksten og KGK ser
på billedsiden. KHK har indvilget i at indstille
Jessie Madsen til også at dømme Korthår på
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5. Generalforsamling 2012 (Herunder valg
til bestyrelse og indstilling af årets ildsjæl.)
Generalforsamling 2012 afholdes den 25.
februar 2012 på Hotel Hedegården i Vejle
kl. 11.00. Alle der er på valg er villig til genvalg. Dirigent inviteres. HMC laver indlæg
om indkaldelse af emner til Årets ildsjæl,
både til bladet i december, hjemmesiden og
aktivgrupperne.
6. Giveprøven og Dommerbesætning
Forslag til dommerbesætning vedtaget.
HMC inviterer. Lister over jubilarer udleveret til HMC.
7. Orientering vedr. spørgeskemaer
Ellen har den 12.09.11 udsendt spørgeskemaer til 89 nye medlemmer. Den 29.10.11
har vi modtaget 55 svar retur = 62 %. Det
syntes vi er en rigtig fin svarprocent. Vi vil
nu arbejde videre med svarene og drage
nogle konklusioner. Tak til alle for deltagelse.

På mødet med aktivgrupperne/generalforsamlingen i 2011 var der et oplæg fra
Kurt Grün om ” Hvad ønsker vi os af den
korthårede hønsehund”. Dette oplæg arbejdes der på at få lavet til et spør-geskema
på hjemmesiden. Det er et stort arbejde. Vi
håber, at skemaet er færdig til at gå i luften
i februar.
8. Familiedag i 2012.
Fra bestyrelsens side ser vi gerne at der
afholdes en familiedag i lighed med den
dag der blev af-holdt i forbindelse med 100
års jubilæet. Da vi sidste år havde møde
med aktivgrupperne, syntes alle også det
var en god ide, og man blev opfordret til at
overveje hvem der kunne og ville afholde
en sådan dag. Endnu har ingen meldt sig
på banen. Indholdet af dagen bestemmer
arrangørerne selv. Det primære er at pleje
klubånden. Anders tager kontakt til aktivgrupperne, for at høre deres mening og
høre om der evt. er nogle der har overvejet
sagen. Måske skal der holdes en både på
Sjæl-land og i Jylland, måske Fyn.
9. Jagt for nye medlemmer 2012
Der er som det fremgår af hjemmesiden
foretaget lodtrækning blandt 48 nye medlemmer om delta-gelse på en jagt i 2012. De
heldige var: Jens Vindeby, 2920 Charlottenlund, Anders Ploug Aagaard, 4683 Rønnede,
Jens Kristiansen, 8870 Langå, Viktor Ekholm
Nielsen, 4683 Rønnede (Viktor er 12 år og
har lige fået sin egen korthår), Ove F. Nielsen,
2650 Hvidovre. Stort tillykke til jer, vi håber I
må få en uforglemmelig dag. Nærmere om tid
og sted vil blive meddelt jer.
10. Eventuelt og næste møde
Villy kunne meddele at Schweissprøverne for
2012 er ved at være på plads.
Jagtmessen i Odense falder igen i 2012 i
samme weekend som Giveprøven. Herluf
Schmidt m.fl. vil tage denne opgave på sig.
Stor tak for det.
Fra en opdrætter har der være spørgsmål til,
om der kunne laves et dokument, som kunne
downlo-ades fra hjemmesiden, som fortalte
lidt om klubben. Dette dokument kunne
opdrætteren så udskrive og uddele til interesserede hvalpekøbere uanset om købet blev
til noget eller ej. Så fik køberne på et tidligt
tidspunkt kendskab til Korthaarklubben,
aktivgrupperne og hjemmesiden. Et sådant
doku-ment har Ellen lavet. Det rundsendes til
bestyrelsen som syntes det var en god ide.
Næste møde afholdes i Hals i februar. Karl
Georg vender tilbage med en dato.
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ønsker alle sine medlemmer
en glædelig jul og et godt
nytår.

Lørdag d. 24. september mødte vi op i
Ringsted for at deltage i DMKs efterårsvinderklasse. Vejret var prima, sol og let
vind, humøret hos de fremmødte var højt,
forventningerne i top, ja alle ingredienser til
en perfekt dag var til stede. Der var tilmeldt
i alt 23, hvoraf de 4 havde opnået deres kvalifikation til prøven i ugen op til prøven.
Vi var delt i 3 hold og jeg var på hold 2,
som skulle til Gilsager hos Henrik Hansen.
På holdet var to af mine hvalpe, Fuglevangs
Kiki med Kenneth og Fuglevangs Hector
med Henrik Hansen. Der var desuden på
hold yderligere 2 Fuglevangs hunde, idet
Ole med Kanto og Jan med Jessie havde
kvalificeret sig ugen op til prøven. Så med
Heiki deltog der 5 af vores hunde.
Formiddagen bød på meget godt hundearbejde men også noget der var mindre godt
- hundene havde besvær med at lokalisere
agerhønsene og flere gange stod de inde
midt i flokken før de opdagede dem. Det
gjorde Nesko bl.a. så det var ikke så heldigt.
Han havde ellers gået fint nok. Kiki med
Kenneth fik en fin start, dog med en lille
anmærkning på søget, som ellers plejer at
være i top. Det samme fik Heiki, som ellers
er garant for et stilrent og stor format. Hun
havde chance til en flok høns, men inden
hun når at få stand, kommer makkerhunden
til og løber i bagvind ind i flokken og får
dem på vingerne. Surt. Senere i roer får
hun stand, og følger op på løbende fasan.
Hun bringer også fasanen på vingerne, men
dommeren synes den var for langt foran
Heiki til at hun havde kontakt med den, og
det havde han (nok) ret i. Vi slutter formiddagen i en brakmark, og jeg er ude med
begge hunde uden at opnå andet end stand
for råvildt. Kenneth derimod opnår en stand
ved nogle træer. Hun viser en fin rejsning
og er komplet rolig i opfløj og skud, der var

ingen problemer der. Senere opnår Peter
Lykke med Liva også stand og laver en god
situation, men hun har desværre tidligere på
dagen været uheldige med en flok høns som
hun ikke mærker før det er for sent. Formiddagen slutter for vores vedkomne med at
Peter og Kenneth skal have udkastet en fugl.
Peter får en lille anmærkning, mens Kenneth
løser det som det skal gøres.
Tilbage til frokost, lidt sent, men det var
gældende for alle hold, så det gjorde ingenting. Dommertrioen var meget konsekvent,
de udtog kun 6 hunde til finalen, det antal
der kunne placeres. Det var Kiki og Centa
med Arne Nielsen i kategori 1, som kategori
2 hunde var det Carsten Trøjborg med Troja,
Egon med Chang, Freddy Petersen med
Chip og Liva med Peter Lykke.
Peter og Egon startede finalen, som var
henlagt til en stor dejlig roemark. Men
desværre kom de begge galt af sted med
agerhøns og så var det løb kørt. De næste
var Freddy og Carsten. Begge hunde viste
ikke det bedste søg og havde begge en tom
stand. Til sidste var det Arne og Kenneth der
skulle ud. Centa (Arne) lagde et OK søg,
og opnåede et par stande, men ved avancen
kunne hun ikke påvise vildt. Kiki havde
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en stand, hvor hun fulgte godt op på fugle,
som dog letter uden for skudhold. Herefter
skifter Chip, Kiki og Centa med at gå mod
hinanden. Sluttelig får Chip en tom stand og
kobles. Så var det Centa og Kiki. Centa opnår stand uden påvisning af fugl og prøven
var slut.
Tilbage til præmieoverrækkelsen på Gilsager. Ordførende dommer Harris Jensen
meddelte følgende resultater:
1. vinder: Fuglevangs Kiki, DK09224/2009,
Kenneth Hansen
2. vinder: Fredensvejen Centa, 11786/2005,
Arne Nielsen
3. vinder: Chip, 20105/2007, Freddy Pedersen
4. vinder: Rotuas H-Troja, 01542/2003,
Carsten Trøjborg
Chang og Liva blev ikke placeret.

Tak til alle for en hyggelig dag, der var
besat med tilpas med fugle om formiddagen
og godt med fugle i finalen.

Desværre var der ikke så mange harer eller
råvildt, men sådan er det.
Et stort tillykke til Kenneth og knæk og
bræk til DM.

De placerede hunde og deres førere.

Fuldbrugsprøven på Fyn

at makkerhunden ingen chance havde for
at se Heiki. Nå men vi skulle videre med
d. 17/18. september 2011
4 makkerhund. Langt om længe tager hun
stand igen. Vi kommer op og på ordre rejser
Det var med store forventninger og ikke
hun præcist parhøns. De flyver ikke særdehåb at jeg lørdag morgen kørte mod Fyn for
les godt, men alt er i orden. Dog kunne de
at deltage på den Fynske Fuldbrugsprøve
ikke fældes, men hun klarede en udkastet
(FB). Jeg har lutter gode minder fra Fyn, en
fugl uden problemer til sidst. Hun prøves
gang blev jeg flyttet fra den Sjællandske FB
endnu en gang men opnår ikke mere.
til Fynske - den vandt jeg med Freya.
Efter middag skulle jeg på ræveslæb og
Jeg blev flyttet fra en vinderklasse fra
Egon på vandarbejde. Jacob og Hans skulle
Sjælland til Fyn- den vandt jeg med Heiki,
i marken. Ræveslæbet klarede hun egentlig
så det kunne vel ikke gå galt?
fint, men hun stoppede op ca. 80 m. ude og
Vejret om lørdagen var perfekt. Frisk
skulle åbenbart lige have vejret, men hun
vind og let overskyet. Der deltog hele 4
tog dog ræven op igen og kom hjem med
Münsterländere på prøven. Hans Lau med
den. Tro mig, sådan en situation giver høj
Mikki, Egon med Chang, Jacob med Malou
puls. Ned til vandarbejde til dagens sidste
og jeg selv. Egon og jeg var på hold samdisciplin. Det voldte mig ingen problemer,
men, og vi skulle starte på marken. Hans og
hun lystrede nærmest ubetinget enhver
Jacob skulle på ræveslæb og vandarbejde,
kommando. Dagen afprøvninger var slut
hvilket de klarede fint. Hans satte ikke
og jeg kørte hjemad mod Sjælland. Alting
noget til.
snurrede rundt i mit hoved, men jeg synes
Egon var lidt uheldig med nogle høns et
ikke selv jeg kunne se hun havde gjort nopar gange, og han fik desværre ikke fældet
get som helst galt, så mon dagen havde
fugl og så kan man ikke præmieres. Weekenden bliver lidt anderledes, men Egon var
trods alt i vældigt humør begge dage. Man
skal møde begge dage, selvom det ikke går
godt om lørdagen.
Jeg startede fint, Heiki trak op til stand,
men en Ruhår smuttede ind foran hende,
men der var dog ikke nogen fugle. Senere
går jeg på vindsiden af et gærde, ikke
det meste naturlige, men et valg jeg ikke
fortrød. Hun får føling med høns og får
fulgt fint op og opnår stram stand. På vej op
kommer min 3 makkerhund igennem gærdet og tager stand midt mellem Heiki og
hønsene. Jeg havde fået rejseordre og giver
Heiki lov til at rejse. Hun værger sig lidt,
der stod en hund foran hende og dem må
man jo ikke gå forbi. Men pyt, makkerhunden lystrede min ordre og gik frem og rejste
flokken af Agerhøns. Heiki viser spontan
respekt ved at lægge sig. Jeg vil lige nævne,
John og Heiki klar i skoven.
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givet maks. point. Jeg ringede til Hans, og
han var også ganske tilfreds, men mente han
havde sat lidt til på marken. Jacob var også
stadig med, så en spændende søndag var i
vente.
Det giver ikke mindre nerver når man føler
dagen er gået godt. Klokken var 04.00 søndag morgen da jeg slå øjnene op - lysvågen.
Men tilbage til Fyn. Det var fint vejr, indtil
jeg ankom, så var det blevet regnvejr. Jeg
skulle starte med skovapportering, igen på
hold med Egon. Der blev sat point til af stort
set alle deltagere før mig, underligt, for de
fleste var urolige i skuddet. Men jeg var rolig og alt gik som smurt. Så på skovarbejde.
Prøveleder Jørgen Christensen havde bedt
folk bytte lidt rundt på rækkefølgende, så
der hele tiden var folk på schweissarbejdet.
Jeg blev skubbet forrest i køen på skovarbejde, så jeg kunne komme på schweiss. Jeg
vidste på dette tidspunkt ikke hvordan det
gik de andre, men jeg kom til schweiss med
så store sommerfugle i maven, at jeg troede
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jeg skulle - ja kaste op.
Sussie (Matteson fra DMK) viste mig an
på sporet, hvor hun dagen igennem havde
„skudt“ meget dårligt. Heiki startede ikke
overbevisende, men når først jeg er i gang,
plejer jeg at kunne holde hovedet koldt
- men ikke i dag. Heiki går for langt ved
første knæk, og jeg får hende ikke langt nok
tilbage, men hun samler selv sporet op efter
nogen søgen, og så skal jeg love for hun
ville gå schweiss. Hun trak mig hårdt og direkte ud til dyret, og følelsen da jeg så dyret
kan jeg nærmest ikke beskrive. Hunden fik
sine godbidder - og så en krammer i fars
arme, selvom vi var noget våde og beskidte.
Hold da kæ.. hvor var jeg glad, jeg var ikke
i tvivl om at 1. pr. var hjemme.
Tilbage til hytten. Her sad Hans og fruen
og spiste. Pia, som jeg ikke ville have med
lørdag, var med søndag, og vi sluttede os
til Hans. Egon kom tilbage, men trods den
lidt skæve lørdag, fremviste han et glad og
smittende humør. Jacob kom tilbage, glad,
men.. Hvordan var det gået? „Jeg er da glad
for at deltage“ svarede han. Det er da ikke et
svar, så vi gik ham lidt på klingen og det var
ikke så ringe endda. Vi hyggede os gevaldigt
indtil der var lagkage til alle. Herefter skulle
spændingen udløses. Jeg troede meget på
at Hans var helt fremme, for alle havde sat
point til og Hans havde bringsel på, så der
var lige ekstra 8 point. De startede sædvanen tro med at uddele beviser fra bunden af.
Jacob havde opnået en flot anden præmie
med hele 222 point i sin debut - flot. De

foresatte uddelingen og til sidste stod kun
Hans og jeg tilbage. Vi kiggede bare på hinanden med et smil - „så kan de lære det“.
Jeg havde opnået 252 point og havde ikke
sat nogle point til, lutter 4 taller på skemaet. Jeg havde ikke fået chancen til at vise
sekundering, derfor fik jeg ikke de sidste
4 point med. Vinder blev Hans med Mikki
med 253 point. Suverænt - anden gang Hans
vinder en FB - en meget flot præstation.
Men vi var fand.. stolte og glade. En meget
flot og veltilrettelagt prøve var overstået i
super omgivelser, en stor tak til Jørgen og
hans hjælpere.
Men der var lige en ekstra fjer i hatten Heiki var blevet Dansk Jagt Champion og
havde dermed opnået den sidste titel man
kan få i Danmark.
Tak til Hans, Annemarie, Egon og Jacob
for en hyggelig weekend.

Sjællandske fuldbrugsprøve

Aslan 22267/2006 født 01.11-2006 1.
præmie 1. vinder + pokal og DMK’s ærespokal
Sikke en superdag. Mit mål var en 1. præmie og så står man pludselig der, som vinder
af prøven, på en solskinsdag i september.
Det er ubetinget den bedste hundeoplevelse
jeg til dato har haft. Målet blev indfriet, det
lykkedes. Det har været det efterstræbte
yderste mål fra min 1. hund Farums Assi,
om end jeg aldrig, dengang, nåede at møde
det ene af adgangskravene, 1. pr. i åben
klasse, fordi jeg da var endnu mere uerfaren på en mark. Først forrige år med Aslan
lykkedes det at få adgang og dernæst at
opnå præmiering med en af hendes efterkommere. Fuldbrugsprøven er den mest

krævende prøveform vi har og derfor er den
i min optik den ultimative test af en hunds
egenskaber, samarbejdsevner og psyke. Jeg
håber virkelig, at det, at det lykkedes for
mig med Aslan, en almindelig halvbegynder
og hans første markhund og Jeanne med
sin Eris, vil være med til, at endnu flere
går efter præmiering på fuldbrugsprøverne.
Det er en ekstra glæde for mig og en fjer
i hatten til DMK, at fynske prøve 1. og 2
vinder også var münsterländere, og at der i
det hele taget var en stor del af vores hunde,
der klarede skærene. Tillykke til jer alle.
Godt gået.
Vi ses derude
Niels Laugesen

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, 7. 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
7 lørdage begynder vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste træningsdag er den 25. februar. Gebyr for medlemmer
er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 400 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis. Lydighedsafslutning afholdes lørdag den 3.

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.

17-19 september 2011

DMK-områderne
Område Bornholm:

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail:
nik@bornholmstrafikken.dk

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
Nu når jagtsæsonen er overstået, vil flere sikkert

Danmarkshistorie

For første gang nogenside har en kontinental hund opnået at få alle 3 championater
samt at blive Danmarksmester. Et stort
tillykke til John Hilmer Hansen og Fuglevangs Heiki.

De tre præmierede hunde og deres førere.

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, 25. februar afholdes aktivistvalg i
forbindelse med træningen. I forbindelse med dette
valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten
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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.

Område Fyn:

Apporteringstræning
Mandag den, 19. marts starter træningen kl. 17.30.
de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl.
18.00. Bemærk ingen træning den 8. april. Kurset
strækker sig over 8 mandage.
Mandag den 14. maj er sidste træningsdag. Gebyret
for dette kursus er 300 kr. for medlemmer og 400 kr.
for ikke-medlemmer. Betales første gang.
Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej
576 (den lille indkørsel til volden)
Mandag den 14. maj påtænker vi at grille og lave en
lille familie aften, efter træningen.
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis,
hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset.

FÅ DIN HUND KLAR TIL UDSTILLINGEN i
GRENÅ!
DMK Fyn arrangerer Ringtrænings aften med gæsteinstruktør: Tine Broen Nielsen fra Himmerland
området, onsdag den 11. januar 2012 kl. 18.30
Kom og få gode fif til trimning af din hund og
ringtræning.
Tine er meget erfaren i at vise hunde frem på udstillinger og hun er rigtig god til at undervise i ringtræning. Hvordan skal hunden løbe? hvordan skal den
stilles op, for at vise sig bedst frem? Osv.
Tine vil desuden vise hvordan en Münsterländer kan
trimmes.
Husk: fast halsbånd, kort dressur line og godbidder. Hvis der er behov for det, holdes der de efter
følgende 1-2 onsdage ekstra ringtræning. Her vil
Sussie Mattsson være instruktør.
Tilmelding skal ske til Sussie på tlf. 40 36 16 35
Sted: Trøstrupvej 161, 5210 Odense NV (Vi skal
være i en maskinhal, så husk varmt tøj!)
GRATIS for alle DMK medlemmer.

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

Lydighedstræning lørdag den 4. februar 2012 kl.
13.00
2 hold. Unge hunde/øvede hunde.
Pris medlem DMK 250 kr. Pris ikke medlem DMK
350kr. Afsluttende prøve 24/3 kl. 13.00
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70/22 19 15 25.
Vintermøde onsdag 23/2 kl. 19.00
Sted : Dalum Hallen. DMK-fyn giver kaffe/oste
mad
Tilmelding ved Birger så vi ved hvor meget kaffe/
brød vi skal bestille. Tlf. 66 16 19 70/22 19 15 25
ALLE ER VELKOMMEN.

Luna: fotograf Martin Rivero.

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk
Lydighedstræning.
Introduktionsaften onsdag den 25. januar 2012 i
lokalerne på Østergade kl. 19.00 til ca. 21.30.
Første træning på skydebanen er søndag den 29.
januar 2012. Kurset kører over 7 gange med afslutning søndag den 11. marts 2012
Unghunde Max. deltager antal er 12 hunde. Start kl.
9.30. Slut kl. 10.30
Åbenklasse Max. deltager antal er 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 opnået 1.
præmie i åben klasse.
Pris, gældende for kurset: kr. 250 kr. pr. hund for
medlemmer og kr. 350 for ikke medlemmer.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub
Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med
på www.dmk-online.dk/dmk_lokalt.html under
Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.
hojagt.dk/hunde.html

Område Storstrøm:

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

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk
?01.12 Introduktionsaften
Dette er dagen hvor du kan få mest mulig information om dine muligheder for dig og din hund på
jagt, i hjemmet og på prøver. Vi besvarer alle dine
spørgsmål.
Tilmelding til områdets aktivister: Jan Heimann og
Niels Laugesen
09.01.12 Lydighedstræning
Mandag den 9. januar kl. 19.00. Grønholtvej 41,
3480 Fredensborg.
Vi har hold for begyndere, lidt øvede og for øvede.
Vi låner igen en ridehal så et af holdene er indenfor.
Vi har lys udenfor, derfor kan vi træne om aftenen.
Prisen er 200 kr. for 8 mandage.
Tilmelding til områdets aktivister: Jan Heimann og
Niels Laugesen
10.01.12 Hvalpemotivation
Tirsdag den 10. januar kl. 19.00. Grønholtvej 41,
3480 Fredensborg.
Har du fået en ny lille hundehvalp er det en god ide`
at tage den med til lidt træning og hvalpemotivation. Det er leg og socialt samvær med andre hunde
der er i højsædet. Det er her du lægger det solide
fundament for et velfungerende samarbejde mellem
dig og hunden.
Er du ny jagthundeejer er det særligt givende, at gå
til træning med hunden. Både du og hunden får en
masse med hjem.
Vi træner i en ridehal så vi er ikke afhængige af
vejrliget.

Prisen er 200 kr. for 8 gange.
Tilmelding til områdets aktivister: Niels Laugesen
og Jan Heimann

Område Herning:

Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Lydighedstræning
For unghunde klasse og åben klasse/øvede hunde.
Vi starter søndag d. 22. januar 2012 kl. 10.00 i
Haunstrup Brunkulslejre. Man finder klubhuset ved
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.29/1. d.5/2.
d.12/2. d.19/2. d.26/2. d.4/3. Afslutning d.11/3.

Område Holstebro:

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

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk
Vi har de seneste år trænet lydighedstræning og jagt
/ apporteringstræning kun for Münsterländere. Endvidere schweisstræning og markprøvetræning for
dem der har lyst dertil. Har du lyst til at se om det er
noget for dig, møder du blot op en søndag formiddag, eller mandag aften jf. nedenstående program,
og træner sammen med os. Første træningsdag er
som altid kvit og frit.
Lydighedstræning
Opstart søndag den 5. februar 2012 kl.10.00
Trænger din hund til en prima grunddressur så kom
og vær med! Alle er velkomne!
Jagtrelateret træning
Jagtrelateret træning starter mandag den 5 marts
2012 kl. 19.00
Træning kun åben for Münsterländere
Adresse for ovennævnte aktiviteter: Aalborg Hundecenter, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby
Tilmelding: Mød op eller kontakt Thorkild tlf. 21 21
59 90, mail thorkildh@ofir.dk
Dirigeringskursus
Der tilbydes et dirigeringskursus i foråret 2012. Det
vil foregå over 4 gange, og finde sted i marts-april
måned på en hverdagsaften – nærmere info senere,
eller kontakt Jens tlf. 20 93 16 96

Hedeskov’s Mettevons

Dansk Münsterländer Klub
Invitation til Münsterländer ejere i det Nordjyske:
Søndag den 22. januar 2012 kl. 11-14 Blokhus
Ørne- & Naturreservat Kystvejen 19, Hune, 9490
Pandrup.
DMK Nordjylland vil hermed invitere dig og
din familie til et arrangement på Blokhus Ørne- &
Naturreservat, hvor I kan møde os, og desuden se
hvordan vi arbejder med hundene. Derudover er der
mulighed for at se krondyrene, bisonokserne m.m. i
vildtreservatet (blokhusvildtreservat.dk)
Vi håber du og din familie kommer til vores lille
arrangement, hvor vi har startet grillen i vinterkulden.
Tilmelding: Kontakt Thorkild tlf. 21 21 59 90, mail
thorkildh@ofir.dk
mere info senere, eller kontakt Jens tlf. 20931696

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf. 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

Indendørs lydigheds træning.
20/3 – 27/3 – 3/4 – 10/4 – kl. 19.00
Få lige finpudset din hunds lydighed efter den
afsluttede jagt sæson.
Træningsted: Ridehuset på Bavnehøjvej 19 – 9540
Suldrup
Pris for kurset: 150.00 kr. Medbring: dummi’s og
godbidder. Max. 10 hunde, først til mølle princip.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen – 24 25 77 27
Indformations og indskrivningsmøde for udendørs træning af hvalpe/unghund og åben klasse.
Den. 2. april kl. 19.00
Instruktørerne vil være til stede denne aften, til at
besvarer spørgsmål. Der vil blive serveret kaffe og
kage. Medbring hundens vaccinationskort.
Mødested: Dueslaget i Arden, Mejerivej nr.? (ved
siden af natur lege pladsen) – 9510 Arden

Område Viborg:

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

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Henrik Nielsen, Trige Møllevej 40,
8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67, E-mail: hnitrige@
mail.dk
Området træner i samarbejde med Djurslands
Jagthundeklub. Se programmet på www.djurslandsjagthundeklub.dk

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Onsdag den 4. januar. Medlemsmøde på Nors
Kro, Stationsvej 5 Nors kl. 19.30
Søndag d 8. januar. Lydighedstræning i Kronborg
Plantage. Kl.10.00. Vi kører træning frem til den 26.
februar hvor vi holder afslutning med social hygge.
Vi træner i flg. Klasser:
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. Og måske har den jagtsæson, som er ved at tage sin afslutning har vist at,
lydigheden måske trænger til en lille opstramning.
Prisen for dette kursus er 300,00 kr. Som betales en
af de første gange.
Markprøvetræning: den 12 og 19. februar efter
dressurtræning. Hvis vejret tillader det kører vi terrænerne og træner to tre timer.
Schweiss-instruktion.
Hvis der er interesse for den del af hundearbejdet vil
Peter fortælle om det og hjælpe ved opstart.
Den 22. og 29. januar mødes vi på træningspladsen
kl. 9.00 hvor vi lægger spor og efter dressurtræningen skal vi prøve at udrede dem.
Område Himmerland:
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25,
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 Email: tinebroen@live.dk
Ringtræning i ridehuset
10/1 – 17/1 – 24/1 – 31/1 – kl. 19.00
Kom og lær at mønster din hund i en udstillingsring.
Træningssted: Bavnehøjvej 19 – 9540 Suldrup. Pris
for kurset: 150,00 kr.
Medbring godbidder og en tynd line.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen – 24 25 77 27

Der afholdes schweisstræning og lokal schweissprøve i Nordskoven, Silkeborg på følgende datoer.
Træning 10-03-2012 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 31-03-2012 kl. 10.00 pris 150 kr.
Der vil på træningsdagen være gennemgang af de
forskellige elementer i schweisstræningen, prøvemåder og reglerne.
Alle der har interesse i at lære deres hund at gå
schweiss opfordres til at møde op, erfaring er BESTEMT ikke et krav.
Kort med mødested fremsendes ved tilmelding,
max. 14 hunde (Münsterländere har fortrinsret indtil
sidste tilmelding), sidste tilmelding til træning d.
1/3 2012, tilmelding til lokal prøve vil være på
træningsdagen. Træner og Dommer Hans Lau.
Tilmelding til Michael Bjerregaard pr mail på
s.m.bjerregaard@gmail.com
Telefon på dagen 40 81 51 33.

Datoer: 11.-18.-25. jan. – 1. -8.-15.-22.-29. februar.
– 7. marts (afslutning)
Pris for alle gange: 300 kr.
Medlemsmøde og aktivistvalg
Tirsdag d. 17. januar 2012 kl. 19 hos Per Madsen på
Lykkegårdsvej 14O, Esbjerg
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og
godkendelse
3.
Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
4.
Indkomne forslag
5.
Budget, fremlæggelse og godkendelse
6.
Valg at 2 bestyrelsesmedlemmer. (Mona & Per
genopstiller, evt. flere forslag? )
7.
Valg af 1 til 2 suppleanter
8.
Eventuelt
Under punktet eventuelt vil vi gerne have en snak
med medlemmerne om f.eks. følgende punkter:
Hvad ønsker vi med vores hunde? Hvad forventer
vi af trænere og aktivister? Hvad mål har vi i DMK
Esbjerg? På hvilke måder kan vi forbedre os? Skal
vi have mere fokus på tyske prøver VJP- HZP –
VGP?
Schweiss-træning
Lørdage – i alt 7 gange træning + afslutning
Datoer: 11.-18.- 25. februar. – 3.-10.-17.-24. marts –
31. marts (afslutning)
Pris for alle gange: 300 kr.
Max. 10 hunde. Primært for Kleiner Münsterländere. Andre racer kan tilmeldes, hvis der er pladser
tilbage. Nærmere information om tidspunkt og sted
ved tilmelding.
Markprøvetræning
Søndage . Datoer: 12.-19.-26. februar. 4.-11.-18.
marts
Da vi endnu ikke kender datoerne på forårets
markprøver kan der opstå behov for at flytte nogle
af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Pris: 75 kr. pr gang. Hunde fra
alle DMK-områder er velkomne. Nærmere information om tid og sted ved tilmelding.

Område Sønderjylland:

Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400
Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E-mail:
tcl@dyb-net.dk

Der afholdes Lydigheds og apporteringstræning.
Ved Horsens skydecenter på følgende datoer. 08/012012, 15/01, 21/01, 29/01.
Træningen starter Kl. 13.00. Pris 25 kr. pr. gang
Der afholdes Aktivist møde d. 29/01 efter træningen, Ca. kl. 14.30 i Spejderhytten Wigwam
Silkeborgvej 37, 8700 Horsens.

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Herunder finder du det foreløbige program for 2012.
Datoerne kan blive ændret, så følg med på www.
dmk-esbjerg.dk for opdateringer og kontaktoplysninger. Tilmelding til Per Madsen på jp.madsen@
esenet.dk
Fordressur (indendørs) Onsdage kl. 18.30 – i alt 8
gange træning + afslutning
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Dansk Münsterländer Klub

Danmarks bedste Münsterländer inden for schweiss

Dansk Münsterländer
Klubs Landsudstilling
2012

Lørdag d. 28. januar i Grenaa.

Alex og Molly

Så gjorde vi det igen. Danmarks bedste
Münsterländer inden for schweiss, Lille
Rev´s B. Molly 10322/2006 ført af Alex
Nygaard bestod igen med en flot 1 pr. på
40 timer 1000m schweiss, på DKK årlige
eliteschweissprøve, der i år var henlagt til
Lindet skovdistrikt i sønder Jylland. Der var
5 hunde tilmeldt i 40 timer 1000m. samt 9.
20 timer 1000m.
Molly var igen i år eneste Kl. Münsterländer mod 4 labradorer, hvoraf de 3 havde
vundet nordisk mesterskab for hold her i juli
måned, den ene af labradorrene var tilmed
Dansk mester i år inden for labradorerklubben, her blev Molly henvist til andenpladsen
af den danske mester da den også havde
400m hetz til en førstepræmie. Vi var de
eneste to hunde der fik tildelt en førstepræmie på 40 timer, der var en andenpræmie
samt 2x0. Af 20 timers hundene var der 3 x
1præmie samt 1 x 2præmie, resten fik 0. Så
det var svære spor der var lagt.
Jeg trak spor nr. 3, så ventetiden var lang,
der gik 1 time og 10 min inden den første
hund kom tilbage med en 2. præmie, Hund
nr.2 var på sporet i 1½ time inden de kom
tilbage med et 0, det var en af de nordiske
mestre, hun sagde at det var svære spor der
var lagt, samtidig havde vi modtaget en sms
fra den anden nordiske mester, der også
havde fået 0, så jeg var en smule betænkelig. Da Molly om torsdagen inden prøven
havde gået elendigt, jeg kunne overhovedet
ikke aflæse hende, så der blev lagt et 3
timers spor til om fredagen, som det tog 9
min at løse, så hun og jeg fik lidt selvtillid
igen.
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Molly fandt hurtigt sporet, og jeg påviste
schweiss mange steder undervejs, vi kommer til en tæt bevoksning som Molly trækker mig ind igennem, stifinderen kommer op
til mig for at stoppe mig, han beroliger mig
med at jeg skal blive stående, da dommeren
havde tabt sine briller gennem den tætte
bevoksning, jeg sætter Molly af og de leder
efter brillerne uden resultat.
Efter 5 min pause fortsætter Molly ufortrødent, så kommer vi til et stort område med
visne bregner, der ligger hulter til bulter,
Molly går under bregnerne, og jeg bliver
slæbt med igennem ca.75m. så kommer vi
til noget åbent bøgeskov hvor der ligger en
del væltede bøgestammer, her finder jeg heldigvis også schweiss, så jeg var klar over vi
var på rette vej, vi forcerer to store væltede
stammer med en diameter på ca.75cm, så
følger vi en veksel et stykke tid hvorefter
Molly slår ud på vej op af et dige, så tænker
jeg at det måske var en vidergang vi havde
gang i, så vi søger tilbage, men Molly gør
det samme igen, jeg er nu overbevist om at
det er vidergangen, så jeg siger til dommeren at vi er i vidergangen og vi søger længere tilbage, her fanger Molly knækket og vi
går yderligere ca150m og finder skindet.
Der var jeg super glad, og Molly fik hendes
velfortjente 300g pate og en slurk vand. Jeg
fik 2 bøge grene, og vi fik blæst dyrets død.
Nu gik vi tilbage for at finde dommerens
briller, efter 1 min søgen hvor han havde
mistet dem fandt jeg dem hængende i nogle
grene, Dommeren var lykkelig og jeg fik en
ekstra bøgegren.
Alex Nygaard

Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa. Bedømmelsen starter kl.
10.45. Tidspunktet er fastlagt så man fra
Sjælland kan tage færgen til Århus. Der tages
så vidt muligt hensyn til færgeforsinkelser.
Der vil blive forsøgt at arrangere transport fra
færgehavnen og til kulturhuset og retur for 50
kr. Send venligst en mail senest ved anmeldelsestidspunktet, så jeg ved hvor mange det
drejer sig om.
Som Dommere er inviteret: Jens Martin
Hansen (dømmer alle kleiner tæver)
Gunnar Jensen (dømmer alle kleiner hanner
samt alle Grosser Münsterländere)
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 350,00
2. hund (samme ejer): DKK 295,00
3. hund (samme ejer): DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 240,00
Udenfor bedømmelse: DKK 90,00
Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket. Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer): DKK 385,00
2.hund (samme ejer): DKK 330,00
3.hund (samme ejer): DKK 285,00
Hvalpeklasse: DKK 265,00
Udenfor bedømmelse: DKK 110,00
Som anmeldelsesblanket anvendes DKK’s
anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s
blanket, som med jævne mellemrum er indsat
i ”Jagthunden”, eller find den på www.dmkonline.dk
Husk at man skal være medlem af DMK for
at deltage. Er du ikke medlem så kontakt
klubbens Kasserer for indmeldelse.
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 d. 5. januar 2012 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.
Vær opmærksom på at der gælder nye udstillingsregler fra 1. januar 2011.
Der er cafeteria i hallen.

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

I Blichers fodspor

www.gdh.dk

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
gdhblad@gmail.com
Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg,
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Sekretær og Næstformand (Internationale
kontakter)
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Prøver og Jagt (praktik)(5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com
Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub)
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Aktivitetskontakt og -Koordinator
Bente Møldrup Andersen, Lundvej 10, Handbjerg, 7830 Vinderup, tlf. 41 23 52 52
abanhjem@gmail.com
Aktivitetskontakt og -Koordinator (Materialeansvarlig)
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com
Udstillingsansvarlig (Klub 4)
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf.
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com
Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk
Avlsråd:
Lisbeth Strunk (avlskoordiator), tlf. 41 81 62
10/96 10 21 28
bullerstrunk@mvbmail.dk
Rene Hansen, tlf. 86 87 77 78/60 67 77 76
rene@ahm-hansen.dk
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20
35 12
hms@dr.dk
Søren Borup, tlf. 23 72 85 19
lmo@pc.dk

Jeg har gået i Blichers fodspor…
Over tilsyneladende endeløse lyngarealer,
gennem våde kær og gennem enebær - og
fyrrekrat.
På jagt efter den sorte urkok med den
lyreformede hale.
Foran mig arbejder min trofaste ledsager,
en plettet Gammel Dansk Hønsehund, og
når jeg holder hvil, ligger hun ved mine
fødder.
Men så holder drømmen op for det er ikke
den jyske hede jeg vandrer henover – og det
er ikke istarten af det attende århundrede,
men derimod i de Smålandske skove i September 2011. Men fuglen er den samme.
I 10 år har jeg været med i en jagt i
småland, som så mange andre danskere. Vi
har jaget elg og råbuk - og ikke andet.
Af og til har vi set en tjur eller urfugl og vi
har også hørt urfuglenes spil når de ”øver
sig” om efteråret.
De er aldrig blevet jaget på dette revir – og
jeg tror heller ikke at det er almindeligt
at drive jagt på dem i den sydlige del af
Sverige.
Men jeg har tit tænkt at havde jeg bare
en stående hønsehund så kunne jeg prøve
at skyde en af disse smukke, fascinerende
skovhøns.
Og i år var så året hvor det endeligt skete –
min gamle danske, Zenta er nu 14 måneder
– så det var egentligt mere træning i at finde
fugl og ikke jagt, der stod på programmet.
Men fristelsen til at tage kanonen med blev
for stor – hvis nu man fik mulighed for at

skyde én.
Hun havde mødt enkelte fasaner og også
agerhøns et par gange, men var ellers et ubeskrevet blad. Så det var på flere måder noget
af et eksperiment da jeg og hunden tog 5
dage til Småland efter skovhøns.
Og tanken om, at det ikke var smart at
indjage hunden i dette store og svære terræn
og med en fugl, der ikke holder nær så godt
som en fasan, havde også strejfet mig et par
gange.
Det blev fem dage med overraskende
mange fuglekontakter, typisk fire – fem
urfugle på de to-tre timer der gik, inden jeg
var helt udmattet.
Der var adskillige stunder med frustrationer over hunden – hun virkede afventende,
gik ikke så hårdt på selvom hun tydeligt
havde konstateret fært af fugl, fulgte ikke
foden tilstrækkeligt sikkert og så videre.
Men det var jo også første gang.
Resultatet var under alle omstændigheder,
at urfuglene lettede 30- 40 meter ved siden
af os og ikke gav reel mulighed for skud.
Når en urfugl blottede sig et sekund var
der endnu større frustrationer over min egen
ringe skydefærdighed.
Men langsomt fik Zenta bedre fat i hvad det
her gik ud på og den sidste dag spillede det
virkeligt.
Zenta fandt fod af fugl og fulgte det nu
rimeligt sikkert – sikkert 200 – 300 meter
gennem en mose med porse til livet.
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Jeg kunne nu koncentrere mig om at holde
mig i en position i forhold til hunden, der
gav mulighed for skud.
Og til sidst fløj urfuglen op en meter foran
hunden, der på det tidspunkt viste tydelige
tegn på at tampen virkeligt brændte nu.
Jeg var i en fin position da hundens signaler gav mig mulighed for at forudsige udviklingen, så da fuglen fløj op for at undvige
hunden, fik jeg et fint bagskud til urfuglen.
Og jeg stod og glædede mig så meget over
det flotte skuespil og den fine skudchance at
jeg glemte at løfte bøssen!
Ak ja! Så tæt på og så alligevel.
På vej mod bilen gentog det sig imidlertid
– Zenta markerede fært og vi gik på foden.
Igen fandt hun fuglen og den lettede og drejede væk mod hunden – og lige ud til mig.
Så lykkedes det hele til sidst – ned faldt
urfuglen og oven i købet en gnistrende sort
kok.
Jeg og hunden sad længe og glædede os
over den smukke fugl og at projektet virkeligt var lykkedes.
Derefter gik vi mod bilen – jeg med en urkok i den ene hånd og en knækket haglbøsse
i den anden.
Halvtreds meter fra bilen vejrede Zenta i
luften – og sprang ind i krattet og lettede
endnu en urkok til et fint skud. Hvis man
havde haft hænderne fri.
Til alle jer der går på jagt i småland : tag
hønsehunden med en dag. Der kan være
flere urfugle end i tror. Der skal bare en
hønsehund til for rigtigt at finde dem.

Nye Eksteriør Champions

Jesper Poulsen
Vi kan ny lykønske yderligere to gamle danske hønsehunde med titlen af Dansk Eksteriør
Champion.
Charletan’s Diktat kan nu udover titlen DKCH smykke sig med titlerne KBHV 2011, FCI
Centenary Champion 2011, WW 2011. Diktat har samtidig opfyldt betingelserne for det
internationale udstillingschampionat
Charletan’s Charlie er ligeledes blevet DKCH og han har også opfyldt betingelserne for
det
internationale championat.
Diktats opnåelse af FCI Centenary CH giver adgang til deltagelse i Champions of the
Champions i
Brüssel i november.

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Husk

Der afholdes traditionen tro udstilling i 5
klub regi i januar/februar måned. Vi vil
gerne opfordre til at møde op til en hyggelig udstillingsdag. Det plejer at være en
rigtig god dag med masser af hygge og
hundesnak
Udstillingerne foregår den 29. januar
2012 i Jægerspris, og den 4. februar 2012
i Uldum. Tjek hjemmesiden for nærmere
informationer når tiden nærmer sig (sidst i
december).
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Foto: Marlene Birkebæk.

Langhårsklubben
80 år - en slider fylder rundt

www.langhaarsklubben.dk

rede hønsehund og Bent blev medlem af
Langhårsklubben i 1989. I 1994 kom Bent
i bestyrelsen efter han forinden havde givet
udtryk for at han syntes der skete for lidt i
klubben og lidt provokerende havde spurgt
den daværende formand om der var nat i
Toftlund døgnet rundt. Bents ligefremme stil
og seriøse arbejdsindsats blev hurtig værdsat
i bestyrelsen og Bent blev inden længe både
sekretær og næstformand. Det var i denne
periode omkring 1996-1997 arbejdet med
at opbygge klubbens database i ”Lifeline”
begyndte. Klubben havde allerede mange
informationer liggende i programmet ”Fenris”. I dag ligger der over 5000 hund i databasen med de ældste hunde helt tilbage til
1930erne. Bent har som registrator gennem
årene vedligeholdt klubbens database og
løbende holdt den up to date til stor glæde
og gavn i bl.a. avlsformidlingen.

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
jh-89@dlgtele.dk
Avlsudvalg:
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Hvalpeformidler:
Henning Juul
60941658, Ju-bir@mail.dk

Generalforsamling 2012

Langhårsklubben indkalder til generalforsamling søndag d. 19. februar 2012. kl. 13,00
I Ejby Hallen, Ejby på Fyn.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Forslag der ønskes behandlet på klubbens
generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest 8 uger før generalforsamlingen.
På valg er: Kim Lybker, Niels Grønbæk, Leif
Hansen og Bent Hansen. Husk at give en ting
til lotteriet, så vi får fyldt præmiebordet!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Når man har årstallet 1931 stående på
dåbsattesten skulle man tro, at engagementet
inde for jagthundeverdenen for længst var
skruet ned på vågeblus, men dem som kender Bent Hansen, Jægerspris ved, at dette på
ingen måde er tilfældet.
Bents karriere som jæger og senere hundemand begyndte da Bent var i midten af
tyverne. Og blev for alvor kickstartet efter
en måneds rundtur i Europa efter endt læretid. Turen var en præmie fra Tuborgfondet
for opnåelse af udmærkelse og sølvmedalje
for sit svendestykke.
Friluftslivet og friluftsmennesker som
lystfiskere og jægere med deres syn på livet
og naturen var noget der fængede og tiltalte
Bent. Og med reference til faderens liv der
ensidigt var fyldt med arbejdsrelaterede emner, ville Bent også have noget han kunne
gå op i ud over sit arbejdsliv og sin familie.
Noget af det første Bent husker, var havjagten den 1. oktober efter edderfugle på
Jægerspris militære område Skansehage ved
Rørvig. Her var det fast tradition at alle jægerne efter morgentrækket mødtes og spise
stegte ål sammen. Senere var det landjagten
og jagten med hund der blev den foretrukne
jagtform. Der var fra starten en stor undren
fra familiens side; hvordan kunne man elske
jagten og vildtet når det betød at man skulle
skyde og dræbe? Protesterne forsvandt dog
efterhånden som det stod klart at fritidslivet
med jagt og hunde gav Bent så mange gode
oplevelser han ikke ville undvære. Gennem
årene har Bent deltaget aktiv i de lokale
jagtforeninger under forskellige forbund,
både som skribent, kassere og formand.
Den først jagthund blev en cocker spaniel.
Senere fik Bent øje på det den langhå-

I år 2000 blev formandsposten på opfordring overtaget af Bent efter et enkelt år ud
af bestyrelsen. Et af de først initiver blev at
opbygge klubbens hjemmeside. Det blev et
projekt som Bent uden den store erfaring kastede sig ud i at gennemføre, da der på dette
tidspunkt ikke var penge i klubben til at
betale for at få lavet en hjemmeside professionelt. Men det lykkedes i september 2000
at komme på nettet og der har siden været
over 75.000 besøgende på hjemmesiden. Og
Bent har siden holdt hjemmesiden opdateret.
Og selvom hjemmesiden efterhånden har
nogle år på bagen og kunne trænge til en
overhaling, har den tjent klubben godt med
relevante og opdaterede informationer.
Omkring fremtiden ser Bent positiv på den
udvikling racen og klubben har gennemgået
de senere år. Blandt andet er der kommet
meget mere ro omkring avlsvejledningen
der i dag udføres af et avlsudvalg. Det har
også glædet formanden at der er sat gang i et
verdensforbund for racen, der forhåbentlig
kan styrke og lette samarbejdet på tværs af
landegrænser. En af de største udfordringer
gennem årene som formand har været samarbejdet eller mangel på samme med DKK
som Bent Hansen ikke mener, har været den
lydhør samarbejdspartner man kunne ønske
sig når der har været brug for at støtte racens
tarv. Og det har samtidig været beskæmmende at se hvordan specialklubberne i FJD
ikke har kunnet magte at løfte i samlet flok
med hensyn til indflydelse over for DKK.
Men at der dyrkes særinteresser og indgås
individuelle aftaler med DKK i mange
tilfælde til stor svækkelse af sammenholdet
for den stående hønsehund og i sidste ende
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for den fælles fremtid for jagten med den
stående hønsehund.
Den stående hunds fremtid er en vigtig fællesopgave som specialklubberne under FJD
skal stå meget mere sammen om, for vi har
hundene med de alsidige brugsegenskaber
som kan begå sig på danske jagtterræner. Og
markedsføring er vigtig og her har vi alle et
ansvar for at udbrede kendskabet til vores
hunde og jagten med dem.
Omkring klubarbejdet i Langhårsklubben
har det for Bent været meget vigtig at være
seriøs på den post han har sagt ja til. Man
skal gå 100 % op i arbejdet for resultater
kommer ikke med venstrehåndsarbejde. Og
det har været vigtig, at få interesserede og
handlekraftige medlemmer i bestyrelsen
som vil arbejde for racens bedste og ikke
kun dyrke særinteresser.
Humor og selvironi er noget Bent er mester
i og noget han gerne så mere af i hundeverdenen. For med humor kan der løses op for
mange ting. Men det har unægtelig også
stødt nogle personer når Bent med maskeret
alvor, sin lune, sine historier og sin til tider
fandenivoldskhed har fyret en sætning af.
Men det er synd nok dem der selv mangler
humor og selvironi der oftest misforstår
meningen bag budskabet.
Bent har i sin tid i bestyrelsen været en
stor organisator, administrator og hårdtarbejdende arbejdshest i alle sammenhæng
omkring aktiviteter i Langhårsklubben.
Bent har en stor ære i at der længe har været
fællesskab, sammenhold og ikke mindst
arbejdsro i bestyrelsen til glæde og gavn for
alle medlemmer der ønsker, at tage ansvar
og arbejde seriøst med vores fælles projekt
– den langhårede hønsehund.
Med den store arbejdsindsats som Bent har
og stadig yder må vi ikke glemme, at der
på hjemmefronten er blevet trukket store
veksler på Bents livsledsager og kone AnneGrete, der utallige aftner har måtte drikke
aftenkaffen selv, når Bent var gået i ”hulen”
for at fordybe sig og tage sig af sager der
havde med hundearbejde at gøre. Posten
som formand betyder mange timer væk fra
hjemmet og Langhårsklubben takker for at
vi har måtte ”låne” Bent selv på dage hvor
han måske burde at sidde hos familien og
ikke rende rundt for klubbens skyld.

Hunden der kan –
på fuldbrugsprøve
Som ny Langhårsejer har Torben Gilbjerg, Herning med Smækbjergs Chita
16133/2008 vist vejen frem med 2 meget
flotte resultater på fuldbrugsprøver:
Fuldbrugsprøven ved Esbjerg - 1.præmie,
1. vinder
Fuldbrugsmesterskabet (FUME) ved Skive
Torben og Chita at opnåede 246 point og
endnu en 1. præmie der rakte til en meget
flot 2 vinder blot 6 point fra vinderen.
Langhårsklubben ønsker Torben og Chita
et stort tillykke

Carla havde stand for sneppe for første gang.
Den blev skudt for hende og hun apporterede
den fint. (foto Gitte Becher)

Langhårsklubben
ønsker alle sine
medlemmer en
glædelig jul og et
godt nytår.

Indtryk fra en Mentalbeskrivelse
Den 3. sep. 2011 afholdte Langhårsklubben sin første mentalbeskrivelse af racen. På
klubbens hjemmeside www.langhaarsklubben.dk kan man se kommentar og indtryk fra
nogle af de medlemmer der deltog på dagen. Jeg skal her sige tak til dem der har bidraget
med deres tanker og oplevelser fra dagen.
Henning Juul

Langhårsklubben ønsker formand Bent
Hansen et stort tillykke med den runde
fødselsdag den 8. december og håber du
bevarer din humor, din skarphed og interessen for den langhårede hønsehund i mange
år endnu.
Henning Juul

HUSK
At få din hund tilmeldt certifikatudstillingerne i 5-klub i enten Jægerspris eller
Uldum – se mere andet sted i bladet.
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Mentalbeskrivelse af hunde er både lærerigt og ind imellem temmelig underholdende!(foto Ida Thyssen)

Dansk Weimaraner Klub
DWKs jubilæumsprøve

www.weimaraner.dk

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

Resultater fra DWKs Jubilæums brugsprøve:
Weimaraner. Sønderskoven´s Don Chang Le Rapide
09605/2006 , E/F Flemming Frederiksen. Ingen
præmie.
Ruhåret Hønsehund. Bess DK09822/2009, E/F Peter
Poulsen . Ingen præmie.
Weimaraner. Nordgården´s Mossa DK09393/2007,
E/F Carl Kristian Thomsen . 2. præmie.
Weimaraner. Thornvig´s Janka DK08618/2009, E/F
Karen Sylvest Hansen. 3. præmie.
Weimaraner. Kanzigården´s Basco DK03842/2007
E/F Bjarne Nürnberg. 1.præmie, Ærespræmie,
Prøvens bedste hund.
Ruhåret Hønsehund. Jalte DK09823/2009, E/F Leif
Daae. 1.præmie.
Weimaraner. Bijou DK20748/2007, E/F Jes Johansen
Afmeldt.
Weimaraner. After Bellas Tessa 15629/2005 , E/F
Hanne Bro Hansen. Ingen præmie.
Korthåret Hønsehund. Søborggårds Ekko ,
2521/2008
E/F Laura Antofte. 1. præmie
Korthåret Hønsehund. Maddie DK22103/2008, E/F
Peter T. Madsen. Ingen præmie.
Weimaraner. Indababs Sacajawea V Silverstreak
19891/2006, E/F Jesper Kjelds. 1.præmie.

Jesper Kjelds og Indababs Sacajawea V Silverstreak

Dansk Weimaraner Klub sluttede den 24.
september 2011 rækken af arrangementer i
anledning af 50 års jubilæet, med en veltilrettelagt brugsprøve.
Til at dømme vore hunde var inviteret den
velrenommerede og kompetente dommer
Claus Søgård, der formåede at kritisere så
konstruktivt at alle hunde og førere tydeligvis forbedrede præstationerne fra slip til
slip.
Prøveleder var Bjarne Nürnberg der håndterede de formelle rammer med konduite og
autoritet.
Terrænleder var Kristian Thomsen, der
lagde hus og have til. Havde skaffet udmærkede terræner og skytterne Julie Lacour,
Kim Andersen og Carsten.
Den fantastisk dygtige hornblæser Finn
Storm, der sørgede for den rette stemning.

Men vejret var herligt og forventningerne
blandt hundeførere og tilskuere på højde
med humøret. Og med en dommer som
Claus Søgård blev hundearbejdet bare bedre
og bedre som dagen skred frem.
Så selvom fuglene ikke rigtigt ville makke
ret, fik samtlige hunde adskillige chancer
for at vise, hvad de duede til. Så helhedsindtrykket blev overordentligt positivt.
Frokosten blev indtaget i terrænet, hvor
der også var tid til at udveksle anekdoter
af mere underholdende end sandsynlig karakter. Så den gemytlige stemning fortsatte,
også selvom få hunde havde udspillet deres
rolle i det videre forløb.
Efter frokosten fortsatte bedømmelserne i
roemarken, hvorefter der skiftedes terræn til
en frøgræsmark, Her blev konkurrencedelen
af prøven afgjort.

Dagen startede hos Kristian Thomsen ved
et veldækket morgenbord. Derefter var der
samling i haven, som indledtes af imponerende hornmusik udført af Finn Storm.
Det blev uden tvivl en mindeværdig dag
i Rude borgernes liv, som sikkert stadig
forundres over, hvad der dog foregik i nr. 11
den 24. september fra morgenstunden.
Prøveleder Bjarne Nürnberg foretog de
formelle præsentationer og opsummerede
retningslinierne for dagens prøve.
Dommer Claus Søgård gjorde kort og
præcist rede for sine forventninger.
Hvorefter terrænleder Kristian Thomsen
proklamerede afgang til terræn.

Hundene:
Sønderskoven´s Don Chang le Rapid: E/F
Flemming Frederiksen
Chang startede meget tæt på et kaldebur,
og som den erfarne herre han er, strøg han
selvfølgelig direkte til det. Han lod sig kun
nødigt kalde væk og sendes videre.
Senere går han i et noget åbent søg, tager
stand og rejser fugl, men preller. Chang slutter med en smuk stand, hvori han desværre
låser.
Chang opnår ingen præmie.

Der var 11 deltagende hunde, hvoraf de 6
var kvalificerede Weimaranere.
Det anviste terræn bestod af en enorm
roemark med knæhøje roer. Et terræn der
udfordrede både hunde og førere, idet det
dels var særdeles fysisk belastende, men
også gjorde fuglene svært håndterbare.

Nordgården´s Mossa: E/F Carl Kristian
Thomsen
Mossa starter noget forsigtigt i et tæt og
snævert søg og hun animeres kraftigt af
fører. Senere slår hun sig løs, går i et pænt
arealdækkende søg og finder fugl. Hun tager
stand, rejser villigt, men knaldapporterer.
Mossa opnår en 2. præmie.
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Thornvig´s Janka: E/F Karen Sylvest
Hansen
Janka starter energisk i et smukt og arealdækkende søg. Hun opretholder kadencen
med skiftende makkere, men har svært ved
at håndtere fuglene. Hun tager stand, men
rejser lidt tøvende og af flere omgange. Der
skydes forbi og Janka apporterer senere villigt og korrekt kastet fugl.
Janka opnår en 3. præmie.
Kanzigården´s Basco: E/F Bjarne Nürnberg
Basco starter energisk i et stort og arealdækkende søg. Han finder fugl, tager stand,
avancerer villigt og rejser præcist sin fugl
som han snupper i opfløjet. Han apporterer
den forskriftsmæssigt. Senere er Basco ude i
matchning, hvor han fortsætter ufortrødent.
Arbejder kontinuerligt og ivrigt i høj fart,
hvor han udviser stor jagtlyst og stamina.
Basco opnår en 1. præmie. Ærepræmie og
bliver prøvens bedste hund.

Hvad mon der her bliver forklaret?

Hornblæser, Fin Storm i aktion.

og der skydes forbi.
Senere apporterer hun sikkert og korrekt
kastet fugl.
Vicki opnår en 1. præmie.
Og så var der tid til en god historie.

After Bellas Tessa: E/F Hanne Bro Hansen
Tessa starter i et varieret, lidt ustruktureret
søg, hvor det ikke lykkes hende at udnytte
sine fugle.
Tessa opnår ingen præmie.
Indababs Sacajawea v Silverstreak: E/F
Jesper Kjelds
Vicki går i et godt og arealdækkende søg.
Hun har en del markeringer, men opnår fast
stand. Hun overvejer lidt inden hun rejser

Dagen afsluttedes med vildtparaden, hvortil
vi igen kunne nyde Finn Storms jagthorn.
Kritik af samtlige hunde, samt præmieuddeling ved dommer Claus Søgård.
Prøveleder Bjarne Nürnberg takkede på
klubbens vegne deltagere, tilskuere og alle
dem der havde gjort det hele muligt.
Vært og terrænleder Kristian Thomsen
diverterede derefter med kaffe og lagkage
og en god og mindeværdig dag blev sådan
sluttet med maner.
Alt i alt, et rigtigt flot arrangement, som de
involverede godt kan være tilfredse med!!!

Bjarne Nyrnberg og Basco.

Samtlige deltagere til den afsluttende vildtparade.

Der var 4 Weimaranere tilmeldt prøven og
de 3 af dem fik en 1 præmie og 1 fik ingen
placering
Nordgården`s Mossa ført af ejer Carl K.
Thomsen fik en 1 præmie på 20 timer
Af Søren Guldager
400M
Om morgenen blev vi modtaget af en velHuntess Ally ført af ejer Søren Guldager fik
en 1 præmie på 3 timer 400M
oplagt prøveleder (Dan Vestergaard), som
kunne fortælle, at han havde haft mange til Elton V. Der Hahnweide ført af ejer Simon
og frameldinger samt ekstra tilmeldinger,
E Hansen fik en 1 præmie på 3 timer 400
men ros til Dan og hans hjælpere (StiM og Simon fik desuden pokalen for den
findere og Dommere), alt forløb virkelig
bedste Weimaraner i prøven, godt gået Siperfekt. Selv vejret artede sig, trods lyn og mon, Elton er kun 8 mdr., et stort tillykke,
torden samt masser af regn fredag nat, holdt hjemturen til Fyn var nok ikke så lang.
Det er første gang jeg deltager i en
det tæt under prøverne.
schweissprøve og jeg synes det var en
20 hunde skulle igennem prøven og nok
fordi det var sidste Schweissprøve i år,
fantastisk oplevelse, den stemning og
var der mange hunde af forskellige racer
hjælpsomhed der var fra dommere og huntilmeldt. 15 hunde skulle igennem 3 timer
deførere på tværs af racerne.
Endnu en stor tak til Dan, jeg møder gerne
400 M og 5 hunde 20 timer 400M.
op en anden gang i Rold Skov.

5-klub Schweissprøve i Buderupholm Statsskovdidtrikt (Nordjylland)
27 august 2011
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Dansk Weimaraner Klub

Vores første markprøve.

ting. Så det var ingen succes.
Først efter en lille frokost, i en nærliggende
Efter lang tids hånlig mobning fra vores
lade, kom solen frem. Efter konstant regn
”kennelmutter”, om manglende deltagelse
og blæst i 4 timer, var det en hel lettelse at
på markprøver, tog jeg mig sammen og
se, at solen også kan skinne i Sønderjylmeldte mig til en markprøve. Pga. arbejde
land. Hunde fik varmen igen, og pelsen
og andre gøremål, var en markprøve i Ribe,
blev tør. Hundeførerne kunne krybe ud af
den eneste mulighed i dette efterår.
deres regntøj og stemningen blev lidt højere.
Ribe, der er sk.. langt til Ribe fra Rørvig.
Desværre var mødte vi ikke så mange fugle
Nå, af sted det skulle vi jo, når vi nu havde
efter frokost, som håbet. Men det lykkes da
betalt.
enkelte hunde at opsnuse nogle.
En tidlig tirsdag morgen blev hunden hevet Arkivfoto.
Vi fik chancen for et fjerde slip, og med
ud af sin fredsommelige morgensøvn kl.
Efter
en
kort
morgenbriefi
ng,
blev
vi
sendt
god
hjælp fra en rigtig sød dommer, sluttede
04.30. Han kunne i det mindste sove videre
at
sted,
ud
til
vores
terræner.
Hold
da
op,
jeg
dagen
med en okay eftersøgning, dog uden
i bilen, endnu 3 ½ time, mens jeg krydsede
synes
vi
kørte
og
kørte.
Jeg
tror
vi
krydsede
at
vi
stødte
på nogen fugle. Jeg nærmest
Sjælland og Fyn i buldrende mørke og
faldt oven en hare, som hunden heldigvis
øsende regnvejr. Ved ankomst til Ribe, kom hele Sønderjylland, flere gange. Blev en
smule nervøs, da jeg så et skilt til Flensborg, ikke forfulgte.
regnen stadig ned i lårtykke stråler, og det
og tænkte at jeg ikke havde mit pas med…
Med tak til en god dommer, og andre rigtig
blev den ved med de næste 4 timer.
Men frem det nåede vi da.
flinke hundefører, lærte jeg rigtig meget på
dagen.
Det skal siges, at denne prøve var min
Vores
første
slip,
var
sammen
med
en
første prøve i ”jagt verdenen”. Har brugt
kleiner münsterlænder, som rimelig hurtigt
Eneste weimaraner, ud af 50 tilmeldte
en del tid med at prøve at læse mig frem til
hunde, så kan man godt føle sig lidt til den
hvordan sådan noget foregår, både via bøger fandt fugl. Andet slip lige efter med en
ruhåret,
som
efter
et
kort
strejf,
fandt
tilbage
forkerte side. Derfor er det dejligt at opleve,
og google. Havde da nok også fået en lille
på
marken
og
fandt
fugl.
hvor søde folk er, og kommer med gode råd
idé om hvad der skulle ske, men var meget
Vi
fi
k
hurtigt
chancen
igen
for
et
tredje
på sådan en markprøve, til en total novice
spændt på hvordan dagen skulle forløbe. Så
slip,
denne
gang
med
en
korthåret.
Maksom mig.
de 3½ time i bilen, en tidlig tirsdag morgen,
kerhunden
var
totalt
uden
for
hundeførers
Det er bestemt ikke sidste gang, at min
blev brugt til at tænke meget over dagens
kontrol,
som
af
sammen
grund
konstant
hund
og jeg kan mødes på en markprøve.
opgave, og desuden sige til mig selv, at jeg
fløjtede, råbte og vinkede med armene, dog Vi ses derude
må være godt skør.
uden held. Det eneste det resultere i var, at
Mette og Kazan
Mit største håb for dagen var, at hunden
min
”lille”
hund
blev
komplet
forvirret,
og
ikke opsusede en hare og jagtede den halvklistrede op af mig, og ville absolut ingen
vejs til Tyskland.

Nye weimaranere
i vinderklasse!

kelsbøl d. 26.07.2009
Stort tillykke til Edvard Lauridsen og Cato

Vi har fået endnu 3 weimaranere i vinderklasse:
Thornvig´s Janka DK08618/2009 E/F
Karen Sylvest Hansen.
Karen Sylvest Hansen og Janka har kvalificeret sig på følgende resultater:
1. pr. markprøve i åbenklasse d. 02-04-2011
i Nr. Hostrup.
1. pr. markprøve i åbenklasse d. 09-04-2011
i Isenvad.
Bestået slæb og apporteringsprøven i Tønder d. 18-06-2011.
Stort tillykke til Karen Sylvest Hansen og
1. pr. markprøve i åbenklasse d. 02-10-2010
Thornvig’s Janka.
i Sverige, Øland.
1. pr. markprøve i brugsklasse d. 24-092011 i Rude.
Bestået slæb og apporteringsprøven i Skjern
d. 08-08-2010.
Stort tillykke til Jesper Kjelds og Vicki.

Indabas Sacajawea V Silverstreak
19891/2006 E/F Jesper Kjelds.
Jesper Kjelds og Vicki har kvalificeret sig
på følgende resultater:

Især bemærkelsesværdigt er det, at Cato og
Edvard gjorde et så succesfuldt come-back
efter 1½ års ufrivillig pause.
Hvor Cato ikke bare viste perfekt fuglearbejde, men desuden havde kræfter og
kondition til at gå et sidste 20 min. slip på
meget våd og tung stub med uformindsket
fart og i en blændende stil.

Cato 14562/2005 E/F Edvard P. Lauridsen.
Edvard Lauridsen og Cato har kvalificeret
sig på følgende resultater:
1. præmie markprøve i brugsklasse d.
18.09.2009 i Roager.
1. præmie markprøve i åbenklasse d.
10.09.2011 i Roager
Bestået slæb og apporteringsprøven i Ter-
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Dansk Vizsla Klub
Overskrift

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Næstformand & Sekretær:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk
Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside:
Majbritt Holgersen:
holgersen.majbritt@gmail.com
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Klubben
ønsker alle
sine medlemmer en
rigtig glædelig jul
og et godt
nytår.

www.danskvizslaklub.dk

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Racevinder fundet

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
Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk
Tilmelding af nye medlemmer.

Julehilsen
Jeg ville 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
2012 igen må dele mange gode oplevelser,
resultater og historie med hinanden. Jeg
vil selvfølgelig prøve
røve at gøre
ree m
mit
i bedste,
it
til at formidler det
et
videre til alle jer..
lsen,
Glædelige julehilsen,
Johanna Jongstra

Resultater
Apporteringsprøve på Samsø den 9.
september 2011
Mosehøjs Amfri Pascha DK08512/2010
bestået med 27 point
Markprøve på Samsø den 10. september 2011
Mosehøjs Amfri Pascha DK08512/2010
fik 3. præmie
Mosehøjs Bufri Eros DK09746/2009 fik
1. præmie

Pascha apporterer.

Alle deltagerne og opdrætsklasse.

Årets DKK – Racevinder 2011
I år er der 3 på resultatlisten af hunde som
har opnået gode resultater til DKK hundeudstilling. Disse resultater kan kun opnås på
Dansk Kennel klubs udstillinger. Der hvor
flest hunde har deltaget er selvfølgelig den
hund der er blevet bedst nomineret. Alle
andre udstillinger som 5-klubs og FJD´s
er ikke med I DKK resultater. Se også
resultater på www.hundeweb.dk – udstilling
– racevinder.
Nr.1 – Brugspr. Mosehøjs Bufri Eros, ejer:
Johanna Jongstra - 9. point
Nr. 2 – Brugspr. Mosehøjs Monfro Holger,
ejer: Johanna Jongstra - 5. point og DK
vinder 2011
Nr. 3 - Nørlund Sisse 21978/2005, ejer: Jytte
Nielsen - 5 point

DKK’s internationale hundeudstilling i
Herning
Som var den 6 november 2011, havde en
ekstra titler på sig, nemlig, DKV 2011.
Dommer var Rita Reyniers fra Belgien.
Bedste hund blev Mosehøjs Monfro Holger
og dermed fik titlen DKV 2011.
Mellemklasse hanhund: Mosehøjs Amfri
Kuzco DK08509/2010 Excelent.
Åbenklasse hanhund: Brugspr. Mosehøjs
Monfro Holger DK00421/2007 Exl., CK,
CACIB, BIR.
Brugshundeklasse hanhund: Mosehøjs Bufri
Eros DK09746/2009 Exl., CK, CAC, Res.
CACIB
Brugshundeklasse tæver: Mosehøjs Monfro
Cille DK00423/2007 Excelent.
Opdrætsklasse: Kennel Mosehøjs fik hæderspræmie

Jagttræning for Drente.

Efter et års pause er vi startet op igen med
vores drente træning. Så derfor er der
igen den anden lørdag i hver måned at vi
afholder jagthundetræning hos Østjysk
Hundecenter, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup
ved Silkeborg. Vi vil igen gøre det til en
fast tradition hele året rundt. Alle er velkommen til at deltage både med og uden
hund. Tilmelding til Johanna på tlf. 60 62
24 35. eller send en e-mail til jongstra@
hotmail.dk.
Lørdag den 14. januar 2012: - kl. 13:00 praktisk jagttræning. – kl. 13:00 - hvalpe
& unghundetræning. – kl. 15:00 svømning
for hvalpe & Unghunde – kl. 16:00 - Afslutning.
Lørdag den 11. februar 2012: - kl. 13:00 praktisk jagttræning. – kl. 13:00 - hvalpe
& unghundetræning. – kl. 15:00 svømning
for hvalpe & Unghunde – kl. 16:00 - Afslutning. Vel mødt.
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Dansk Breton Klub
DBK´s hovedprøve i 2012

www.breton.dk

vinderklasse.
Prøverne vil blive annonceret i Jagthunden/
februar 2012, men sæt kryds i kalenderen
allerede nu.

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71.
allanloui@hotmail.com
Formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,
4390 Vipperød
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allanloui@hotmail.com
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

Hovedprøven afvikles i dagene den 30.
og 31. marts og 1. april 2012. Klubbens
hovedprøve afholdes som sædvanlig over 3
dage. Prøven afholdes på i Jylland ved Barrit. Fredag den 30. marts og lørdag den 31.
marts afholdes ungdomsklasse- og åbenklasse-prøver. Søndag den 1. april afholdes

Aktiviteter
DBK fælles marktræning på Kongens
Hus Hede
Lørdag den 18. februar og søndag den 19.
februar i uge 7 mødes vi begge dage kl.
9.00 ved p-pladsen. Det koster 50 kr. pr.
hund pr. dag at deltage. Tilmelding senest
de. 16. februar ved Brian Krog: 97591919
/ 27617091
Sjælland: Lydigheds træning 2012.
Inden vi får set os om er det atter tid til
lydighedstræning, vi mødes på Vallensbæk
jagtforenings gode arealer, Brøndbyvej
185, 2625 Vallensbæk.
Vi starter træningen lørdag d. 7. januar
2012 kl. 13.00, og arbejder med hundene
en god times tid. Sidste træningsdag er
lørdag d. 4. februar, hvor vi afslutter med
en lille prøve.
Lørdag d. 4. februar er der efter prøven et
lille oplæg til mark- og søgstræningen, der
starter i februar.
Efter træningen er der mulighed for at få
varmen i klubhuset.
Prisen for alt dette er: 250 kr. som betales
første gang.
Tilmelding til Merete på: merete.breton@
gmail.com eller på tlf.: 20 61 31 94.
Nordjylland: Lydighed-, mark-, og apporteringstræning 2012.
Indendørs lydighedstræning i St. Vildmose
7., 14., 21 og 28. januar 2012 for alle, der
gerne vil ha’ tips til og træning med deres
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Annoncering af generalforsamling 2012
Dansk Breton Klub afholder ordinær generalforsamling fredag den 30. marts 2012 kl.
20.00 på standkvarteret Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
Forslag inkl. forslag til kandidater til klubbens tillidshverv skal være formand Søren
Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød i
hænde senest den 15. februar 2012.
På valg er formand Søren Stenhøj. Ligeledes er Allan Folmer Hansen og Poul
Vestervang på valg. Vedtægter findes på
hjemmesiden www.breton.dk eller kan rekvireres ved kontakt til Søren Stenhøj, 4824
7030 / 2025 7430.
Bestyrelsen

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.
5 x Forårsmarkprøvetræning, reserver
allerede nu følgende datoer: 4/2, 11/2, 25/2
& 4/3 fordelt på flere steder i det smukke
Nordjylland. D. 4/3 vil sandsynligvis blive
en lokalprøve.
4 x Apporteringstræning, ligeledes fordelt
på flere steder i Nordjylland, samt apporteringsprøve og fest, nærmere om datoer og
steder følger senere

Dansk Breton Klub

I jagtens tjeneste

Ide´ og invitation: Dansk Breton Klub vil
i efteråret 2011 invitere nyjægere til et uofficielt DM i par-Hubertus, hvor der fældes
fugl for den stående hund. Der er mulighed
for deltagelse af 12 jægere. Hver jæger får
tildelt en hund og fører ved lodtrækning.
Samtlige deltagende hunde – primært bretons - har bestået en anerkendt apporteringsprøve og er markprøvepræmieret.
Jagten holdes onsdag den 19. oktober 2011
på Falster i store roemarker og andet tiltalende terræn. Jagten afvikles ved at nyjægeren, hund og dennes fører afsøger et anvist
terræn. Hvert hold må fælde op til 4 fasaner.
Nyjægeren er primær skytte, og hundeføreren deltager som reserveskytte. Prøven
afvikles med udgangspunkt i DBK´s regler
for Hubertus, som kan findes på klubbens
hjemmeside www.breton.dk.
„Nyjæger“ defineres som en person, som
har erhvervet jagttegn inden for de sidste 3
år. Såfremt tilmeldingen overstiger 12 jægere, vil yngre jægere have førsteret. Prisen
for deltagelse er kr. 600. Beløbet er inkl.
morgenmad og frokost.
Dansk Breton Klub har sammen med
positive lodsejere indgået et samarbejde
om udsætning af agerhøns og fasaner i det
pågældende område, og klubben venter sig
meget af dette arrangement. Prøven afvikles
med samme status som efterårets skydeprøver.

agerhøns på terrænet til glæde og gryde.

Afvikling: Falsters roer dannede rammen
om DBK´s uofficielle DM i Par-Hubertus
for nyjægere. 8 nyjægere i alderen 17 til 26
år blev sat sammen med hver deres hund
og fører – 6 bretons, 1 engelsk setter og 1
pointer.
Der blev vist godt hundearbejde i det
meget blæsende vejr. Blæsten var nok skyld
i, at der skulle arbejdes ekstremt hårdt for at
finde fugl, men alle havde haft chancen, da
dagen var slut.
Det blev dog „kun“ til 3 fasaner på paraden, hvilket enkelte hunde, der ikke kender
til begrebet sekundering, må tage skylden
for. Enkelte jægere, der ikke helt nåede op
på siden af hunden, må ligeledes bære deres
del af ansvaret. Lærerigt for alle.
2 hold skilte sig hurtigt ud. Det var Tim
Krengel med Zago og Bjarne Nørhave og
Christian Laursen med Gribskovens Faru og
Søren Stenhøj. Christian på 20 år skød i 1.
slip sit første stykke vildt – en fasankok – i
et skud. En rigtig flot situation, hvor der
blev vist rejsning, komplet ro i opflugt og
skud, og til sidst en god apport. I samme
slip havde Tim, Zago og Bjarne også en
god situation, men der kunne ikke afgives
skud i et meget tæt hegn. De to hold blev
prøvet igen – uden der var fugl. Tim, Zago
og Bjarne fik et sidste slip i terrænlederens
baghave, og her lykkede det holdet at fælde
Forberedelse: De pågældende lodsejere og en fasanhøne – i 2 skud. Hermed var det
jagtlejere har fået økonomi til at udsætte 2-3 hele afgjort. Christian, Gribskovens Faru
familieflokke. Hønsene er ikke udsat i tilog Søren blev en kneben 1. vinder. Et stort
knytning til remiser og den øvrige fasanud- tillykke til især Christian, der nærmest var
sætning, men er efter aftale udsat og fodret i hel høj efterfølgende. Christian tog jagttegn
det åbne land. Pasning af hønsene er indgået i april i år. 20 år og Hubertus-mester.
i den almindlige fodring af fasanerne og har
Dagen var præget af højt humør, spørgesåledes ikke medført ekstra arbejde af vælystne nyjægere og en god sportsånd. Tak
sentlig grad. En klar win-win-situation hvor til dommer Aage Stenhøj Jørgensen for sin
DBK har kunnet afvikle to prøver i dejlige
pædagogiske fremtoning, til Claus Raaterræner med velflyvende fugle. Lodsejere
hauge for at stille terræn til, og til Jæger v.
og jagtlejere har for en beskeden indsats fået Thomas og Peter for at udvise entusiatisk

interesse for arrangementet. Sidst men ikke
mindst tak til alle nyjægere og hundeførere
for opbakningen til denne event. Det er nok
ikke sidste gang !
Refleksion og kommentarer:
Hej alle sammen der var med til DBK´s uofficielle DM i Par-Hubertus for nyjægere.
Jeg vil sige tak til alle dem de har gjort de
muligt for os ungjæger at deltage .De har
givet mig en oplevelse som jeg aldrig ville
glemme. Se Hunde arbejde på nært hold og
se hundene knokle for at finde vildt. Selv
om vejrforholden gjort de vanskeligt. De
blæste jo en hel pelikan og vi fik da også
en del vand. Jeg er helt sikkert jeg vil prøve
at komme på jagt med stående hunde igen.
Der blev tænd en gnist hos mig. Jeg har
aldrig villet tro på at sådan en lille hund som
Breton kunne knokle sådan. Lille hund med
stor hjerte.
Mange tak til hundefører og dem der har
organiseret de hele.
Venlig hilsen: Tim Krengel
Af Christian Laursen (Dagens vinder (red.))
Det var med en smule nervøsitet i kroppen
at jeg vågnede op onsdag den 19 oktober.
I dag skulle jeg endelig på Bretonklubbens
nyjægerjagt, hvor vi skulle opleve jagten
med stående hund, og jeg havde dog også
brugt sidste tre uger på at tælle dagene
op til. Dagen skulle ikke blot tilbringes i
selskab med en flok nyjægere og en masse
garvede jægere, men med min bedste ven,
hans bror og Far som var en af hundeførerne
på dagen. Selskabet kunne derfor ikke blive
bedre. Alligevel var jeg stadig lidt nervøs,
og vi tre nyjægere brugte da også hele bilturen på at stille spørgsmål omkring dagen. Vi
ankom til Falster hvor jagten skulle foregå,
og blev budt pænt velkommen af alle der
var mødt op. Herefter blev der serveret
en fornem morgenmad imens Jagtlederen
Søren Stenhøj og dommeren fortalte lidt om
hvordan dagen skulle foregå. Her blev der
lagt stor vægt på at jagten vi skulle opleve
i dag nemlig skulle ses og opleves som
værende jagt, og at konkurrencedelen var en
sekundær ting. Endvidere blev det pointeret
at idag var det os nyjægere, der var i fokus,
og at dagen skulle forløbe på en sådan måde
så alle følte sig trygge. Vi sluttede morgenmaden med at blive præsenteret for vores
hundefører som vi skulle agerer skytte for,
og gik derefter ud sammen i de hold vi nu
var inddelt i. Jeg blev taget pænt imod af
min hundefører Søren som præsenterede
mig for sin fine Breton Faru. Han forklarede
stille og roligt hvordan hunden arbejde og
hvordan jeg skulle placerer mig når hunden
blev sluppet. Søren og jeg var med i første
slip, men inden hundene måtte slippes
skulle vi først præsenterer et rent gevær
samt jagttegn. Heldigvis havde jeg siddet og
renset mit gevær aftenen før så det var pænt
og rent, men min hundefører fik en notering
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Dansk Breton Klub
fordi der sad en lille rest fra en pudseklud.
Hundene blev sluppet og jagten var i gang!
Mens hundene søgte terrænet af, fortalte
Søren mig flittigt om jagtformen, og hvad
vores plan var. Søren får hurtigt blikket
mod et levende hegn og guider Faru derhen.
Faru, som løber med høj fart og fuld af
energi, løber langs det levende hegn, og
stopper så langs det i en stram stand. Søren
løfter hånden i vejret for at markere, at der
er stand, hvorefter dommeren giver os tilladelse til at afvikle situationen. Pludselig
får vi travlt! Op med det knækkede gevær
og kigge igennem begge løb på en måde så
dommeren tydeligt kan se det, hvorefter vi
lader op og går hen mod hunden. Jeg stiller
mig på hundens venstre side lidt foran, som
Søren inden vi startede har forklaret mig at
jeg skal gøre. Jeg giver tegn til Søren om
at jeg er klar, hvorefter han giver hunden
kommandoen ”Avance”, og får Faru til at
gå frem for at rejse fuglen. I starten driller
fuglen lidt og løber rundt imellem buske og
træer. Søren og jeg er derfor nødt til at bevæge og med rundt for stadig at stå rigtigt så
vi er klar til skud. Pludselig lykkes det Faru
at presse den drilske fugl på vingerne, og en
stor, flot fasan kok letter op fra vegetationen
kun 12 meter fra mig. Instinktivt kaster jeg
geværet til skulderen og sender fasanen tilbage til jorden. Først efter at jeg har afgivet
skuddet går det op for mig hvad der er sket,
og jeg forsøger at køre filmen baglæns inde
i mit hoved. Det begynder så småt at gå op
for mig, og jeg vender igen blikket tilbage
mod den nu døde fasan. Søren giver Faru
som indtil nu har siddet pænt og ventet får
nu kommandoen ”Apport”, hvorefter han
løber hen, samler fasanen op, sætter sig
ved Sørens side og afleverer fasanen. Søren
giver mig nu fasanen i hånden og ønsker
mig tillykke. Jeg har nu skudt mit første
stykke fuglevildt, min første fasan! Jeg bliver ønsket mange gange tillykke af de andre
jægere da vi kommer tilbage og de næste 2
hold bliver sendt af sted. Efter at alle holdene har været igennem slutter vi af med en
dejlig og velfortjent frokost hvor stemningen er i top! Det er tydeligt at mærke at folk
nu er blevet knyttet tættere sammen, sikkert
på baggrund af de fælles oplevelser vi har
delt i løbet af dagen. Vi sluttede dagen af
med en vildtparade ude på græsset og sagde
herefter pænt farvel til hinanden.
Det var en fornøjelse at deltage i en så
velplanlagt nyjægerjagt afholdt af Dansk
Breton klub. Endvidere var det dejligt at der
blevet taget så godt hånd om os nyjægere og
vi blev derfor introduceret på en fornuftig
og tryk måde, ikke mindst for jagt i alt
almindelighed, men for jagten for stående
hund. En ting er sikkert! Jeg har fået åbnet
mine øjne for denne ædle jagtform, og da vi
sad i bilen på vej hjem sendte jeg en besked
til min kæreste om at jeg nu havde fundet ud
af hvilken hund vi skulle have…
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Fremtidens nyhedsbrev

Lige inden de første apporteringsprøver i august nåede vi at udsende et nyhedsbrev pr.
post til samtlige medlemmer. Nyhedsbrevet er en konsekvens af generalforsamlingens
beslutning om at nedlægge bladet Bretons´ og koncentrere al reportagestof i Jagthunden
(og hjemmesiden) og dermed undgå et tyndt medlemsblad præget af gentagelser.
Da bestyrelsen startede med at drøfte dette, var der enighed om, at klubben skulle
fastholde en hurtig og direkte kontakt til medlemmerne. Derfor et nyhedsbrev med titlen
Bretons´.
Det skal dog ingen hemmelighed være, at de nye porto-takster kan slå benene væk under
en fuldvoksen mand, hvorfor det vil være nærliggende at opfordre så mange medlemmer
som muligt til at tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev. Men, af hensyn til medlemmernes
almene rettigheder, er det vigtigt, at medlemmet tilmelder sig ved navn/medlemsnummer.
Bestyrelsen skal derfor opfordre medlemmerne til at tilmelde sig klubbens officielle nyhedsbrev via den særlige tilmeldingsside på klubbens hjemmeside. Man vil herefter blive
oprettet i en særlig medlemsdatabase, og ikke fremover modtage nyhedsbrevet fysisk med
posten. Ud over klubbens officielle nyhedsbrev vil man også modtage nyhedsbrevene
omhandlende lokale aktiviteter.
Bestyrelsen

De sydjyske/fynske Hunde

For 3 år siden tog vi opfordringen op fra
Bestyrelsen om at lave et aktivitetsråd, med
aktiviteter for hundene fra området. Der
blev valgt nogle medlemmer ind i rådet. Vi
holdt et møde for at diskutere, hvad vi ville
med vores aktivitetsråd og hvordan vi ville
udføre aktivisterne.
Vores formål var:
•
Det var almindelige jægere vi henvendte os til (hvis der var en markprøve potentiale, skulle vi nok hjælpe
personen videre).
•
Vi ville træne gode jagthunde.
•
Det skulle være et sted, hvor alle
skulle føle sig velkommen
Og hvad fik vi ud af det?
Vi har nu i de 3 år været en flok som har
været samlet til vores træningsaftener. I
de tre år der har gået, har vi kun haft en
lille udskiftning i skaren, flere er komme
til og nogle enkelte har stoppet. Vi har
fået skabt nogle gode og afbalancerede
jagthunde, alle har stillet deres hunde på
udstilling, nogen op til flere gange, 3 hunde
har bestået apporteringsprøve, 1 har været
stillet på markprøve, hundeførerne har fået
venskaber for livet, og vi har spottet et par
stykker, som er interesseret i sporten, så alt
i alt, har vi nået vores mål.
Det har været et godt forår, hvor vi har
været ude og træne på marken og vi har
trænet lydighed og apportering, og hver
gang har der været en fast skare til træningsaftnerne. I sommers holdt vi vores anden sommerafslutning, den foregik hos en
af hundeførerne. Der var dådyr på grillen,
vinsmagning af dejlige vine, og jordbær
med nyslynget honning til dessert. Der
deltog omkring 25 deltagere og vi havde
en skøn aften. Næste års sommerafslutning
blev arrangeret, og værtsparret fundet. Der
var kun 1 kommentar; Det skal være på en
FREDAG….

På årets FJD udstilling deltog ikke færre
end 5 hunde, så vi deltog med 35 % af
deltagerne.
Udover at vi altid hygger os sammen,
bruger vi også hinanden som netværk i
dagligdagen. Vi har også nået et jagtfælleskab, hvor vi deltager på jagt hos hinanden
med vores gode bretons. Her gives råd og
vejledning fra de „gamle“ hundefører til de
nye i de forskellige jagtsituationer, ligesom
vi i fælles front hjælper med at udbreder
kendskabet til vores elskede race. Vi har
også i år fået et par nye unghunde med, så
det ser godt ud for det sønderjyske/fynske
aktivitetsudvalg.
Vi håber,
vi er med til at hjælpe jer med at få en god
breton ud af jeres hunde. Det er med den
tanke, at vi i udvalget arbejdet her i gruppen. At vi så også har et godt sammenhold
og har skabt et godt netværk, er selvfølgelig også en fordel, ligesom vi til stadighed
fryder mig over, at både jeres hunde og I, er
i en fortsat god udvikling.
I Nordjylland har man Kaldasker, på Sjælland har man Mafiaen, nu har vi Fakkeløjte
festen. Vi har besluttet at lave en Fakkeløjte
pris til en hund og en hundefører, som har
opnået noget specielt.
Ved sommerafslutningen blev årets Fakkeløjte efter nedenstående kriterier fundet:
•
Hunden har i det sidste år været igennem en rivende udvikling.
•
Hunden er brugt utroligt meget på jagt.
•
Føreren tager med på jagt, ligeså tit
muligheden byder sig.
•
Hunden har potentiale til at opnå en
apporteringsprøve i år.
•
Hunden har nået at få en excellent på
udstilling
Årets Fakkeløjte er : Carsten og Evi
Winnie

Dansk Breton Klub
heder jeg har for jagt. Han kan sætte en
fasankok i et læbælte, lette den selv, hvis
han står for længe med den i skoven. Han
er en udmærket apportør. Flere gange har
han taget anskudt råvildt, hvis han støder på
dem i den såt de er skudt til. Jeg har endda
et par gange haft succes med ham på pürsch,
han har markeret rådyr, vi er blevet stående
og 10 min. skudt. Sidst men ikke mindst, så
arbejder vi godt sammen, når der er sneppefald i skoven.
Han har selvfølgelig krævet en del opdragelse. Det første år brugte jeg i gennemsnit
½ time på ham om dagen, plus træningen på
marken. Herefter droslede jeg ned til 10 min
om dagen, og mindre træning på marken. De
sidste år har vi kørt på rutinen, hvilket dog
også har givet bagslag på kontakten til ham i
skoven. Hvis man har den tid at lægge i det,
samt er opmærksom på en bretons behov
for motion, så vil jeg mene, at alle kan få en
rigtig god og lydig allround jagthund.
Nu er Arny med mig på arbejde hver dag.
Han ligger og varmer mine fødder, hvis ikke
vi er ude og formidle om natur til børn og
unge. Han kan have en hel skoleklasse til at
måned, så det skulle gerne på plads inden
klappe og ae ham, uden overhovedet at tage
jagtsæsonen, så jeg kunne skyde de første
notits heraf. Når vi kommer hjem tager vi en
fugle over ham. Søget var fint bredt, standen løbetur, så både han og jeg får vores behov
Det var efterhånden ved at være 3 år siden,
ok, og jeg fik da også skudt lidt fugle over
for motion dækket. I det hele taget findes
at vores gamle breton, Albert, som jeg vok- ham, da den tid kom.
der ikke bedre motivation for en løbetur, end
sede op med, måtte til de evige jagtmarker.
Jeg var nu i syv sind. De folk jeg havde
Sorgen var stor dengang. Så det var en glæ- trænet med, var alle inkarnerede markprøve- ens bedste ven der suser rundt på fire ben og
glæder sig til at komme af sted. Han fylder
dens dag, da muligheden for hund igen var
folk, og de havde tændt en gnist i mig. Men 7 år d. 5. december, og alt tyder på vi har
der, og jeg bestilte min nye hvalp - en breton jeg havde jo købt hund, for at bruge ham på
mange gode år tilbage som makkerpar.
selvfølgelig. Da vi nærmede os datoen for
efterårets jagter… Jeg lod jagtiveren sejre,
Af Franz Fibiger Holmberg
afhentning, ville skæbnen det dog anderleog drog af sted med Arny på hans første
des. Jeg kom slemt til skade på ski, efter at
rigtige drivjagt.
Tillykke til Winnie
have været lidt for modig på et hop.
Første såt bliver forbenet skudt over på et
Ryggen kom sig dog forbavsende hurtigt,
stykke råvildt, som Arny kommer drivende
og jeg ringede og hørte om der stadig var
med. Han løber det op og får fat i halsen
en hvalp til mig… -det var der ikke! Men
af det og holder det til jeg kommer frem.
han havde en et år gamle hanhund, som var SÅDAN, min hund fik efterfølgende en
kasseret pga. HD og ikke duede i avlen. Den invitation til resten af efterårets jagter… -og
kunne jeg få billigt, hvis jeg var interesseret. jeg måtte da også gerne komme med.
Der stod han så, lidt skeløjet, meget
Nu var linjen lagt, og vi har fungeret som
hjulbenet, og stort set uden opdragelse. Han makkerpar på diverse jagter rundt omkring
hed Arny, heller ikke lige det navn jeg selv
i landet lige siden. Der går stort set ikke
havde fundet på til min hundehvalp. Allige- en weekend i jagtsæsonen, hvor vi ikke er
vel var der noget ved ham. Han var alt for
inviteret på jagt både lørdag og søndag.
kær til, at jeg kunne lade ham stå i hundeDe sidste år er Arny også begyndt at drive
gården, hvor han havde tilbragt det første år råvildt med hals. Han sætter dem i gang,
at sit liv. Jeg havde tabt mit hjerte til denne
driver 100 m og lad dem så løbe.
et år gamle kasserede breton, Arny.
Vedr. Aspirantprøve den 29. oktober 2011
Jeg vil her indskyde, at jeg på ingen måde Som tiden er gået, har det dog ikke været
– racer: Breton
er fanatiker ift. valg af race. Jeg er af den
Efter at du har deltaget i ovennævnte
uden problemer, at jeg har sluppet ham i
overbevisning, at man skal vælge hund efter skov. Det første stykke tid, lagde han et flot
aspirantprøvebedømmelse og eksamination,
sit behov og den tid man har til den. Jeg har bredsøg op i skoven og vi havde en god
er det os en glæde at kunne meddele, at du
bestod prøven.
behov for en god kammerat, hvis to vigtigkontakt. Nu er han blevet noget mere selvDu skal herefter deltage 2 gange som domste opgaver er at gå på jagt, og være glad når stændig og mener det er lidt for sjovt selv
meraspirant efter den procedure, som fremgår
jeg kommer hjem.
at gå på jagt. Så glemmer han at komme til-

Bretoner i brug

Arny klarede sig godt. Han fik hurtigt fat i
det basale: gå i snor, sit, dæk osv. Kort sagt,
der var en god kontakt og han ville gøre alt
for at gøre mig tilfreds. Næste skridt var at
træne ham op på marken. Vi skrev nu maj

bage og holde kontakt til mig. Det arbejder
vi med, ved at gå tilbage til marken og få
basis på plads igen.
Jeg har med min breton oplevet, at have en
fantastisk allround jagthund ift. de mulig-

af ”Reglement for uddannelse af eksteriørdommere”, som du tidligere har modtaget.
Med venlig hilsen
DKKs EKSTERIØRDOMMERUDVALG
p.u.v
Hanne K. Madsen, Sekretær
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Dansk Pointer Klub
Efterårsvinderklassen 2011

www.pointerklub.dk

Klubredaktør Jagthunden:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
E-mail. jantor87@gmail.com
Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58,
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail borupgaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail branebjerg@tdcadsl.dk
Hvalpeformidling:
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30
E-mail jgordon@dlgmail.dk

Hovedprøven 2012

Husk at sætte kryds i kalenderen i dagene
23.- 24.- 25. marts, for der afvikler Dansk
Pointer Klub den årlige hovedprøve. I år
afholdes prøven på arealerne omkring Holbæk, med Hotel Strandparken i Holbæk
som standkvarter.
Der kommer yderligere information og
program for hovedprøven i næste nummer
af Jagthunden, samt på klubbens hjemmeside.

Vintermødet 2012

Dansk Pointer Klub afholder vintermødet
2012 på Fyn. Mødet bliver afholdt lørdag
den 7.januar 2012 klokken 10.00.
Nærmere information om vintermødet
findes på klubbens hjemmeside www.
pointerklub.dk

Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse
2011 blev afviklet på Lolland, hvor Ole Schmidt som praktisk prøveleder, havde skaffet
velegnede terræner som hundene kunne
”boltre sig i”.
Dommerteamet med Anton Dahl, Poul Erik
Dahl og Mogens Vestergaard, sidstnævnte
som ordførende, havde 27 hunde til start på
de tre hold om formiddagen.
Der var under formiddagens afprøvninger
mange gode fugletagninger, men som på
alle vinderklasser, så var der også her, hunde
som dressurmæssigt ”smed sig selv ud”.
Efter formiddagens slip voterede dommerne,
og de valgte at 11 hunde skulle fortsætte til
2.heat.
2.heat og matchning blev afviklet på
Rosenlund Gods. Her startede vi 2.heat på
en stor stubmark og efterfølgende fortsatte
afprøvningen i matchningen i en tilsvarende
stor roemark.
Placeringerne på prøven blev som følger:
1.vinder med CACIT, Fugledes Extra e/f
Flemming Sørensen
2.vinder med HP Fugledes Juvel e/f Flemming Fuglede

DPK.s Forårstræning
på Kongenshus Hede

Lørdag den 4 februar og søndag den 5
februar 2012 holder vi fællestræning på
Kongenshus Hede. Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongenshus kro kl 9.30 og
kører derfra ud i terrænet (man er velkommen begge dage)
Husk madpakke.
Tilmelding til Jens Have TLF 97425276
mobil 30228202, eller E-mail jens.have@
mvbmail.dk
(Der er vejafgift i heden så det koster 30 kr
for bil og fører og 15 kr for voksen person).

3.vinder med HP Treff e/f N.P.Olesen
4.vinder med HP Fugledes Merlot e/f Flemming Fuglede
5.vinder med HP Zaro e/f Erik Aarø
6.vinder Takese Erika ejer: Elsebeth Lovèn,
fører Villy Lovèn
Tak til Ole Schmidt for at stille terræn til
rådighed, og ligeledes en stor tak til dommerne for at bruge en dag i DPK-regi`. Sidst
en stor tak til deltagerne for at støtte op om
arrangementet.

Der overrækkes præmier til 1. vinderen.

Svensk Mesterskab
Igen i år var Svensk mesterskab og Svensk
Derby domineret af danske hunde.
1. Vinder Takese Erika e. Elsebeth Loven,
f. Villy Loven.
2. Vinder Fugledes Eno e.f. Bjarke Andersson.
Svensk Derbyvinder blev Sten Rønnerling
med Fugledes Pius

Salgsartikler

I forbindelse med at jeg har taget over
efter Lars Bæk-Nielsen med hensyn til
salg af div. artikler, såsom tøj og streamers
til bilen og lignende, vil jeg gerne henvise
til klubbens hjemmeside, hvor der senere
kommer et opslag angående dette. Yderligere oplysninger kan ses på klubbens
hjemmeside.
Med venlig hilsen
Carsten Fredslund Jensen
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Fællestræning omkring Skive

Der afholdes fællestræning for engelske
racer omkring Skive Lørdag den 3. Marts
2012.
Vi mødes på P -Pladsen bag Højslev Kro,
ved Højslev Station 7840 Højslev. Kl. 9.00.
Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding til: Erik Aarø efter kl. 19 på Telefon: 97
51 11 81 mobil: 20 41 09 30.

1. og 2. vinder, Svensk Mesterskab 2011.

Dansk Pointer Klub

Gotland oktober 2011
Svensk Pointer Klub og Gotlands Fuglehunde Klub holdt i dagene 14. – 16. oktober
2011 fælles prøve på Gotland.
Fredag afholdt SPK sin årlige vinderklasse
og GFK sin ungdoms og åben klasse.
Lørdag var det omvendt.
Begge vinderklasser blev vundet af Viijägerens Gnistra, ejet og ført af Lisbeth Bodén
og 2. vinder blev, også begge dage, Bronspilens Andante, ejer og fører Ulf Bostrøm.
Både i fredagens og lørdagens vinderklasser var der dansk deltagelse af Villestoftes
Sissel og Villestoftes Snaps, begge ejet og
ført af Anne Marie Pedersen, Vierne.
På førstedagen var der ikke nogen reelle
chancer for fugl til de danske deltagere,
selvom søg, fart og stil for begge hundes
vedkommende rakte til en absolut topplacering.
Lørdagens afprøvning endte, efter flere
afprøvninger af meget høj klasse og med
mulighed for højeste placering for Sissels
vedkommende, med en fast stand for fasan,
god rejsning, ro i opflugt og skud, men apporteringen af en udlagt, kedelig, kold fasan
svigtede og efter, for en kort stund, at have
fornemmet sejrens sødme, måtte Sissel se
sig uplaceret. Ærgerligt.
Anne Marie fik da også samme dag flere
trøstende ord med på vejen samt et tilsyneladende velment tilbud fra de deltagende
nordmænd om gratis kursusdeltagelse på
Nordnorsk Apporteringsskole. Flinke er de
!!!!
Det vel nok mest prestigefyldte unghundeløb i Norden, konkurrencen om Guldpokalen, udsat af generalkonsul Erik Åkerlund engang i 1920érne, blev vundet af en
ekvipage med dansk islæt, nemlig af Black
Shetans Bitte, ejet af Kerstin og Stig Nielsson, men ført af danske Søren Muldvad.
Guldpokalvinderen er efter Fugledes Diba
og Karacanis Hugo Boss.
2. vinder guldpokalen blev Tiurskogens
Penny, ejer og fører Claes Carnbring
Dommeropgaverne var alle tre dage lagt i
hænderne på den danske dommerduet, 2 x
Allan med efternavnene hhv. Diderichsen
og Nissen og opgaven blev klaret til alles
tilfredshed.
Prøven blev afholdt på det nordlige Gotland, ca. 30 km nord for Visby på terræner,

der i overvejende grad var rimelig besat med
fugl.
Gotland har altid været kendt for sin store
bestand af vilde høns, men de seneste to års
hårde vintre har tyndet ud i bestanden, men
der er dog stadigvæk en pæn grundstamme
af vilde høns, som giver anledning til optimisme for fremtiden.
Hele turen var en oplevelse i sig selv. Solen
skinnede alle dage fra en stort set skyfri
himmel.
Indkvarteringen på Ihre Gård var aldeles
fremragende. Maden et kapitel for sig selv
og det kulinariske højdepunkt var det grillstegte lam med tilbehør, der blev serveret
som hovedret ved festmiddagen lørdag
aften. – Prøverne var veltilrettelagte og med
Kerstin Nielsson og lokale Katja Ståhlberg
som de praktiske ankermænd fungerede alt
perfekt, helt ned til mindste detalje.
Såvel indkvarteringen som maden var
prismæssigt i en klasse, som er nærmest
uforståelig for en dyrtidsramt dansker. –
Indkvartering fra onsdag til søndag med
samtlige måltider includeret indtil søndag
efter frokost: 1.505,00 Skr., svarende til ca.
1.265,00 kr.!!! pro pers.
Turen fra Fyn til færgehavnen i
Oskarshamn blev gjort på omkring 7 timer,
incl. passende indlagte pauser og færgebilletten t/r kostede ca. 1.320 dkr.
Da vi havde en ”hundefri” dag var der
lejlighed til at besøge den gamle hansestad
Visby, der iøvrigt er med på UNESCO`s
verdensarvsliste, og som navnlig er berømt
for dens fantastisk velbevarede ringmur fra
den tidlige middelalder.
Vi kunne da også sende en tanke tilbage i
tiden til danske kong Valdemar Atterdags lejesvende, der i 1361 fik den utaknemmelige
opgave at indtage den rige købmandsstad,
Visby. Erobringen af Gotland og dermed
Visby lykkedes, men en stor del af de ufattelige rigdomme, der blev taget i forvaring
som krigsbytte, forsvandt senere med et af
kongens skibe efter et forlis i Østersøen. –
Der ledes efter sigende fortsat efter skatten.
Turen kan klart anbefales til alle, som
kunne tænke sig en lidt anderledes oplevelse
og så egner turen sig rigtig godt en kombineret hunde – familietur.
Oktober 2011.
J.B.

UKK 2012

Hunde der allerede på nuværende tidspunkt er kval. til UKK 2012
Fleur des Rousses de la Combe,
15362/2010, e.f. Elsebeth Loven, f. Villy
Loven.
Frierfjordens Rex, e.f. Allan Diederichsen
Frierfjordens Rossi, Jan Tommi Nielsen
Frierfjordens Randi, Jens Have
Alle har opnået 1.pr. på efterårets prøver.
Hvilket er virkeligt flot, da det er meget
unge hunde der er tale om.

Disse tre kuldsøskende er klar til UKK næste år.

Stort talent
Sorte, 06239/2011 en meget lovende ung
hund efter Boelsgård´s Paw og Jantor´s
Sara, opdrættet af Erik Juhl og ejet af
Jørgen G. Andersen.

Et dybt suk fra DPK´s redaktør

Her sidder jeg så i nattens mulm og mørke og skal selv mere eller mindre opfinde stof
til Pointersiden i Jagthunden. Det ville gøre mit arbejde noget nemmere, hvis jeg havde
noget mere stof at sortere i. Kunne det ikke lade sig gøre, når man sender billeder og
resultater til hjemmesideredaktøren, så samtidig sende det til mig på jantor87@gmail.com
Jeg kan godt kopiere billeder fra hjemmesiden, de kan bare ikke bruges i de trykte medier, kvaliteten bliver for ringe.
Hvis nogen har en god historie fra træning eller jagt, så finder vi også plads til det.
Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og forhåbentlig et godt nyt hundeår.
Med venlig hilsen
Jan Rasmussen
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Dansk Pointer Klub

VM i Frankrig

Ved VM I Bourdux i Frankrig opnåede:
Åge Christiansen med Idimum Rona et flot
Tre Bon.
Hold VM Hubertus:
Alex Nissen 3 vinder og dermed Bronze til
Danmark med Dirty Dancer, sammen med
Jens Abildgård og Ruhår Skibber.

Alex Nissen gør sig klar til at fælde fugl for Astrup´s
Dirty Dancer.

Europa Championat for
Pointere

Det danske VM-hold.

Nye Dansk Jagtchampions i DPK

Dansk pointer Klub i Danmark har ønske
om at stille med fuldt hold til dette års
Europa Championat for pointere som
afholdes i Serbien, området er omkring
byen Nis.
Der kan tilmeldes 4. pointere samt 2
reserver.
Program:
Standkvarter kan ikke oplyse endnu, men
forventes snarest.
Periode:
Prøven afholdes i samme periode som til
Europa-Cup, dato medio marts 2012.
Europachampionatet har samme afprøvningsform som vores vinderklasser, med
hensyn til søg, fart og stil.
Der er mulighed for at deltage i flere prøver i samme periode og område.
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2012, samme
dato som tilmelding til Europa-Cup.
Tilmelding:
Der anvendes samme udtagelseskriterier til
Europa Championat, som der anvendes til
udtagelse for Europa-cup og Verdensmesterskaber for Engelske Racer.
Tilmelding til:
Valdemar Larsen
Kogtvedparken 86
5700 Svendborg
Tlf. 6220 8562 mobil 4025 8262
E.mail: danske.forsikringsmaeglere@mail.
dk

Fugledes Merlot, e,f. Flemming Fuglede Jørgensen

Fugledes Extra, e,f, Flemming Sørensen.

Hesselhøj Disco, e,f. Henning Hansen
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Stor succes for Engelsk
Setter på DM

www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com
Formand:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email: erlingclausen@live.dk
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 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

Det var med store forventninger til den
engelske setter vi skulle til DM, ikke mindre
end 10 engelske setter var kvalificeret
til dette års DM. Heegårds Lill / Jørgen
Heegård, Tobølbjergs Sally / Jørn Morthorst, Bjerndrup´s Bojana / Sv. Aage Vad,
Martallens Iasy / Erling Clausen, Videkærs
Amadeus / Eigil Nicolajsen, Senja´s Opus
/ Erling Clausen, Senja´s Sally / Flemming Østergaard, Østkystens Jeppe / Allan
Rasmussen, Senja´s Chester / Kent Larsen
og Østkystens Flying Scotsmann / Ole Dahl
Madsen.

Arrangementet var flot tilrettelagt i det
Nordjyske. Man må sige vi havde stor succes, idet halvdelen af de kvalificerede hunde
blev placeret. Danmarks Mester Heegårds
Lill, 2. vinder Tobølbjergs Sally, 4. vinder
Bjerndrups Bojana, 5. vinder Martallens
Iasy og 6. vinder Videkærs Amadeus.
Et DM vi i Engelsk Setter Klub sent vil
glemme. Det var også med stor stolthed
over den Engelske Setter, jeg kørte hjem fra
dette års DM. Engelsk Setter Klub vil ønske
alle placerede (og kvalificerede) tillykke.
Erling Clausen

Engelsk Setter Klubs efterårsvinderklasse
ESK´s efterårsvinderklasse blev afholdt søndag d. 18. september ved Vordingborg med
Asger Stein som prøveleder og med Vagner
Dahl og Jan Marinussen som ansvarlig for
terræn. Det var en flot arrangeret prøve
med særdeles gode og vildtrige terræner.
Dommer teamet med Finn Møller Jørgensen som ordførende, tog 10 hunde med til
eftermiddagens afprøvninger. Det skal her
nævnes, at dette var Finn´s sidste optræden
for Engelsk Setter Klub som dommer og
der skal fra klubbens side lyde en stor og
velment tak for de mange år som Finn har
dømt på vore prøver.
De placerede hunde blev: 1. vinder med
Cacit Heegårds Lill /Jørgen Heegård, 2.
vinder med HP Bjerndrups Bojana / Sv.
Aage Vad, 3. vinder med HP Martallens Iasy
/ Erling Clausen, 4. vinder med HP Senjas
Chester / Kent Larsen, 5. vinder Videkærs

Amadeus / Eigil Nicolajsen og 6. vinder
Natasja / Martin Clausen.
Der skal fra Engelsk Setter Klub lyde et
stort tillykke til de placerede. Der skal også
lyde en stor tak til dommer teamet, Finn
Møller Jørgensen, Poul Erik Dahl og Asger
Stein for at dømme vores prøve. Sidst men
ikke mindst skal der også lyde en stor tak
til prøveleder
Asger Stein
og alle
hans hjælpere, for en
flot og god
arrangeret
prøve.

Jørgen og Lill.
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Hvilket også tydeligt kunne ses på de
opnåede points.
Martallens Iasy v/Erling Clausen 21 points
og matchens bedste hund
Senjas Zeibas v/Jan Andreasen, 20 point
Østkysten Ike v/Jens Åge Madsen, 17 points
Heegårds V. Lill v/Jørgen Heegaard, 9
points
Danmark blev vinder af Nordisk Setter
Match med 67 points
Norge fik 36 points, Sverige 27 og Finland
12 points.

Godt nytår

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 2011.
Ved indgangen til det nye år, kan vi i
Engelsk Setter Klub se tilbage på et meget
begivenhedsrigt år, det blev til mange store
præstationer for vores race. På Dansk Jagthunde Derby fik vi 2 placeret, Bjerndrups
Bojana, Sv. Aage Vad blev nr. 2 og Sikas
Lyt, Anne B. Hansen blev nr. 5. På skovprøven, fik vi 2 af de 3 1. præmieringer der
blev givet, bedste ESér blev Klintholms
Afrodite, Jane Mortensen.
På efterårets kvalitetsklasser har den
engelske setter gjort det særdeles godt på
brugsprøverne, det blev til ikke mindre
end 17 præmieringer fordelt med 13 x 1.
præmie og 4 x 2. præmie.
På vores egen efterårsvinderklasse, som
var lagt i hænderne på Asger Stein og Vagner Dahl og blev afviklet ved Vordingborg,
blev 1. vinderen Heegårds Lill, Jørgen
Heegård.
På organisationernes efterårsvinderklasser vandt Tobølbjergs Sally, Jørn Morthorst DJ’s prøve ved Grindsted, Senja´s M.
Chester, Kent Larsen vandt DKK´s prøve
ved Vildbjerg og Martallens Iasy, Erling
Clausen vandt DJ´s prøve ved Frihedslund.
Ikke mindre end 10 engelske setter var
kvalificeret til dette års DM. Da dagen var
omme havde vi besat 5 af de 6 placeringer
med Heegårds Lill / Jørgen Heegård som
Danmarksmester.
Også i Sverige havde de danske ESér stor
succes i efteråret. Martallens Iasy, Erling
Clausen vandt både Sydsvenskes Fuglehundeklubs vinderklasse og Svensk Setter
Klubs hovedprøve, ligesom hun blev
bedste hund på Nordisk Match. Landsholdet til Nordisk Match bestod af Heegårds
Lill / Jørgen Heegård, Senja´s Zeibas / Jan
Andreassen, Østkystens Ike / Jens Åge
Madsen og Martallens Iasy / Erling Clausen, som de vandt i overlegen stil, med 31
point mere en Norge på 2. pladsen.
Af ”gamle” hunde som har gjort det
flot i 2011 skal nævnes Heegårds Lill og
Martallens Iasy. Af nye skal nævnes kuldet
fra Kennel Nordvestjyden og kuldet fra
Kennel Bjerndrup med mange flotte præmieringer, specielt skal nævnes Bjerndrups
Bojana som i en alder af 2 år og 4 måneder
blev Dansk Jagtchampion.
Vi vil ønske alle de præmierede hunde i
2011 tillykke.
Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker
alle medlemmer og deres familie en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Erling Clausen
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Martallens Easy og Erling Clausen
laver Hattrick i Sverige
Er du hundesportsmand med Engelsk blod i
årene, så er syd Sverige/Skåne et oplagt sted
at melde sin hund til prøve.
I forbindelse med Svensk Engelsk Setter
Klubs 100 års jubilæum, var der sidst i
september arrangeret et antal markprøver i
Skåne.
Lørdag den 24. september afholdte Sydsvenske Fuglehundeklub vinderklasse på
Krageholm Gods nær Ystad.
1. vinder med cacit blev Martallens Iasy
v/Erling Clausen. Iasy blev hermed Dansk
Brugschampion og Svensk Jagtchampion
3. vinder blev Senjas Opus v/Erling Clausen
Mandag den 26. september blev der afholdt Nordisk Setter Match på Trollenäs.
Hele første afprøvning foregik på en ca. 300
ha. stor stubmark. Her viste de fire danske
hunde et format, som vi kun sjældent ser.
Det kunne selv tage pusten fra de ellers så
stort gående Norske og Svenske hunde, og
da de så også kunne finde og behandle de få
fugle, som var på terrænet, så kom det til at
se legende let ud at vinde Matchen.

Engelsk Setter Klubs
generalforsamling
ESK afholder ordinært generalforsamling
på Vildbjerg Hotel
torsdag d. 5. april 2012 kl. 20.00, med
dagsorden ifølge vedtægternes § 13:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om klubbens
virke i det forløbne år til godkendelse
- Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg
er Erling Clausen, Poul Sørensen og Ulrik
Nielsen. Alle er villig til genvalg.
- Valg af bestyrelsessuppleanter
- Valg af revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Behandling af indkomne forslag (Sendes
til klubbens sekretær inden 1. marts 2012)
- Eventuelt
ESK´s sekretær Lars Nielsen

Tirsdag den 27. September blev Unghundegrandprix afholdt på de samme terræner
ved Trollenäs. Her var der også dansk
deltagelse. Grandprixet svarer til vores
UKK, men for at blive placeret, skal hunden
have haft en fuglesituation. Vinderen blev
en dansk opdrættet hund Bjerndrups Molly,
ejer Benny Persson Sverige.
Onsdag den 28. September blev Svensk
Setter Klubs Jubilæums prøve afholdt på
Trollenäs, og her lavede Martallens Iasy v/
Erling Clausen hattrick ved at vinde prøven
med cacit.
Mon ikke Erling Clausen er blevet Verdensberømt i hele Sverige.
Jan Andreasen

Det danske hold, der blev suveræn vinder.

Nye Champions

I løbet af efteråret har Engelsk Setter
Klub fået tre nye champions. Først blev
Martallens Iasy Dansk Brugs- og Svensk
Jagtchampion, derefter blev Østkystens
Ike Dansk Jagtchampion og Dansk udstillingschampion, så blev Bjerndrups Bojana,
i en alder på kun 2 år og 4 måneder, Dansk
Jagtchampion. (billedet)
Engelsk Setter Klub ønsker et stort tillykke
med de fornemme titler.

Engelsk Setter Klub i Danmark

Aktiviteter i
Engelsk Setter Klub
ESK vintermøde Sydjylland / Fyn
ESK og DGSK afholder fælles vintermøde, lørdag
d. 21. januar 2012 kl. 9.30 – 16.00. Bramdrupdam
Hallerne, Bramdrupdamskovvej 110, 6000 Kolding.
Rent forplejningsmæssigt starter dagen med kaffe
og rundstykker. Kl. 13.00 får vi serveret en lækker
dansk bøf med bløde løg, efterfølgende kaffe.
På programmet har vi bla. Diskussion omkring
fremtidig afholdelse af Dansk Jagthunde Derby,
fremtidige vinderklasser, nyt fra organisationerne
m.m. Vi vil derudover indbyde en person som
gæstetaler.
Den attraktive pris for hele dagen er kr. 200,- pr.
person. Pengene kan sættes ind på følende bank
konto2470-6871 314 991. Kontanter kan også
medbringes på dagen.
Tilmelding til Erling Clausen på tlf. 23 34 06 35
eller Anton Dahl på tlf. 22 74 80 40.
Vinterfest på Fyn
Den årlige vinterfest for Engelske racer vil blive
afholdt ved Søllinge Boldklub den 4 februar 2012.
Tilmelding til Anders Varming Tlf. 40792617 eller
Marrit Stærkær på Tlf.40586036.
Vintermøde i Herning
Vintermøde i Herning afholdes tirsdag den 24.

Januar 2012, kl. 19.00. Vi mødes på Gilmosegaard
Gilmosevej 26, 7400 Herning. Gerne tilmelding
til Tage Skov tlf. 21285651 eller Poul Aagaard tlf.
27648190.
Vintermøde Sjælland.
Vi afholder vintermøde på Sjælland onsdag den
1. februar kl. 19.00 ved Roskilde. Mødested er
Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene. Vi skal blandt
andet tage stilling til om Derbyet fortsat skal afholdes som en forårsprøve. Formanden for Engelsk
Setter Klub Erling Clausen vil deltage i mødet, hvor
vi f.eks. også kan diskutere klubbens fremtid og
hvordan vi kan styrke den Engelske Setter på Sjælland. Forslag til aftenens indhold modtages gerne.
Tag gerne lidt kaffe og kage med. Øl og vand kan
købes. Tilmelding Øystein Grandorf 72322312 eller
mail oygr@hillerod.dk

Vintertræning
Træningsture i Sydjylland.
Træningsturene i det sydjyske vil foregå lørdag d.
18. og lørdag d. 25. februar 2012. Tilmelding og
nærmere information til Erling Clausen 75 17 36 05
/ 23 34 06 35 eller til Gert Clausen 75 17 80 17 / 21
28 56 51.
Fyn
2 træningsture for alle Engelske racer
1. gang søndag d. 12 februar omkring Ringe, til-

Sankt Hubertusmesterskab 2011
for engelske hunde

behandle fuglene på korrekt vis. Fire hundeførere fik i løbet af de cirka tyve minutters
afprøvningstid fældet to fugle, og yderligere
Prøveformen er relativt ny og ukendt i Dan- to fik fældet hver en agerhøne.
mark, men det er faktisk en overordentlig
Søren Stenhøj Jørgensen styrede som domjagtrelevant prøveform. På Sankt Hubertus- mer prøven gennem regn og blæst, og midt
prøven går jagt og hundesport simpelthen op på eftermiddagen kunne han bekendtgøre,
i en højere enhed.
at hunde og førere var færdigbedømt med
De tre specialklubber for setteracerne og
følgende resultat:
Pointerklubben afholdt i år udtagelsesprøver 1.-vinder: Irsk setter Kiwilines Kokus, Jan
på henholdsvis Lolland og i Vendsyssel.
Lorentsen.
Fra hver prøve kvalificerede den bedst
2.-vinder: Engelsk setter Bob, Harris Jensen.
hund/fører i hver race sig til en mester3.-vinder: Pointer Cash. Tonny Tromborg.
skabsprøve den 17.oktober på Gl. Toftegård
ved Aabybro i Vendsyssel. Desuden deltog
Udtagelsesprøven i Nordjylland blev om
her de to bedst placerede hunde fra Dansk
formiddagen afviklet på Borup Gård ved
Breton Klubs prøve.
Flemming Fuglede og om eftermiddagen på
For første gang var der tale om en anerGl. Toftegård ved Arnold Klovborg, begge
kendt prøve, som blev afviklet efter FCIs
terræn var meget velegnet til afvikling af
internationale regler.
denne prøveform, godt besat med agerhøns
Hubertusprøven afvikles simpelthen som
og fasaner. Børge Sommer styrede på komjagt med stående hund. Både hundens og
petent vis prøven. Da alle hunde og fører var
førerens evner bedømmes; herunder også
færdigbedømt var følgende resultat:
hans eller hendes valg af våben, patroner og 1.-vinder: Engelsk setter Martallens Iasy,
øvrigt jagtrelevant udstyr. Ligeledes vurde- Erling Clausen.
rer dommeren, hvordan føreren disponerer
2.-vinder: Pointer Fugeldes Extra, Flemdet anviste jagtterræn.
ming Sørensen.
Føreren må medbringe fire patroner, og han/ 3.-vinder: Pointer Fugledes Orkan, Thomas
hun må fælde to fugle i løbet af de cirka
Christensen.
tyve minutter, som afprøvningen varer.
Hundene slippes i enkeltsøg.
Den afsluttende prøve på Gl. Toftegård
Udtagelsesprøven på Lolland blev afviklet
i store roemarker. Vejret var ikke ligefrem
med prøvedeltagerne. Hidsige regnbyger
piskede med jævne mellemrum ned over
hunde og jægere på det det flade Lolland,
men alligevel blev det en overordentlig vellykket prøve.
Der var passende med høns i roerne, og
næsten alle hundene magtede at finde og

blev afviklet på fremragende jagtterræner
for stående engelske hunde. Meget store
åbne og overskuelige stubmarker med
efterafgrøde og rapsmarker, hertil kommer
små felter med høj brak. De åbne marker
huser en passende bestand af agerhøns, og
brakmarkerne er hjemsted for et betydeligt
antal fasaner. Der er altså en fornem vildtbestand, men det må nok også erkendes, at
en Sankt Hubertusprøve er en prøveform,

melding til Anders Varming på tlf. 40792617
2. gang lørdag d. 25 februar omkring Assens,
tilmelding til Alex Nissen på tlf. 40434850.
Midtjylland
Træningstur på Kongenshus Hede i weekenden de
11-12 februar 2012, endelig fastsættelse kommer senere på hjemmesiden, Tilmelding til Poul Sørensen,
Tlf. 27648190.
Mht. Vintertræning følg med på hjemmesiden, vejr
og vind kan have betydning for gennemførelse af
træningen.
Nordjylland
Der afholdes træning Lørdag den 18.02. efter træning serveres der varm suppe.
Yderlige oplysninger og tilmelding til Ingemann
telf. 98975121/23276298
Sjælland
Vintertræning Sjælland.Forårets træningsture på
marken er programsat til søndagene den 5. og den
12. februar. Her vil alle nye og gamle medlemmer af
ESK være velkomne til en frisk tur i marken. Mødested er Kaisholm ved Haslev kl. 8.00. Ove Jensen
sørger som sædvanligt for lidt kaffe og brød.Pris 50
kr. pr. hund.Tilmelding Øystein Grandorf 72322312
eller mail oygr@hillerod.dk

der kræver en bestand af agerhøns og/eller
fasaner i et omfang, der gør det muligt for
alle effektivt arbejdende hunde at finde fugl.
De to engelske settere havde opbrugt deres
prøvetid på disse marker, og tre gange havde
de to hunde haft stand med efterfølgende
rejsning af agerhøns. Da hver situation
tilmed var afsluttet med fældning af agerhøne i første skud, var der nok et par førere
af denne race, som fornemmede, at noget
”stort” var i vente.
Imidlertid havde begge bretoner sliptid til
gode. De blev sluppet i brakmarkerne, og i
løbet af kort tid havde begge hundes førere
på sikker vis fældet hver to fasaner. Og det
betød naturligvis, at førerne af denne lille
effektive race satte masser af point ind på
kontoen.
Det skal nævnes, at en pointer, som også
brugte sin sidste sliptid i brakmarker, ligeledes præsterede to fasaner i to skud.
Det var sen eftermiddag, da dommer
Flemming Sørensen, selv overordentlig
kompetent jæger og hundemand, kunne
bekendtgøre, at Kenneth Schultz med breton
Engbjergvejs Abelone var blevet 1.-vinder
på prøven. Sammen med prøvens 3.-vinder,
Poul Vestervang med breton Stevnsåens
Gucci, havde han desuden vundet holdmesterskabet.
Erling Clausen med den præmievante engelske setter Martallens Iasy blev en fortjent
2.-vinder.
Erling Clausen, var iøvrigt prøveleder for
mesterskabsprøven. Ved afslutningen i
jagtstuen på Gl. Toftegård rettede han en
varm tak til Arnold Klovborg, som passer
og plejer jagten på gården. Og takken var
overordentlig velfortjent.
Harirris Jensen
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Dansk Gordon Setter Klub
DGSK efterårsvinderklasse

www.dgsk.dk

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

Desværre havde var fasanerne ved Kolding
terrænet ikke rigtig på banen denne dag,
tåge og dis betød at vi først kunne starte
afprøvningen godt halv ti. Da vi lidt i tolv
havde skudt over en hund på holdet, trods
et fantastisk dejligt og indbydende terræn,
flyttede vi til Hejnsvig, tog en hurtig frokost,
hvorefter hold fortsatte afprøvningen inden
2. heat og matchning. Alle hundene fik her
mere eller mindre chance for at komme for
agerhøns. Hold 1 havde i løbet af formiddagen haft rigeligt med agerhøns til at Martin
Clausen, på dagen, kunne skille fårene fra
bukkene.
Til slut stod dommerteamet med 5 dygtige
hunde klar til matchningen. Desværre
prellede, et par af de store hunde på dagen,
lige inden finaleslippet og førerne måtte
skuffede se chancen for en podieplads gå
fløjten. Nøøjj, hvor vi alle følte med dem, de
fleste af os kender turen og skulle der blandt
deltagere og tilskuere, have været enkelte
der morede sig over situationen, kommer
turen nok til dem en anden gang. Der blev
holdt en flot afslutning i haven hos Ulrik,
hvor alle blev takket og hyldet. Afslutningsvis blev der udbragt et trefoldigt leve for
DGSK.

Placeringerne blev som følger:
1. Vinder HP Storåens Cash (Entangens B
Boss – Troldmarkens Abelone) v. Poul Erik
Dahl
2. Vinder Nørre Løgums Diva (Stetson –
Åshøjdens Locky) v. Peter Rafaelsen
3. Vinder Åens Monty (Rippys Tex – Åens
Smilla) v. Mette Hvirring Jensen
Tak til alle, der var med, for en god oplevelse i marken, vejret kunne vi ikke få
bedre.
Mvh.
Anton Dahl, Prøveleder

Glædelig jul og et godt nytår – med høje forventninger for jubilæumsåret 2012
bart kan mindes er sket før. Dette vidner
blot om at det kan betale sig at avle på gode
markprøve præmierede hunde, noget som
opdrætterne i klubben de senere år til fulde
har efterlevet. Den største grund skyldes
selvfølgelig ejerne og dermed de dygtige
dressører af de pågældende hunde, som
DGSK ønsker hjertelig tillykke med den
flotte titel. 2012 er året hvor Gordon Setter
Klubben fylder 90 år, en begivenhed vi
ønsker at fejre med en række spændende,
ekstra ordinære aktiviteter gennem året.
Her skal I huske vores første store begivenhed, nemlig hovedprøven som afholdes fra
onsdag den 28.marts til og med søndag den
Efter de sidste vinderklasse prøver var
1.april. Onsdag afvikles nordisk landsblevet afholdt i oktober, lykkedes det os
kamp med deltagelse af Finland, Norge og
at komme så nogenlunde ud af efteråret,
med en fornuftig præmierings procent på
Sverige. De danske hunde, der inviteres, er
brugsprøverne og 3 placeringer på de sidste dem der har fået flest point efter skalaen i
”Årets Vinderklassehund” gennem 2011. En
2 fælles VK prøver. Vores målsætning om
at få 5 Gordon Settere med til DM lykkedes meget seværdig prøve, også for tilskuere, i
desværre ikke, men en ting er sikkert, vi har særdeleshed også for opdrættere, der ønsker
materialet, blot må vi lægge os endnu mere at udvide både horisont og netværk. Så
snart de endelig hold for alle lande er klar,
i selen det kommende år.
Til gengæld bød efteråret på kåring af ikke offentliggøres disse på vores hjemmeside.
Torsdag er der en ekstraordinær hovedprømindre end 4 nye jagtchampions blandt
veudstilling, ligesom der bliver mulighed
Gordon Setterne, ikke noget jeg umiddel
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for en indkøbstur til Tyskland og socialt
samvær. Fredag og lørdag afholdes vore
sædvanlige markprøver i UK og ÅK, med
matchning lørdag eftermiddag. Vi holder
naturligvis stor festmiddag lørdag aften.
Generalforsamlingen afvikles om fredagen.
Søndag afvikles UKK og VK.
Standkvarter er S I Centret ved Rødekro,
som vi har booket alle dagene. Tilmeldingsskema og yderligere informationer kommer
i Jagthundens februar nummer, samt på
hjemmesiden. Der kan ikke bookes direkte
hos S I Centret.Det bliver en ganske omfattende hovedprøve, hvor DGSK gerne vil
udtrykke vores glæde over den store opbakning vi har fået af stort set alle terrængivere
og terrænledere, samt ikke mindst dommere, som alle uselvisk bruger mange dage,
på at være behjælpelige, med den bedst
mulige afvikling af prøven.DGSK vil gerne
ønske alle vores medlemmer, ægtefæller og
familie, søsterklubber i FJD, samt øvrige
samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul
og et godt nytår. Vi glæder os meget til at
møde jer alle i det nye år.
Bestyrelsen for DGSK.

Dansk Gordon Setter Klub

Sjællandske vintermøde

DGSK inviterer til Sjællandske vintermøde tirsdag den 17. januar kl. 18:30 på
Øvej 17, Allindemagle Ø, 4100 Ringsted.
Mødet arrangeres i samarbejde med DISK
og DPK. Blandt emner :
præsentation af aktiviteter på sjælland i
den kommende vinter/forår (træning, mark
- apport)
Peter Rafaelsen gennemgår valgte paragraffer i FMR
Følg med på hjemmesiden www.dgsk.dk
hvor det endelige program offentliggøres i
starten af januar

Østjyllands RB Liv - blev 22.10 - 1. Vinder på FJD
efterårs vinderklasse.

Nye Jagtchampions
Åens Gangster.
En utrolig nem hund, siger Kent Hvirring
Jensen.
Allerede i en alder af 10 mdr. fik Gangster
sin første 1uk, og apporteringsprøven
kom i hus uden problemer. 1åk og 2x1brkl
blev hentet hjem på de tre første forsøg
og 2vk efterår krævede 5 rejser til fastlandet.
Gangster bruges flittigt til alle jagtformer,
dog mest på sneppejagt i skoven, hvorsnepperne for det meste, trækker det korteste
strå.Han har en sjælden evne til at omstille
sig, og han får lov til at prelle lige så tossetdet skal være, når det altså drejer sig om
snepper. Der er simpelthen ikke tid til at
dressere hund og skyde samtidig, hvis der
skal snepper på bordet, siger Kent.

På marken og ikke mindst på prøverne har
det, på trods af den ukultiverede jagt, ikke
været særligt svært at opnå ro i opflugt og
skud.
At få en jagtchampion, som man selv synes,
også er det på rigtig jagt, er en stor glæde,
siger Kent.

fik i dag 2. VK på FJD´s Efterårsvinderklasse i Bramming og blev hermed DANSK
JAGTCHAMPION.

D.14/10/2011 opnåede Lyngmosegaards
Edna ved Kristian Thomsen titlen Dansk
Jagtchampion

Vinterdalens Tillaaens (Finnvolas Kid Åshøjdens Vivi)

D.5/10/2011 opnåede Storåens Cash ved
Poul Erik Dahl titlen Dansk Jagtchampion.
Klubben ønsker ejere og opdrættere et stort
tillykke med de fornemme titler.

Nye vinderklassehunde
Åens XL Paw og Knud Petersen opnåede 1. pr. på
DKK´s Brugsklasse på Lolland.

Østjyllands pb Mal v/Ulrik Stadelhover og
Østjyllands pb rass v/Hans Jøren Dahl

Fie ved Søren Thygesen og Rass ved Hans Jørgen Dahl fik på samme prøve som Cash også hver
en flot 1. præmie i brugsklasse.
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Dansk Irsksetter Klub
DISKs efterårsvinderklasse

www.irsksetterklubben.dk

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

Træningsweekend
Kongenshus 25/2 & 26/2, 2012.
25/2 - Vintermøde på Frederiks Kro &
Træning på Kongenshus Hede.
Program for dagen
08:00-08:45,
Morgenmad.
08:45-11:00
Foredrag om avl, opdræt samt træning af den engelske hund.
v/ Flemming Fuglede Jørgensen & Flemming Sørensen.
11:00, Afgang til Kongenshus.
Pris pr. person for hele dagen incl morgenmad ca. 180,00 kr.
26/2 – Træning på Kongenshus Hede
09:00, Vi mødes på P-pladsen ved Kongenshus Hotel.
Pris pr. person 35,00 kr.
Tilmelding skal ske senest d. 20/2-2012,
til Brian Krog telefon 27617091.

Fra venstre Frank med Jaffa, Kim med Unika, Erik med Klip, Ole med Essex. Foto: John Skovgaard.

Endnu en gang havde Ole Schmidt sagt ja til
at være prøveleder for en af årets store begivenheder – den årlige efterårs DISK Vinderklasse. Der var lagt op til en spændende dag,
som sædvanligt en rigtig godt tilrettelagt
prøve, godt besat med fugle og med rimeligt
godt vejr. Desværre havde skader/løbetid og
hvalpe decimeret feltet til kun 13 hunde, en
del under det normale deltager antal. Gang
på gang bliver man overrasket over, hvor
vigtig dommeren er i forhold til at skabe en
god dag, ikke bare i forhold til en korrekt
vurdering af vores hunde, men også generelt
til at skabe en god og hyggelig stemning,
uden at gå på kompromis med professionalismen - Flemming Sørensen, som jeg havde
glæden af både formiddag og eftermiddag,
behersker denne disciplin til UG – Tak for
det Flemming.
Ligeledes en stor tak til Claus Nielsen som
dømte det andet hold om formiddagen samt
naturligvis finalen. Som skarprettere havde
Ole inviteret to (nye) skytter fra Nakskov.
De måtte erkende, at det ikke er så let, som
det ser ud til at skyde for stående hund.
Efter samtalen under middagen at dømme
havde prøvelederen, ( Læs: Ole S.) ikke
undladt at kommentere Hold 1’s skytte
præstation - omvendt var skytterne ikke helt
tilfredse med den måde, hvorpå hundene
leverede fuglene. Alt foregik i en god venskabelig atmosfære.
Foto: John Skovgaard.
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Formiddagen på hold 1.
1. slip: Balder og Alba starter ud - ret hurtigt opnå Balder stand, efter et par korrektioner rejser han på kommando villigt, præcist
og hårdt en flok agerhøns, der bliver skudt
to fugle som Balder apporterer. Desværre
var Balder for urolig, så det blev et par dyre
minutter for Helge som var kommet fra Fyn.
Som altid kunne det ikke slå Helge ud, han
bevarede det gode humør og blev helt til
Finalen – Hatten af for det.
2. slip: Debbie mod Sille – to meget velgående IS. Mod slutningen af slippet opnår
Debbie stand, men kan ikke påvise vildt
3. slip: Messi mod Jaffa – ret hurtigt opnå
Jaffa stand, rejser præcist en flok agerhøns,
komplet roligt i opflugt og skud. Af sikkerheds hensyn kan fuglen ikke fældes.
4. slip: Kokus mod Alba - to meget velgående hunde. Alba støder single høne, senere
stand for single høne, der går uden hundens
skyld.
De seks hunde blev afprøvet i mindst 3 slip
på dagen, og alle havde chance til fugl. Jaffa
viser i sidste slip prima fart, stil og søg, samt
en god apport på udkastet fugl.
Til eftermiddagens afprøvning var der medtaget fire hunde i følgende kategori:
1A - Lohmann’s Jaffa
1B – Unika
1B - Mårup klip
2A- Essex
Efter 2. Heat blev lodtrækning
1. Slip: Unika – Jaffa, begge hunde går stort
og godt – sættes lige.
2. Slip: Klip – Essex, begge hunde går i et
godt søg, Klip støder en flok høns - sættes
lige. Rangering efter andet Heat
1 - Lohmann’s Jaffa, 2 – Unika, 3 – Mårup
Klip, 4 – Essex.
Matchning:
Klip – Essex
Begge hunde går I et godt søg – Essex opnår
stand, rejser villigt – er urolig i opflugt og
skud, apporterer korrekt. På baggrund af
dagspræstationen sættes Klip over Essex.
Unika – Jaffa
Begge hunde går stort og godt – på grund
af Jaffa’s bedre søgsoplæg sættes Jaffa over
Unika.
1. vinder Lohmann’s Jaffa m. CACIT
2. Vinder - Unika m. HP
3. Vinder - Mårup Klip
4. Vinder - Essex
Endnu engang tak til Dommere, prøveledere, terrænledere, skytter og ikke mindst de
13 ekvipager – vi ses til næste år.
Med Jægerhilsen,
Frank Krøyer.

Ny DKJCH

Det i artiklen omtalte billede, fra matchningen på DISKs hovedprøve 2007.

Den 8/10 -11. fik Rødrypas Rider of the
Storm en fin placering, som 3. vinder på
DJ’s Efterårs vinderklasse ved Grindsted,
dermed opnåde Storm den store ære, at
blive Dansk Jagt Champion! Storm er ejet
og ført af Jan Justesen.
Storm’s meritter er: 5 gange 1. uk. - 1
gang 2. uk. - 1 gang 1. åk – 3 gange 1. brk.
- 1 gang 4 vk. – 1 gang 3 vk. Den samlede
præmierings procent i kvalitets klasserne er
ca. 45 % dette er langt over gennemsnittet.
Der er jo altid episoder man husker om
en hund som Storm, men bedst husker vi

vel en matchning på DISK hovedprøve, jeg
mener det var i det nord jyske, hvor Storm
levede helt op til sit navn, og tog alle med
storm, en flot fugletagning på en gammel
fasan kok, som var næsten lige så fotogen
som Storm, det var en meget flot situation,
der blev foreviget med et pletskud af et
billede.
Det skal lige med at Storm selvfølgeligt på
udstilling har fået Exelance.
Et stort tillykke til både Jan og Storm med
championatet.
Ole Schmidt.

Opdeling af hvalpeliste!

her om kommer helt sikkert senere, lige nu
er der andre store opgaver der venter!
Ole Schmidt.

Efter debatten på generalforsamlingen
2011, ang. Fremhævelse af ”Brugshunde”
og deres egenskaber, på DISKs hjemmeside, valgte DISK bestyrelse, at nedsætte et
midlertidigt udvalg, hvis opgave lød på, at
lave et oplæg til inddeling af DISKs hvalpe
liste på hjemmesiden.
Udvalget bestod af Jan Justesen, Gunnar
Jensen og Ole Schmidt. Efter en god sund
dialog fik vi via mange input, strikket et
fint oplæg sammen. Det blev et oplæg, med
mulighed for justering af værdier alt efter
politik og behov. Oplæget er også ment
som en deklaration til hvalpekøbere, som
måske ikke lige er helt inde i hvad der er af
kvaliteter på markedet, her tænkes specielt
på brugsegenskaber, hvis man er ny, eller
det bare er længe siden man fik hund sidst,
så kan det godt være lidt uoverskueligt.
Vi ved godt i udvalget, at den drevne hundemand har kikket sin hvalp ud på anden
måde, og det er fint med det, men det kunne
jo være, der blev sat nogle tanker i gang,
ved at skule lidt til hvalpe listen. Der er
også i udvalget, lagt vægt på, at vi begrænser så lidt som muligt, der skal blandt andet
være plads til en vis grad af eksperimenter. Personligt mener jeg vi fik fuldbyrdet
opgaven. Det var en lærerig proces, der er
blevet vendt mange lærerige tanker. En lille
efterskrift fra udvalget er, at der burde laves
en Indeks udregning på hvert enkelt hund,
til en mere brugbar inddeling af listen, men

Alle hvalpe er søde, men ikke alle er lige gode til
jagt.
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Danmarksmesterskabet 2011
Igen var både de kontinentale og de engelske racer samlet omkring årets store begivenhed, og igen var rammerne sat af Hjallerup Jagtforening og Dronninglund Slot.
Det er der kun én ting at sige om - planlagt
til mindste detalje og fantastiske rammer,
der er et danmarksmesterskab værdigt. Jeg
var på hold 2, sammen med Kim og Unika,
og så frem til dagen, da terrænet var det
samme som i 2008, hvor der var masser af
fasaner i de indbydende olieræddike marker.
Desværre svigtede disse terræner totalt i år,
og vi fandt kun en enkelt gang fugl på åbent
felt, og det var faktisk agerhøns på stub.
De andre 3 gange fugl vi havde på dagen,
var fugl i hegn og mose. Lidt ærgerligt, at
vi var nødt til at afvikle den del af prøven,
hvor vi skulle finde fugl i hegn, men endnu
et eksempel på at vi trods alt ikke er herre
over naturen - og heldigvis for det. Trods
det havde vi en god dag, primært på grund
af dommer Jørgen Jensens utrættelige
forsøg, på at få os i fugl og generelt positive
indstilling til tingenes tilstand. Det viser
endnu engang, hvor vigtig dommerens rolle
er i forbindelse med, at få det bedste ud af
dagen - Tak for det Jørgen! Det var desværre
stolpe ud for Kim og undertegnede, men på
grund af de fantastiske rammer og en kanon
dommer præstation, havde man alligevel
følelsen af, at have været med til noget stort
- så endnu engang: Tak til Hjallerup Jagtforening, til Dronninglund Slot og til Jørgen
Jensen for at gøre en dag, hvor fuglene ikke
ville lege med, til en speciel dag og en god
oplevelse.
Frank Krøyer.

: Dommertrioen ved Danmarksmesterskabet, ordførende Jan Espersen, Jørgen Jensen, og Joakim
Skovgaard.

Efterårets markprøver 2011

IS i stand, som vi så inderligt ønskede, under efterårets prøver.

I skrivende stund, her sidst i oktober, er
der kun en hund der har bragt sig videre,
fra åben klasse til VK. Den 10. september
fik Hovedprøvens vinder af UKK, Erika
11463/2009, ejet og ført af Ulrik Kjærsgaard sin 1. præmie i åben klasse. Erika er en
hund, som der med rette kan stilles store
forventninger til. Tillykke med resultaterne
Ulrik.
To unghunde efter Douedal´s Kyra og Ibber har i efteråret fået 1. præmie i unghunde
klasse, Kragereden Maggi 03589/2010, ejet
og ført af Kent Madsen, på FJDs Sjællandske prøve, og Kragereden Moneypenny
03588/2010 ejet og ført af Palle Krag, på
DJs prøve ved Bramming. For Maggies
vedkommende, er det den første markprøvepræmie, medens Moneypenny tidligere
er præmieret i UK.
Vilslevs Josefine 14625/2008, har deltaget
i DKKs brugsklasse på Fyn og ved Tinglev
med 2 x 2. pr. i brugsklasse, som resultat.
Den 18. oktober har Josefine også fået 2.
pr. åben klasse på DJs markprøve ved Ribe.
Tillykke til Flemming Vilslev med efterårets 3 præmieringer.
Kirstinekærs D. Eddie, 06716/09, har
ved Bramming den 5. oktober, opnået 2.
præmie i Brugsklasse. Eddie er tidligere
præmieret, med 1. præmie i åben klasse,
og har i efteråret en 5. vinder placering på
FJDs vinderklasser. I øvrigt Eddies første
vinderklasse placering. Tillykke til Gunnar. Irmüns May Theis, 00338/2009, ejet
og ført af Tommy Pedersen, har den 23.
oktober fået 2. præmie i åben klasse. Theis
er tidligere præmieret, men mangler stadig,
den afgørende 1. præmie der skaffer adgang
til vinderklasserne. Vi ønsker tillykke, og

håber på, at Theis og Tommy klarer sagen
til foråret.
DISKs vinderklasse blev afholdt på Lolland, Frank Krøyer har skrevet en udførlig artikel om vores vinderklasse, her på
DISKs sider.
På de blandede vinderklasser, har vi også
formået at placere os. Gunnar Jensen, blev
som tidligere omtalt, 5. vinder med Eddie,
på FJDs vinderklasse på Vestsjælland.
Samme dag blev Jan Justesens Rødrypas
Riders on the Storm, 20550/2005, Dansk
Jagtchampion, da den blev 3. vinder i
Grindsted. Det er den anden Norske hund
Jan fører til denne fine titel. Stort tillykke
til Jan. Se Ole Schmidts artikel, andet sted
på DISKs sider. Torben Reese blev 2. vinder med Dona, og Frank Krøyer 3. vinder
med Jaffa, på DJs vinderklasse ved Frihedslund. Begge hunde er flere gange tidligere
placeret i vinderklasse, og har deltaget i
Danmarksmesterskabet. På DKK vinderklasse ved Vildbjerg, blev Per Pedersen
og Mårup´s Messi 3. vinder. Messi er også
flere gange placeret i vinderklasse og har
før deltaget i DM.
Efter Danmarksmesterskabet, afholdt FJD
en blandet vinderklasse, hvor afprøvningen
af hundene foregik på en lidt anden måde.
Læs Frank Krøyers artikel. Det kan dog
her røbes at der er grund til at ønske Jan
Lorentsen og Kiwiline´s Citrus tillykke.
Dansk Irsksetter-Klub, ønsker alle tillykke
med resultaterne, vi er mange der ved, hvor
stort arbejde der ligger bag. – Palle Krag.

Vi fire vil gerne sammen med bestyrelse og redaktion ønske
alle medlemmer af DISK en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
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Sølvbryllup med polske agerhøns
Hvis man vil opleve hønsejagten som i gamle dage, så er Polen landet, man bør gæste.

Tekst og foto: Poul Valdemar Nielsen
mod de mange mindre gårde, der ligger i de
små landsbyer, er markerne typisk mindre.
På de gode år letter vi 10-15 flokke høns
om formiddagen og 8-12 flokke om eftermiddagen. De fleste flokke finder hundene
op mod middagen, og det sker ofte, at når vi
forsøger at genfinde en flok, ja så finder vi
en ny. Det er derfor også mange gange svært
at komme til aftalt middagstid.
Men middagen er vigtig, ikke kun på grund
Hvorfor gør vi det samme år efter år? Når
af den gode mad, men det er også her, vi
vi sidder i bilen på den lange vej til Polen,
fortæller (praler) om vores oplevelser med
er der ingen tvivl - vi skal ned for at træne
hundene. Især er det de unge nye hunde på
hundene til efterårets markpøver - år efter
vej, der påkalder sig opmærksomheden.
år aftaler vi, at i år vil vi kun skyde, når
hundene har perfekt stand, at vi vil skyde for Efter middagen står den altid på middagssøvn. Når eftermiddagskaffen er drukket og
hinanden, at vi ikke vil dublere, osv. Men
efter den første time med hundene i marken den søde polske kage spist, kører vi til nye
revirer for at jage på dagens sidste tre lyse
er alle aftaler forsvundet som dug for den
timer.
opgående sol - vi skyder begge, når en af
hundene har stand, der dubleres, og er vi i
Om aftenen samles vi igen om et veldækket
afstand til skud ved en stødning, bliver der
såmænd også skudt her. Det er jagten, der er bord. Her mindes vi tidligere år, fortæller
de samme historier igen og igen og i takt
drivkraften og hvilken jagt!
Områderne er så store, at granica (det
med, at aftenen skrider frem, bliver hundene
bedre og bedre. Det er ikke sjældent, at det
polske ord for grænse) er et fremmed ord.
Markerne ligger i lange smalle baner med
er på disse tidspunkter, at de nye markprøvestjerner bliver udnævnt. Og det er da også
afvekslende afgrøder; græs, stub, kartofler,
sket, at det siden hen er gået sådan.
roer og endnu kun enkelte majsmarker. Op

I 25 år er Aksel Spangsbjerg og undertegnede taget til Polen for at jage agerhøns.
I år var vi i alt otte jagt- og markprøveentusiaster, der i fire biler med 24 jagt- og
markprøvehunde af racerne; engelsk setter,
pointer, gordonsetter og breton, tog den
1400 km lange tur til jagtreviret tæt ved den
ukrainske grænse.

www.fjd.dk

Normalt jager vi fire dage. På 2. og 3.
dagen fungerer hundene bedst. Afhængig af
årets tilgang af agerhøns skyder vi fra 2-12
agerhøns pr. dag pr. jæger.
Der er også sidegevinster ved at jage vilde
agerhøns. For mig, der både opdrætter jagthunde og deltager i markprøver er jagtturen
også selektion af avlshunde og træning til
efterårets prøver. På fire dage kommer hundene i så mange forskellige situationer, hvor
de gode hunde adskiller sig fra de mindre
gode. Hundene får erfaringer med at sætte
en flok vilde høns, de lærer, at de ikke skal
se efter agerhønseflokken, men efter den
fugl, som skydes, at harer er noget, som skal
ignoreres og at makkerhundens stand skal
respekteres. Herudover får jeg mulighed for
at teste mit hundefoder på hunde, der skal
holde huld og kunne arbejde hårdt på alle
fire dage.
En anden sidegevinst er den viden, som 25
års jagt fire forskellige steder i Polen, har
givet mig i forhold til at vurdere, hvad der
har betydning for bestandsstørrelsen af vilde
agerhøns. Er det landbrugets struktur, rovfugle, ræv, vejrforhold om vinteren og/eller i
yngle sæsonen, afskydning, m.m. ?
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Hvis du vil opleve agerhønsejagten i
Polen? Jeg har spurgt Aksel Spangsbjerg
fra Nika rejser : Han siger: - Det eneste er,
at din hund skal være rabiesvaccineret og
så skal rejsen bestilles gennem et selskab,
som har ret til at formidle jagtrejser i Polen.
Mere kræves ikke. Men det kan være svært
at finde egnede revirer til agerhønsejagt. Er
det derfor, at NIKA jagtrejser ikke reklamerer med hønsejagt? - Ja, det er det blandt andet, men det er især på grund af de udsving,
der kan være i agerhønsebestanden fra egn
til egn. Du husker jo nok, at vi selv et par år
er taget hjem før tid på grund af manglende
agerhøns. Jeg vil helst sælge jagtrejser, hvor
jeg er sikker på, at der kan skydes det vildt,
som jægeren ønsker, og med agerhøns kan
det som sagt være meget svingende.
For mig har det i sandhed været et privilegium at opleve denne jagt og træning med
gode velgående hunde i gode venners lag. I
år skal der lyde tak for godt kammeratskab
til Erling Clausen, Gert Clausen, Thomas
Klit, Knud Klit, Niels A Nielsen, Aksel
Spangsbjerg og Allan Nissen.

Så er der agerhøne.

Eftermiddagshygge.

Landbrug som på oldefaders tid.

Agerhøns - Familie
få større succes med din udsætning (et par + 20 kyllinger, 14 dage gamle)

Bestilling modtages på udsætningsklare fugle til senere levering
Alex Nissen, Blangstrupvej 12, 5610 Assens. Mobil; 40 43 48 50

Egen hjemmeside?
Avler du, og vil du have solgt dine hvalpe?
Eller har du en god historie at fortælle?
r
r
r
r
r
r

Irsk setter hvalpe
5 hanner efter gode brugshunde.
Far DK00147/2011 Erin Vom Kapellenpfad, en ung tysk comet med irsk,
fransk tysk og dansk blod i årene, en
blændende stil, og en kanon psyke.
Mor: 15466/2003 Chiss med mange
VK placeringer, heraf 2x1. v
Begge forældre bruges til praktisk
jagt og markprøve.
Hvalpene salgsklare i uge 48.
Kennel-Vilslev. 40384693.

SL VILDT

Hjemmesider laves i CMS Joomla
Mulighed for selv at opdatere
Ingen begrænsninger i antal sider m.m.
Hjælp til køb af domænenavn og webhotel
Søgemaskineoptimering
“Webmaster-service”

Kontakt for tilbud
lemo@gribskovens.dk / 5099 0871

KÆLEDYRSKREMATORIET

Lene Mortensen
Se mere på www.lenes.biz

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

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

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

www.fjd.dk
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KVALITETS

brændstof
til din hund!

Naturkost

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