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12 Vi laver et jagtterræn 2.
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4 Mange fugle i Sønderjylland. DM-2012.
www.fjd.dk

Siden 2007 har ejere af
stående jagthunde talt
agerhøns for DCE
(tidligere DMU). To gange
årligt har vi været i marken og registreret
henholdsvis parhøns og flokke. De seneste
år har vi haft omkring 20 tælleområder,
hvor vi har indsamlet data og indberettet
til DCE.
Nu er Danmarks Jægerforbund imidlertid
ved at være klar med en on-lineregistrering, så alle nemt og hurtigt kan indberette
observationer. Det hele bygger på en
webside, hvor man klikker ind, finder sit
område, markerer observationen og hvad
man har set.
Der vil i løbet af februar måned blive afholdt informationsmøder forskellige steder
i landet. Her kan man møde frem og få at
vide, hvordan man gør. Følg med på DJs,
FJDs og specialklubbernes hjemmesider.
Her vil møderne blive annonceret. Det er
et stort fremskridt, for nu kan alle være
med, hvorfor vi også kan få et langt bedre
billede af, hvordan det forholder sig med
agerhøns, harer og fasaner rundt om i det
åbne land.
Det hele skal ses i sammenhæng med
den store nationale forvaltningsplan for
hare og agerhøne, som nu sættes i værk.
Planen er, at 2013 skal være et slags
forsøgsår, hvor man skal se, hvordan det
rent organisatorisk fungerer, når et så stort
projekt stables på benene. Det er målet, at
man inden udgangen af 2013 har ca. 20
forvaltningslav etableret.
Fra januar 2014 går det så rigtig løs, og
nu stiler man så mod i løbet af 2014 at få
oprettet 100 forvaltningslav på hver 1000
– 1500 ha.
Der er slet ingen tvivl om, at der vil blive
hårdt brug for ejerne af de stående jagthunde i dette meget vigtige arbejde. Det
er os, der har den umiddelbare interesse i
jagten i det åbne land på ikke mindst agerhøne og fasan. Derfor er det også vigtigt,
at vi engagerer os i dette arbejde fuldt og
helt.
I løbet af 2013 vil der blive afholdt informationsmøder flere steder i landet, så det
er med at møde op og få at vide, hvad man
skal og kan gøre, og hvordan hele planen
organiseres.
Det er en spændende tid, vi går i møde.
Den giver udfordringer og stiller krav, men
lad os tage udfordringen op og vise omverdenen, at vi mener det, når vi siger, at vi
vil gøre en indsats for agerlandets fauna.
Må 2013 blive startten på en helt ny
æra for faunaforvaltningen i det danske
kulturlandskab.
Rigtig glædelig jul og godt nytår
Flemming Østergaard, redaktør.
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DM - 2012

....fantastisk, flot og fremragende
Masser af fugle og fantastisk flot hundearbejde lige til den store vildtparade var ingredienserne på årets
Danmarksmesterskab, som blev afholdt i Sønderjylland.

Reportage: Flemming Østergaard.

Der blev fældet rigtig
mange fugle på årets
Danmarksmesterskab i det
sønderjyske.

Der var en intens stemning, en summen af
forventning og spænding, da hundeførere,
publikum, dommere, skytter og terrænledere
samledes i slotsgården på Gram slot søndag
morgen d. 14. oktober til årets Danmarksmesterskab for engelske racer. Sådan skal
det være forud for et DM, og alle går
med de samme spørgsmål i hovedet og på
læberne. Vil vejret holde? Er der fugle nok?
Hvordan er færtforholdene og meget andet.
Men lad det være sagt med det samme. Det
blev et DM, vi længe vil huske.
Et efter et blev holdene sendt af sted, og
Jagthundens redaktør valgte at følge med
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hold 3, som skulle til Rødding. Her var
dommer Anton Dahl snart klar til at slippe
de to første hunde, som heller ikke skulle
have lang tid til at bringe sig i kontakt med
fugle, men en flok stærke agerhøns er ikke
let at have med at gøre på stub midt i oktober. Det måtte andre hunde også sande den
formiddag.
Sidst på formiddagen kom vi i mere ”loddent” terræn med hegn, grøfter, tykke kanter
og roer, og så kom situationerne. Engelsk
setter Senjas Nitte lavede flot arbejde med
en flok høns i skrub ind mod en roemark.
Senere blev det engelsk setter Østkystens
Isaks tur til at vide, hvordan en fasan skal
www.fjd.dk

behandles i roer, afsluttet med god og sikker
apportering. Disse to hunde var i øvrigt de
eneste, som fandt vej til eftermiddagens
afprøvninger, fordi de øvrige enten ikke fik
den nødvendige fuglesituation eller faldt på
manglende dressur.
Eftermiddagens afprøvninger var henlagt
til terræner nær Bramming, og her fik
alle, der var med, opvisning af de sjældne.
Hønseflok på hønseflok sad rundt om i
markerne, og hundene leverede den ene fine
situation efter den anden. Der var virkelig
kamp om pladserne, og konkurrencen var
tæt og afgørelserne hårfine, hvilket kan ses

Klar til kamp.

- Vær så god at slippe. Gordon Setter Inez skal ud og tage kampen om mod Engelsk setter Isak.

Dommer, Anton Dahl giver kritik.

Der var en næsten uendelig strøm af deltagere og tiskuere på vej til eftermiddagens afprøvninger..

Jalte apporterer fasan til sin ejer Leif Daae.

af, at de første fem på podiet alle fik HP.
Det var en eftermiddag, hvor det store smil
var fremme hos alle, der var med i marken.

stor oplevelse at overvære, der tjener såvel
hundeførere, som terrængivere til stor ære.

De kontinentale racer havde henlagt formiddagen til terræner omkring Rødekro, og
da redaktøren omkring kl. 13 fandt frem til
kroen i Hellevad, var der en superstemning
blandt hundeførere og publikum. Der var
fældet fugl for samtlige hunde. Aldrig tidligere havde man oplevet noget sådant.
Efter veloverstået frokost i øvrigt en
ganske udmærket flæskesteg, bekendtgjorde
ordførende dommer Niels Korsbæk Nielsen,
at man havde 10 kategori 1 hunde, og dem

ville man tage med.
Det betød i praksis, at alle i princippet
kunne vinde, da man tog hul på afprøvningerne, der skulle foregå i store roemarker
lige uden for Hellevad.
For en, som er vant til at deltage på og
dømme engelske vinderklasser, kan det godt
være lidt svært at følge med, når kontinentale afvikler deres ”anden omgang”. Men
uanset hvad, så var jeg vidne til hundearbejde af usædvanlig høj kvalitet. Ikke nok
med, at der var fugle i hvert eneste slip, men
hundene kunne også bringe dem på tasken,
nogle endda flere gange. Og dressuren på
hundene var helt i top. Det var en meget
www.fjd.dk

Niels Korsbæk Nielsen har været så
venlig at hjælpe redaktøren lidt på vej med
følgende kommentarer: Når 25 kontinentale
hunde på Danmarksmesterskabet 2012 kan
placeres, efter at der er fældet ca. 30 agerhøns/fasaner, og et par forbiskud er der vel
også på dagen, -så er det flot, flot.
Samlet kritik af dagspræstationen omfatter
mange nuancer af hundenes arbejde. Jeg vil
gerne, som ordførende dommer for dagens
tilskuere, for læserne og hundeførerne anskueliggøre motiveringer for placeringsræk-
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Senjas Nitte har hittet fugl. Skytten skynder sig frem.

Dommertrioen for de kontinentale, Anette Laursen,
Neils Korsbæk Nielsen og Leif Jensen voterer.

kefølgen i mere simpel form..
Danmarksmester 2012. 1. vinder: Korthår,
Petermann’s Jolly ejer Erik Petermann. En
helt fejlfri dagspræstation, 3 fugletagninger,
god avance, god apport, letførlig.
2. vinder: Ruhår, Fredskovs Woodo ejer
Søren Nielsen, Jystrup. Fejlfri dagspræstation, spinkel chance for fugl, to makkerhunde finder fugl i slip med Woodo. 1 god
fugletagning.
3. vinder: Korthår,Toes Krogh ejer Kurt
Grün. Misbrugt chance for fugletagning,
god kontant og kontrolleret avance i fint
samarbejde med fører og skytter, 2 gode
fugletagninger, god hurtig apport.
4. vinder: Ruhår, Frida ejer Hugo Schibsbye. Misbrugt chance for fugletagning, anmærkning på træg avance , 2 gode fugletag-
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De placerede engelske hunde bag et udsnit af den
store vildtparade.
1. vinder, HP, ES Nordvestjydens Ciwa, Kurt Nedergaard.
2. vinder, HP, ES Bjerndrups Bojana, Svend Aage

Vad.
3. vinder, HP, P UG´s Prince, Christian Johansen.
4. vinder, HP, P Packo, Mogens Pedersen
5. vinder, HP, ES Østkystens Isak, Tonny Nygaard.
6. vinder, IS Lohmanns Jaffa, Frank Krøyer.

De placerede kontinentale hunde.
1. vinder HP Danmarksmester: Petermann’s Jolly,
korthår, Erik Petermann.
2. vinder HP: Fredskovs Woodo, ruhår, Søren
Nielsen.

3. vinder: Toes’ Krohg, korthår, Kurt Grün.
4. vinder: Frida, ruhår, Hugo Schibsbye.
5. vinder: Ambi, korthår, Jakob Poulsen.
6. vinder: Bommelunds Kura, ruhår, Orla Didriksen.

ninger, flot selvstændig udført apportering.
5. vinder: Korthår, Ambi ejer Jakob
Poulsen. Stand uden påvisning, stand og efterfølgende lang avance- fugle flygter i ikke
jagtbar afstand, anmærkning på apportsøg, 2
gode fugletagninger.
6. vinder: Ruhår ,Bommelunds Kura ejer
Orla Didriksen. Stand uden påvisning, misbrugt chance for fugletagning, for upræcis
rejsning( fugle mistes), enkelt anmærkning
på åbent søg, 3 gode fugletagninger, suverænt apportarbejde.
Tak til mine meddommere Annette Lauersen og Leif A. Jensen for positvt samarbejde.
Da mørket begyndte at lægge sig over
Sønderjylland, satte holdene kursen mod
www.fjd.dk

Gram slot, hvor slotsparken var ramme om
en stemningsfuld afslutning og en af de
største vildtparader, jeg har set på en vinderklasse i de snart 45 år jeg har været med.
Vinderne blev hyldet, der blev takket til alle
sider, og der blev råbt hurra for vinderne,
hundesporten og DJU. Det var i sandhed
et Danmarksmesterskab, som var et 75 års
jubilæum værdigt. Der skal lyde en stor
tak og megen ros til alle, som muliggjorde
denne prøve, og mon ikke de fleste af os på
vejen hjem genoplevede mange af de flotte
situationer i den indre flimmerkasse.
Det var et Danmarksmesterskab, som vil
blive husket meget længe.

(UNDEANSVARSFORSIKRING s 3YGEFORSIKRING s ,IVSFORSIKRING s (UNDq4OTAL

WIEGAARDEN.DK · 135541
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Vores SYGEFORSIKRING
dækker også, hvis din
HUND KOMMER TIL SKADE
UNDER JAGT ELLER TRNING

Find os på facebook

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk
www.fjd.dk
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Tekst: Hans Martil Christensen
Foto: Kim Henriksen

Fra alle os til alle jer

Glædelig jul
På det for nylig afholdte DM spurgte vores gode redaktør, om jeg ikke kunne skrive en julehistorie til tre gode billeder, som han havde liggende.

Jul, det har jo noget at gøre med ønsker, og
give og modtage gaver. Og skulle jeg ud fra
disse billeder have nogle ønsker, ja da ville
det helt klart være, at enhver jæger, ny som
gammel, må opleve det, som jægeren her,
med sin hund har oplevet. At se sin hund,
som her på billedet, tage en smuk stand. Og
som helt klart viser, at nu er fuglen fundet,
spørgsmålet er nu bare, når nu der gives
ordre til at rejse fuglen, om hele hegnet
eksploderer, når den røde kok forsøger at
komme væk, eller om sneppen snor sig ud
mellem grenene i forsøget på at komme
uden for skudhold
Har man en gang i livet oplevet dette, så
vil det for mange være den form for jagt, de
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vil sætte størst pris på at udøve, sammenarbejdet mellem hund og jæger, der gør, at det
hele går op i en højere enhed. Og så er det
ikke antallet af fugle, der bliver nedlagt, der
afgør, om dagen bliver vellykket.
Men dagen er jo ikke slut med, at man får
skudt den fugl, som hunden nu har fundet,
for den skulle jo gerne med hjem og puttes
i gryden, og som vi ser, så mestrer den stående hund også dette, når den med stoltheden lysende ud af øjnene, apporter den
fældede fugl uden så meget som at krølle en
fjer på den.
Se det er jagt i bedste forstand, så mit andet juleønske skal derfor være, at indsatsen
for at forbedre vilkårene for markvildtet må
www.fjd.dk

blive intensiveret, og at der også fra myndighedernes side vil blive bakket op om den
indsats, der allerede gøres.
Nu er det ikke kun sneppen og fasanen, der
hører til småvildtet, men også agerhønen,
og skal vi bevare jagten på den, er det i høj
grad her, der skal gøres en indsats, for er der
noget der hører sammen, så er det agerhønen og den stående hund.
Mit tredje juleønske set ud fra disse billeder må derfor være, at nye hundeførere
må få øjnene op for, hvad man får, når man
vælger en stående hund, en god apportør og
en hund der kan tage stand.
Glædelig jul.

www.fjd.dk
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Vellykket Hjallerupdag

FJDs internationale vinderklasse for kontinentale racer
FJDs Nordjyske Vinderklasse for de kontinentale hunde blev afholdt lørdag den 6.
oktober med samlingspunkt på Hjallerup
Jagtcenter, som dagen igennem var ramme
for hele arrangementet.
Her kunne Leif Bach byde velkommen
til 26 hunde fordelt på tre hold i letskyet
vejr, let til frisk vind og 13 til 14 grader – et
rigtig fint markprøvevejr.
Efter opråb og parole var vi klar til at køre
i marken, det hold jeg var med på skulle til
Gåser, mens de to andre skulle til henholdsvis Hjallerup Øst og Øster Hassing.
Straks efter ankomsten til Gåser blev
de to første hunde sluppet i en mark med
olieræddike, og der var ikke gået mange
minutter, før råvildtet stod ud til alle sider,
men hundene stod for fristelsen og klarede
skærene - flot. Der var ikke så mange fugle
lige fra morgenstunden, men det var nok
fordi, vi tidsmæssigt var kommet lidt foran
fasanerne, som ikke alle var kommet ud fra
skoven. Som formiddagen skred frem var
der dog fugle nok og mange af hundene

havde fugl flere gange. Generelt må det siges, at de tre terrænledere havde gjort deres
arbejde godt, for på de to andre hold var der
også masser af fugle formiddagen igennem,
så til frokost var der stort set skudt over alle
hunde.
Efter en middagspause med stegt flæsk og
persillesovs og dommernes votering var vi
klar til at køre i marken igen, hvor afprøvningen skulle foregå i en nyplantning af
juletræer, som ligger ca. 10 minutters kørsel
fra Hjallerup Jagtcenter. Det viste sig at
være et helt igennem fantastisk terræn,
hvor agerhønsene lå i flokke for hver 50-75
m - det må have krævet en stor indsats af
terrænleder Jesper Kjærulf at skabe så godt
et terræn.
Det blev en eftermiddag, hvor vi så rigtig
meget flot hundearbejde, og hvor eftermiddagens afprøvning blev afgjort på fugl, så
efter et par timer var alt sat på plads, og vi
kunne køre tilbage og holde afslutning på en
meget flot dag.
Poul Bislev

Arkivfoto: Bjarne Nürnberg.

De hyggede sig i efterårssolen.

Resultatet af dagens
afprøvning blev:
1.vinder HP CACIT: RH, Ajstrupmosens
Thera DK10475/2008, E: Finn Jensen,
Sulsted
2.vinder HP: RH, Tækkemandens Ayla
DK11159/2007, E: Dan Bach, Randers C
3.vinder HP: RH, Hjortlund’s Zuki
DK10444/2007, E: Flemming ThuneStephensen, Hinnerup
4.vinder : KH, Kira DK12365/2009, E:
Kurt Grün, Tårs
5.vinder: RH, Lykkeager’s Wendy
DK06947/2010, E: Steen Henningsen,
Ølgod
6.vinder: RH, Giddi Dk08287/2009, E:
Vibeke Gude, Tørring
De placerede hunde i Hjallerup.
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Til alle aldre
og
størrelser
Design, produktudvikling, kvalitet
og et konkurrencedygtigt prisniveau
er nøgleord for Pinewood, som er
T.N. Fashions eget varemærke,
og det er vi stolte af.
Et særdeles repræsentativt
forhandlernet bliver dagligt
bekræftet i, at vort produkt opfylder
forventningerne hos tilfredse
Pinewood-kunder.
Med vort sortiment yder vi således
et relevant bidrag til livskvaliteten
hos den aktive forbruger - nu,
som i fremtiden.

T.N. FASHION
Tlf. 46 73 32 86 . Fax 46 73 32 85
www.pinewood.dk
VI HENVISER TIL NÆRMESTE FORHANDLER
www.fjd.dk
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Det var en af de dage, hvor
fasanerne bare ikke ville holde.
De fløj og fløj op mod den blå
himmel.
Foto: Kim Henriksen

Tekst: Rune Riishøj
Foto: Rune Rishøj, Hans
Jensen m. fl.

Jagten og efteråret
på Eskjær
Jagtsæsonen er i gang på Eskjær, og vi følger med på de første jagter på fasaner, hvor alt
måske ikke går helt efter planen..

Far og søn, Hans og Hugo diskuterer
dressur.
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I fuld fart bliver stubben afsøgt, og med
et er der stand. Den ruhårede hønsehund
Kesse også kaldet ”Vild”, har sat en stor
flok høns midt på stubben. ”Vild” mener
åbenbart, at skytterne er for langsomme, og
med utålmodigheden blæsende i det ellers
smukke skæg, bliver hønsene med stor appel
rejst. En smule ærgerligt, men i konsortiet
står hundens træning og arbejde højest, og
vi anvender jagterne som træning for vores
hunde.
Vi har haft stor succes med udsætning af
otte familieflokke på terrænet, men desværre
har vi haft svært ved at finde dem i forbindelse med vores træninger. Kun enkelte
gange er det lykkedes os i forbindelse med
træningerne at få en smuk situation cementeret på nethinden. Da vi ikke har skudt
nogen høns, glæder vi os i stedet til foråret,
hvor vi håber på, at hønsene har spredt sig
rundt i terrænet.
Regel nr. 1: Vi skyder kun over stående
hund, vi kunne aldrig drømme om at skyde
på en ikke jagtbar situation. En dag efter
fasaner kun med stående hund i ræddiker,
mose, skrub og juletræer, kan det blive
bedre? Dagen oprandt, og det værst tænkelig
vejr var dagens største udfordring. Vindstille, tåge og svag regn skulle vise sig at
give hundene og specielt unghundene store
udfordringer med fasanerne.
Den brogede skare af hunde (korthår,
pointer, breton, münsterländer), arbejdede
sig igennem dagen med fornøjelse.
Efter flere slip og såter uden en egentlig
jagtbar situation kom vi til en lille bæk, hvor
kanterne var fyldt med fasaner. Michael
slipper Indy, og kort efter er der stand. Fuglen bliver rejst præcist, og to skud brager
igennem tågen af Michaels gæst Peter, med
et efterfølgende råb: - Fandens det var en
direktør. Nu er vi i gang, og i løbet af den
næste halve time har de to münsterländere,
der går på hver sin side af bækken seks
- syv situationer, der resultere i en dejlig
håndfuld fugle. En ung pointermand med et
nyeligt erhvervet jagttegn skyder sine første
fasaner over stående hund og selvfølgelig
en kontinental hund, til stort morskab for de
kontinentale hundejere.
De engelske unghunde har svært ved fasanerne i de milde efterårsvejr. Men pointeren
Nick er en dejlig biotopsøgende hund med
en bomfast stand. Med fodermarvkål og
brændeælder sprøjtende omkring, var Nick
i gang. Efter et dejligt jagtsøg forsvandt
pointeren i mellem de lave træer. På plateuet
oppe over dalen stod Nik sømmet fast i en
græstot. Ingen tvivl, her er fugl. Med en
knaldhård rejsning blev hønen kastet til
vejrs, og kort efter endte den i en smuk dyne
af fjer. Ro i opflugt er ikke Nicks stærke
discplin, og med stor appel blev den brune
høne bragt hjem i høj fart.
En dag med gråvejr og tåge endte med en

Indy har taget stand. det viste sig også at være en
høne.

dejlig håndfuld fugle skudt over stående
hund. Alle hunde havde gennemsnitligt fire
- fem oplagte chancer for fugl og dette i sig
selv er seværdigt på disse kanter.
Stand! Vi har taget fat på en ny jagtdag,
samme koncept samme terræn, lidt andre
hunde og lidt andre folk. Holger har stand
med sin nye hund. Holgers hund rejser, og
en smuk høne går i luften med klappende
vinger. Holger vil ikke have skudt fugl for
sin nyerhvervede hund, og selvom det er i
jagtsæsonen, og vi er på ”træningsjagt”, så
er der respekt for det.
Det er en dag, hvor vejret for en gangs
skyld er i top. Solskin og vind, burde
have givet de bedste forudsætninger. Men
desværre viser det sig at være en dag, hvor
fasaner ikke vil holde, og vi ser store mængder af fugle, der i bedste ”talibaner” stil
løber over alle bjerge, med det samme der er
uro i terrænet.
”Præstekraverne” er åbenbart de første, der
forlader krigszonen. Det er hønernes dag.
Nick er igen på jagt, der skal findes fugl og
efter et par mislykkedes forsøg, står Nick
skåret i statur omkring en risbunke. – Rejs!
Fuglen kommer på vingerne, og den ellers
meget velskydende Michael må erkende, at
der også er plads ved siden af.
Dagen løber af sted, hvor alle skiftevis har
situationer. Vi har ikke så mange fugle som
jagten før, men sådan er visse dage jo bare,
og det gør jo heller ikke noget. Pouls unge
ruhår får stiftet bekendtskab med løbende
fasaner, desværre får den ikke en ren
situation, men forhåbentlig fik den alligevel
noget erfaring med dem.
Endnu en skøn jagtdag med en god håndfuld fugle er slut og med godt hundearbejde
i memorycardet, glæder vi os til den næste
”træningsjagt”. Vi havde regnet med at småskovene havde budt på snepper, men dem
må vi glæde os til til næste gang.

www.fjd.dk

Fakta om Eskjær
Eskjær Hovedgaard ligger i Salling ca.
13 km nord for Skive.
Seks midtjyske jægere forsøger her i
samarbejde med godsejer og skytte at
skabe et jagtterræn på ca. 230 ha. af
godsets areal.
Vi følger opbygningen af terrænet,
vildtplejen og jagten.
Første artikel blev bragt i Jagthunden,
august 2012.

Så er der fældet fugl, og Dharma apporterer.
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Masser af fugle på Toftegårdene

FJDs internationale vinderprøve for engelske racer d. 6. oktober
Når man en tidlig morgen er på vej for at
dømme på en af vore store efterårsvinderklasser, er forventningerne altid i top. Man
glæder sig, håber på godt vejr, mange fugle
og dygtige hunde.
Lad det være sagt med det samme. Forventningerne blev til fulde indfriet. Vi havde
fugle hele dagen, og det var rigtig dejligt at
opleve.
Formiddagen tilbragte jeg hos Flemming
Fuglede, hvor hundene ikke havde slået
mange slag, før vi havde den første flok
agerhøns, og sådan fortsatte det slip efter
slip. Agerhøns og fasaner. Der var fugle
nok.
Nogle hunde klarede det, andre gjorde
ikke. Sådan er det nu en gang. Vi var
færdige i god til før middag og satte kursen
mod Jagthytten på Gl. Toftegaard, hvor der
blev sørget godt for os, og hvor Nold var en
hyggelig vært.

Efter frokost gik det løs på store stubmarker
på Toftegaard. De var vel besatte med høns
– en stor oplevelse – super, og det var meget
publikumsvenligt. Alle kunne hele tiden
følge afprøvningerne.
Til 2. heat havde vi medtaget 12 hunde, af
hvilke en havde 1A, tre havde 1B, 7 havde
2A og en enkelt 2B.
Efter lodtrækning fik hundene et slip af
passende længde – de skulle have lov til
at arbejde for føden. Det flyttede lidt rundt
på rangeringen, fordi flere hunde opnåede
endnu en fuglesituation, medens andre faldt
på dressur og intensitet.
Yderligere fire hunde blev skåret fra, så vi
stod med otte tilbage. En breton, tre pointere, to irske settere og to gordon settere. De
blev nu matchet nede fra, og det var virkelig
en fornøjelse at gå og se på hundene i det
smukke og lune efterårsvejr. UGs Prince
opnåede endnu en fuglesituation og bragte

Hvad mon de snakker om, Christian og Erik? Den ene
vandt, den anden gled ud.

Resultatet (fra venstre)
1.vinder m. HP: P. Ug´s Prince, Christian
Johansen.
2.vinder m. HP: B. Elling Å´s Smilla, Mikael
Birkelykke.
3.vinder m. HP: GS. Nr. Løgums Diva af 5.maj
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Kristian Frøkjær. (Diva blev derved DKJCH)
4.vinder m. HP: P. Frierfjordens Ritt, Flemming
Fuglede Jørgensen.
5.vinder: P. Mørups Britta, Hugo Nielsen.
6.vinder: GS. Østjylland´s Rbz Sandy, Søren
B. Thygesen
www.fjd.dk

sig i en fordelagtig stilling inden finalen
mod Smilla.
Denne finale faldt ud til fordel for Prince.
Bedre søgsoplæg og en stand uden påvisning af vildt fra Smillas side afgjorde det
hele.
Velfornøjede begav vi os til haven bag
jagthytten for at uddele præmier og pokaler.
Jeg havde haft en fin dag, og det tror jeg
også alle andre havde. Stor tak til prøveleder, terrænlederne for rigtig gode terræner,
til skytter og til mine meddommere Poul
Erik Dahl og Jens Hansen. Tak for en ualmindelig god dag i Vendsyssel.
Flemming Østergaard

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

www.fjd.dk

86 64 73 39
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Reportage: Jens Velling

Blomsten af Danmarks jagthunde fra årets afprøvninger mødtes i dagene 12. og 13.
oktober i Sydvestjylland for at dyste i alle de fag/discipliner, jægeren kan få brug for.

FUME 2012
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H.C. Clausen og hans stab af hjælpere havde
i år påtaget sig den krævende opgave at
samle de mangeartede terræner til afvikling
af en fuldbrugsprøve på Esbjergegnen.
Kvalifikationerne til FUME (deltagerne
inviteres) er 1. pr. og en placering i den forreste ende af årets afholdte fuldbrugsprøver,
hvilket i praksis vil sige 1. pr. med max.
point i næsten alle afprøvede fag.
Over de to dage afprøves deltagerne i:
Schweiss, ræveslæb, skovsøg, fri ved fod,
aflægning, ro på post, apportering fra land
og vand, samt de sædvanlige markfag med
søg, fart, stil, vildtfinderevne, stand, avance,
ro i skud, apportering, sekundering etc.
Første dag startede med Vestkystblæsernes smukt klingende jagthornsignaler og
stemningsfuld flaghejsning ved Jagthytten
på Kravnsøvej, hvorefter prøveleder H.C.
Clausen bød velkommen og redegjorde for
prøvens forløb: Markarbejde ved Karlsgårde, vandarbejde ved Torup og skovfag
i henholsvis Hoffmanns- og Marbæk
plantager.
Vejret skulle vise sig fra den bedre side.
Efter en meget lang periode med rusk
og regn, var det endelig fra morgenstunden klart vejr med en let brise fra sydøst.
Markterrænerne ved Karlsgårde var dels en
stor fin roemark, ikke for høje og tætte roer
med masser af frøbærende urter, samt store
stub- og græsmarker. Der blev fældet fugl i
næsten hvert eneste parslip, og alle deltagerne leverede fugl i roemarken – masser af
flot fuglearbejde – også en del stødninger
formentlig p.g.a. den kolde østenvind. Slutteligt viste hundene søg, fart og stil på stubog græsmarkerne.
Fra Karlsgårde gik turen til Torup, hvor
frokosten kunne indtages i en stor ladebygning indrettet komfortabelt med halmballer til frokostpausen. Søen, en særdeles

skovmiljø med læ for den kolde østenvind,
og rævene blev løbende bragt hjem.

Fuldbrugsprøvens kongedisciplin - ræven. Her udført
på bedste vis af Hjortlunds Zuki.

velegnet sø til at vise avanceret vandarbejde
med sivbræmmer og store åbne vandflader,
lå i gåafstand fra laden. Det var i løbet af
dagen blæst godt op, og da hundene skulle
dirigeres langt (70-80 meter eller mere) over
åbent vand i stærk medvind for at finde de
udlagte ænder (tre stk.) i sivbræmmen på
modsatte side af søen, svipsede opgaven for
flere af hundene, der havde tilbøjelighed til
at søge op mod vinden.
Efterhånden som vandarbejdet skred frem,
blev deltagerne i smågrupper ført til ræveslæb i Hoffmanns Pl. I reglementet for Fuldbrugsprøver er anført: Gode ræve helst ikke
over 7 kg. Også her havde H.C. og hjælpere
helt fod på sagerne. Flotte ræve, jævnt store
og med en pels, der i mine unge dage kunne
have indbragt en formue hos bundtmageren. Dommer og udlægger nød det smukke

Dag to var der igen samling ved Jagthytten
på Kravnsøvej, og arbejdet blev herefter
forlagt til Marbæk Plantage. Et særdeles velegnet skovområde til schweiss såvel som de
øvrige skovfag: Skovsøg, apport, ro på post,
fri ved fod, aflægning. Også her blev der
løbende vekslet mellem de forskellige discipliner, og efterhånden som de enkelte deltagere var færdige, blev man i smågrupper
ført tilbage til Jagthyttens for hundeførere/
jægere trygge og hjemmevante omgivelser.
Her var der tændt op i grillen, så hungrige
sjæle kunne forsyne sig med grilpølser og
hvad dertil hører, medens dommerne havde
travl med at udfylde diplomer etc.
Midt på eftermiddagen andendagen var
arbejdet færdigjort, fem af de deltagende
hunde levede op til kravene til en 1. præmie
og p.g.a. deltagerantallet kunne 3 hunde
VK-placeres. H.C. Clausen kunne herefter
uddele de velfortjente præmier og diplomer:
Under afslutningssermonien hjalpVestkystblæserne med deres smukt indtonerede
jagthornsignaler: Samling, Vildtparade,
Agerhønen, Ruhåren, Jagt forbi, På gensyn.
Flødeskumslagkage. Prikken over iet:Til
sidst blev alle inviteret indenfor i Jagthytten,
hvor arrangørernes spindeside bød på kaffe
og flødeskumslagkage.
Slutbemærkning. Arrangørerne H.C. Clausen og hans hjælpere havde virkelig gjort
sig umage for et perfekt Fuldbrugsprøvemesterskab: Fuglerige terræner, perfekt sø- op
skovmiljø, gedigen Jagthytte og venlig og
hjælpsom guiden rundt under hele prøvens
forløb.

Resultatet af FUME 2012

De placerede hunde på FUME 2012 med den nye Fuldbrugsmester Midtals Nala til vensatre.

www.fjd.dk

1. V. Korthår Midtal´s Nala, ejer og
fører Thomas Hørup med 250 point
2.V. Ruhår Soffi, ejer og fører Knud
Bøndergaard med 247 point
3.V. Ruhår Vendelboen´s Ivan, ejer og
fører Bent Hansen med 243 point
Ruhår Leleu Feigh´s Chili, ejer og fører
Jan Feigh : 235 point
Ruhår Hjortlunds Zuki, ejer og fører
Flemming Thune-Stephensen : 233
point
Ruhår Barmosens Nynne, ejer og fører
Bo Christensen: 240 point
Korthår Fjelstrup´s Emil, ejer og fører
Andreas Andersen : 225 point
Ruhår Hekla, ejer og fører Morten Juul
: 199 point
Ruhår Lykkeager´s Tejs, ejer og fører
Dan Hartvig Jacobsen : 163 point
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I Lollands roer
FJDs internationale vinderklase for kotinentale hunde d. 7. oktober på Lolland

Arkivfoto.
De vindende hunde og deres førere. Morten Kaas
Jespersen længst til højre.

Vi ankom til Toreby kl.8.00, vejret var
typisk dansk efterårsavejr, blæsende, tørt og
lige under 10 grader, men ganske velegnet
til markprøve.
Prøveleder Leif Jensen bød velkommen,han havde sørget for hornblæsere, der
med fejlfri toner, blæste jagt begynd, og så
kom vi aftsed til de ventende terræner.
Jeg var på hold 1 med mine to hunde Igor
og Mille, og vi skulle bruge det meste af
formiddagen i en stor roemark. Det var
ingen dårlig ide’, for den var godt besat med
fasaner. Igor skulle ud i første slip med en
anden ruhåret hønsehund. Makkerhunden
fik hurtigt stand, men desværre blev til det
en knaldapoort, der ikke var til at misforstå.
Igor fik passende vist spontan sekundering,
uden at forsynde sig. Senere fik jeg skudt
fasan for begge hunde, men der var lidt
skønhedsfejl, og holdet kørte til frokost med
en enkelt hund, der fik betegnelsen: „Ikke
for fugl“ og en del kategori 2 hunde, der alle

håbede på at komme med til eftermiddagens
afprøvning.
Eftermiddagen, skulle vise sig at blive lidt
af en oplevelse. Der var udtaget 10 hunde til
afprøvning, tre kategori 1 og seks kategori
2, samt denne ene hund med betegnelsen
ikke for fugl. Jeg og min svigerfar var
heldige, alle vores tre hunde kom med i
eftermiddagens afprøvning.
Vi skulle gå i en beskidt roemark på Vennerslund, der lå midt imellem to skove, og
med en bred å til den ene side. Allerede på
vej langs åen så vi mere end 50 fasaner flyve
ud i roemarken, så et var med blandede
følelser vi slap hundene løs.
Jeg har dog sjældent set så flot en eftermiddags afprøvning, hvor jeg tror, der blev
fældet mange fasaner, og det var ikke noget
problem at få hundene retfærdigt placeret,
jeg tror ikke nogen var i tvivl, da vi returnerede til godsets gårdsplads for at afholde

vildtparade og præmieoverrækkelse.
Vi kan se tilbage på en god prøve, der blev
afholdt på fantastiske terræner, og jeg er
ikke i tvivl om, at jeg vil tilmelde mig til
denne prøve, hvis jeg får mulighed for det
fremover.
At det så i tillæg lykkedes at få begge
hunde placeret, gjorde jo ikke dagen dårligere.
Morten Kaas Jespersen

Resultatet
1. vinder HP: RH, Gyvellunds Magnus,
DK02785/2008, Jan Feldborg
2. vinder med HP: RH, Sundby Kahles,
DK09534/2007, Mikkel Petersen
3. vinder: KH, Baloo, DK11562/2011,
Allan Grundahl
4. vinder: RH, Bøgeskovens Mille,
DK03649/2007, Morten Kaas Jespersen
5. vinder: RH, Igor vom Biggesee,
DK06154/2009, Morten Kaas Jespersen

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 410 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Fin gammel setter

Dansk Jagthunde Udvalgs
tildeling af hæderspriser
Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse har
i 2012 som en anerkendelse af veludført
arbejde tildelt hæderstegnet DJU-nålen til
følgende:
Niels Jørgen Christiansen, Poul Erik
Jacobsen, Finn Møller Jørgensen, Hans
Jørgen Krab og Helge Rødbro Pedersen.
Følgende er endvidere tildelt DJU’s særlige hædersbevisning:
Vagn Jensen og Aage Stenhøj Jørgensen.

Jægerens Lommebog

Her en lille beretning om men rigtig gammel
setter - still going strong.
Vi fik Kogtveds H. Bruce da den var 9
måneder gammel fra kennel Kogtved v/Lene
og Valdemar Larsen, Bruce er blevet brugt
som jagt- og markprøvehund alle årene.
Den er i dag 15 1/2 år og var med på andejagt for bare 1 uge siden. Ind i mellem tror
den selv at være omkring 5 år, da den stadig
kan finde på at lege med „hunde-legetøjet“
fra vores mindre setter.
Med venlig hilsen
Jan Fabech

Niels Henrik Simonsen
176 sider. Gyldendal i samarbejde med
Danmarks Jægerforbund. 129,95 kr.
Den lille praktiske lommebog er igen på
gaden. Lige til en adventsgave eller ekstra
julegave. Den er som tidligere en lille
smart sag at have i jakkelommen eller i
bilens handskerum, og der står stort set alt,
hvad en jæger sådan lige har brug for at
vide. Den informative del har mange gode
illustrationer – jo Leif Ragn Jensen ”lever”
endnu.
Skulle man pege på en enkelt mangel er
det, at der mangler afsnit om markvildt
og terrænpleje for agerlandets fauna, men
måske kommer det med næste år.
Red

Nummer 6 decem

Jagthunden
ber 2012

VOV’er
pelsen

Glæd dig til næste år
Jagthunden udkommer også i 2013. Du
modtager allerede det første nummer 15.02,
og du har meget at glæde dig til.
For det første vil bladet udkomme i en lidt
anden ”indpakning”. Der skal nyt tøj til en
gang imellem. For det andet vil der i bladets
spalter være helt nye tiltag. Der bliver
blandt andet en ny artikelserie, hvor kendte
hundefolk fortæller om, hvordan de løser et
specifikt dressur eller træningsproblem.
I det hele taget vil vi bestræbe os på, at bladet kommer til at ose af jagt og hunde.
Forsiderne vil være læsernes bidrag til
fotokonkurrencen. Vi har bedt en fotograf
udvælge de seks bedste fotos, som skal
pryde næste årgangs forsider, men det bliver
jer læsere, som kommer til at kåre vinderne.
På gensyn i det nye år.
Redaktionen

KROMIX

og ønsker
glædelig jul
til jer og
jeres
¿UEHQHGH

Lars H. Ehrensvärd Jensen

Moderne uddannelse
af jagthunde
Bind 1: Det videnskabelige grundlag

Bogen tager afsæt i hundens måde at lære
på, nemlig ud fra den seneste videnskabelige
læringspsykologi, og gør op med tidligere
tiders straffemetoder, så begreber som dressur
og lydighed nu er udskiftet med uddannelse
og undervisning. I 2013 udkommer bind 2 og 3
omfattende uddannelseslære og lektionsplaner.
Bogserien er målrettet mod alle engagerede
jagthundetrænere.
)PUKMVYZLUKLSZL͂͂
Køb den på: www.jagtforlaget.dk

kr. 375,-

Udgivet af Fælles
repræ

sentationen

for Specialklubb

Hornbjergvej 51 | 8543 Hornslet
Tlf. 7070 1208 | salg@vildt-jagt.dk
er for Ståend
e Jagthunde
i Danmark

www.fjd.dk

KROMIX
Tlf. 75 73 18 61
www.kromix.dk
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Stor Slem
i Serbien
VM - 2012
Når det gælder ”Jagt på Dianas
stier” viser vi danske jæger vejen
hvordan jagt skal udføres, når det
er bedst.
I år slog det Danske VM hold til igen,
nemlig ved at blive Verdensmester i Sankt
Hubertus, dette som individuel og i hold.
Deltagere var Poul Valdemar Nielsen med
Breton PVN’s Darvin og Harris Jensen med
Engelsk Setter Bob.
Til Sankt Hubertus var der tilmeldt 30.
hunde af blandet stående jagthunderacer,
disse bliver opdelt i 3. hold
De 3. vindere på hvert sit hold skal ud i
en finale, alene dette er utroligt spændende,
point bliver ikke taget med over i finalen.
Her slog Poul Valdemar Nielsen til igen og
blev individuel Verdensmester, dette for 3.
gang, utrolig flot.
Sammenlagt opnåede begge ekvipager så
mange point sammenlagt, at dette også blev
til Verdensmester i hold.
Sankt Hubertus er ”jagt”, det vil sig både
hund og fører bliver bedømt i 20 minutter
som afprøvningen varer, hundeføren vælger
selv sit terræn/område som er et fasanområde, (der skyder kun fasaner i denne
disciplin), der må medtages 6. patroner og
der må skydes maks. 2. fasaner, fasanerne
var ikke helt hjemme i terrænet denne dag,
Poul Valdemar Nielsen og Darvin fik skudt
èn fasan, og der var ikke nogen fasaner til
Harris Jensen og Bob.
Arrangementer for Sankt Hubertus blev
afholdt i byen Natalinci som ligger 150 km.
fra standkvarteret, dette betød at vi ”alle”
skulle være klar til kører kl. 06.00 i kortege,

Valdemar Larsen og Harris Jensen hygger sig.
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Det danske hold ved åbningsceremonien.

som i øvrigt gik fantastisk, byen bød os
meget velkommen, og ikke mindre havde de
også inviteret os alle til en hyggelig middag
efter Sankt Hubertus var slut.
Til Verdensmesterskaberne deltog i alt 20
nationer, og Danmark var igen godt repræsenteret i alle discipliner.
Til VM kan der stille 4 kontinentale og
4 engelske racer samt Sankt Hubertus 2.
mænd og 2 kvinder, i denne disciplin kan
der stilles med blandet engelsk og kontinentale racer.
I år var der ingen damerepræsentation i
Sankt Hubertus, men jeg er fast besluttet på
at dette er vi næste år.
Kontinentale racer var repræsenteret
følgende:
Korthåret Hønsehund: Linda v/ Ventzislav
Simeonov
Korthåret Hønsehund: Gomard`s Scott v/
Knud Hansen
Breton: PVN`s Cisse v/ Poul Valdemar
Nielsen
Breton: PVN`s Darvin v/ Poul Valdemar
Nielsen
Engelske racer var repræsenteret følgende:
Engelsk Setter: Sikas Stoffer v/ Knud
Overgaard
Engelsk Setter: Bob v/ Harris Jensen
Engelsk Setter: Emmerik Du Mas D’Eyraud
v/ Valdemar Larsen

Setterstand i Serbien.

www.fjd.dk

Verdensmesterskaberne foregik i Serbien
med standkvarter i byen Nis, planlægningen
var i top, og vi blev ledt ud af byen i hold til
de anviste terræner, dette var næsten efter
danske forhold.
Området, hvor arrangementet blev afholdt
var meget fladt, nærmest som en højslette,
og så er der bare ”meget” varmt og blå himmel, hver dag fra 27. til 32. grader, alene
dette krævede utroligt meget af hundene.
Serbien har en landbrugskultur som ligger
50 år tilbage i forhold til Danmark, der er
stadig meget små marker med forskellige
afgrøder som passes uden maskiner, og det
bedste af det hele er, at der kun er tale om
naturlige fugle (agerhøns), fodertønder,
dette forefindes absolut ikke, og der er
mange agerhøns, fuldstændigt som i Danmark for mange år siden.
De danske deltagere fik ingen præmie på
førstedagen.
På andendagen fik et Tres Bon Linda v/
Ventzislav Simeonov et stort tillykke, der
blev ikke yderligere præmier til det Danske
VM-hold.
Vi glæder os allerede til næste år, hvor Verdensmesterskaberne vil foregår i Croatien
ved byen Zadar.
Med hundesportshilsen
Valdemar Larsen, DKK-holdleder- og FCIkomitemedlem

De danske holdverdensmestre får overrakt præmier.

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse
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Minna og Erling fik flidspris
FJDs internationale vinderprøver for engelske racer efter DM
Erling og Minna har i mange år, på helt
usædvanlig og gæstfri vis åbnet deres
private hjem for træningsture og markprøver, det være sig kvalitetsprøver, brugs eller
vinderklasser, på alle tider af året. Træsko
og støvler, placeret i bryggerset og i store
antal, er næsten dagligdag i sæsonerne i
deres hjem.
Minna dækker op med morgenbord, frokost til dem der skal have, kaffe og kage når
prøven er slut, helt fantastisk beværtning.
Senest var Erling en af arrangørerne bag det
engelske DM, få dage efter det var afholdt,
sagde han ja, til at afvikle FJD’s prøve for
engelske hunde den 21.10 i stedet for på
Lolland, han skulle kun lige bruge en halv
time... inden han vendte tilbage.
Tillige trådte han fredag aften, den 19.10
til som dommer, for FJD prøven i Tange Bjerringbro. Det er fantastisk, at vi indenfor
de stående jagthunde, har to så utrættelige
ildsjæle, som lægger alt deres tid og res-

sourcer i, at hundeførerne skal have en god
oplevelse. På vegne af alle de danske hundeførere fik de derfor overrakt, om morgenen
ved årets sidste vinderklasse, en flot gedigen
glasskål, som en stor tak for de mange gode
oplevelser, vi alle har haft indtil nu, med
udgangspunkt fra Stratvej 11.

Resultat af FJDs int. vinderprøve ved Tange Bjerringbro
20.10

Minna og Erling blev hyldet af hundeførerne. Arkivfoto.

1. v.: P Fugledes Juvel, Flemming
Fuglede Jørgensen. Juvel dermed ny
DKBRCH.
2. v: GS Vinterdalens Tillaaens, Erik
Petersen.

Resultat af FJDs int. vinderprøve ved Sejstrup d. 21.10
1. v, HP: P Mørups Britta, Huggo Nielsen. Britta ny DKJCH.
2. v, HP: ES Senja´s Zeibas, Jan
Andreasen.
3.v: ES Lammefjordens Lady, Asger
Mogensen.
4. v: ES Martallens Iasy, Erling Clausen.

FJD Aulum 30. oktober

at optimere chancer for fugl. Der var også
fasan og til sidst nogen agerhøns, nok til tre
præmieringer på det hold. Det var dog også
Klar morgen med klatter af rimfrost, som
hårde forhold for dette hold og dommer
dog forsvandt længere hen på morgen. Til
Tage fik ‚smæk’ da han i tre spring forsøgte
tider stadig råkoldt. Vi var tre hold.der blev at forcere et mosehul.Hans salto resulterede
sendt til hvert sit verdenhjørne ud fra verden i at hans briller forsøgtes kløvet over hans
navle (dvs midt i Hodsager Plantage!)
næseryg, men brillerne holdt, det gjorde
Der blev fra hold 3 (med Erik Petersen som næseryggen ikke helt.
Dommer) rapporteret sølehuller, mudderbad
Vi skulle også udsættes for forcering af diog påkrævede larvefødder (dommeren var
verse markafskærminger. Ved et af dem var
gået i en enklet gang). men de fandt ikke
der stor diskussion i gangbarheden at kravle
meget fugl. (Ni gange).
over hegn, Kristian Fly var i stødet at prøve
Flemming Østergaard var terrænleder på
(se foto)..han overlevede!.
dette hold. Han var så beskeden at få fugl
Hold 1 havde også nogen fugl og 2x 1. pr.
for sin ES unghund (1UK). En svensk ES og UK
en GS fik IFF.
Hold 2 havde Egon Dynesen som termvh
rænleder og Tage Skov som Dommer. De
Patrick Eggers
havde udsøgt forskellige smørhuller for
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FJDs sydsjællandske markprøve
ved Haslev
Lørdag den 8. september mødte 30 kontinentale og 34 engelske
hundeførere op ved Haslev Jagtforenings klubhus ”Kaisholm” til den
traditionelle sydsjællandske markprøve.
Prøven startede med, at man mindedes afdøde Jan Feigh, Herfølge,
der havde været terrænleder på denne prøve i mange år. Afgående
prøveleder Aage Stenhøj Jørgensen overlod herefter ordet til det nye
prøvelederægtepar Lissi og Claus Kirkegaard Rasmussen, som holdt
opråb og sendte holdene af sted.
Det var et rigtigt flot septembervejr med blå himmel, enkelte kumulusskyer, en let brise og solskin. Men det var tørt. Der var ingen
dug på roebladene helt fra morgenstunden. Denne tørre luft skulle
vise sig at volde mange hunde problemer. De kom simpelthen for tæt
på agerhønsene og fasanerne, så mange gange lettede fuglene i det
øjeblik, hunden tog stand. Når føreren så er langt væk, kan der ikke
komme en jagtbar situation af dette.
Vildttilgangen? På hold 1, hvor den erfarne Bjarne Jensen var terrænleder, mødte man så mange agerhøns og fasaner, at Bjarne ikke
kunne huske, hvornår han sidst havde oplevet dette. På de øvrige
hold havde dommerne de fugle, de skulle bruge til bedømmelserne.
Trods den lidt lave præmieringsprocent i forhold til, hvad der normalt er på denne prøve, var humøret højt og alle var tilsyneladende
tilfredse med prøvens afvikling.

I mørke er alle
hunde grå

Følgende hunde blev præmieret:
Kontinentale unghunde:
Birkemosens Arnold, ruhår ført af Knud Rasmussen 1. præmie
Kontinentale åben klasse:
Thasjani’s Gismo, vizsla ført af Sofie Skovly 1. præmie
Sai-Gha’s Sirius, ruhår ført af Palle Eriksen 1. præmie
Riko, korthår ført af Mogens Hartmann 1. præmie
Katholts Frida, ruhår ført af Uffe Beck Andersen 2. præmie
Bonjami’s F. Røskva, kleiner münsterländer ført af Morten Vestergaard 2. præmie
Broengen Jarl, korthår ført af Bjarne Axelsen 2. præmie
Bess, ruhår ført af Peter Poulsen 3. præmie
Baloo, korthår ført af Allan Grundahl 3. præmie
Engelske åben klasse
Gribskovens Bertha, breton ført af Søren Stenhøj 2. præmie
Bjerndrup’s Mikkel, engelsk setter ført af Jan Marinussen 2. præmie
Fleur Des Rousses De La Combe, pointer ført af Villy Lóven 2.
præmie

Dansk Jagthunde Derby 2013
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2011 til Derby i år 2013,
inden den er et år gammel, ellers er det for sent. klik ind på www.
jagthundederby.dk. og se, hvordan du tilmelder dig.

Træningsudstyr til jagthunden
Den professionelle hundelygte

ZZZJHPLQDGNJHPLQD#JHPLQDGN

www.orbiloc.com
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markvildt 2

Tekst:
Flemming Nielsen
Foto:
Flemming Nielsen
m. fl.

Naturen i Landbruget Landbruget i Naturen
Nu skal det ikke blive
ved snakken. Nu skal der
praktik på bordet. Naturen kan ikke vente.
Det var hovedingredienserne i Markvildt konference II, på Danmarks
Jægerforbunds afdeling
ved Kalø den 27. – 28.
september.
FJDs Markvildtudvalg
var repræsenteret ved
Flemming Nielsen (deltog også i konference I)
og Alex Nissen.
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Foto: Kim Henriksen.

Foto: Flemming Østergaard.

Vi ved, der er behov for mere naturhensyn
i landbrugsdriften, det har vi vidst de sidste
30 år. Det har talrige statistikker og statusrapporter dokumenteret samt hundefolkets
egne iagttagelser omkring bestanden af
markvildt, harer og agerhøns. Landbrugets
praksis har ændret sig. Vi har den viden,
der er krævet, for at kunne handle. Det, der
mangler, er ”gulerødder”, som gør det at-

traktivt at handle. Men vi har som hundefolk
og jægere et stort medansvar for at få gang
i samarbejdet med lodsejerne, for at benytte
de muligheder der eksisterer. Plejen og regulering af prædatore har vi også ansvar for.
Fødevareminister, Mette Gjerskov lovede i
sit indlæg på konferencen, 7 mil. kr. ekstra
til Natur og miljø tiltag i det åbne land. Så
mulighederne ligger lige foran os.

www.fjd.dk

det kræver en indsats og et samarbejde.
Derefter var der oplæg fra natur – og vildtpleje konsulent Lars Skou Glerup, som talte
om ”Barrierer for aktiv naturforvaltning, set
fra landmandens perspektiv”. Lars Glerup
påpegede bl.a., at der er behov for en faglig
rådgivning, da der ofte er en manglende
viden omkring de mange regler og tilskudsordninger. Dermed en frygt for at lave fejl
med efterfølgende sanktioner. Måske også
frygt for fremtidige bindinger, samt bekymring for offentlig adgang.
Biolog Bent Rasmussen, Danmarks
Jægerforbund havde et oplæg om ”Markvildtslav- et potentiale for fremtidens
naturforvaltning”. Bent Rasmussens oplæg
omhandlede ”lokale forvaltningsområder”
og en handlingsorienteret konceptudvikling. Han mente, at der ligger en potentiel
frivillig indsats, som ikke udnyttes. Her har
de lokale jagtforeninger deres store berettigelse, men som han sagde: - Praksis er svært
og kræver lokale ildsjæle. Det er dialogen
ved køkkenbordet der tæller, for lodsejerne
skal stille arealer til rådighed for forvaltningsområdet.
Organiseringen af et område på 1000 –
1500 ha. Der skal være en områdeforvalter,
som er nøglepersonen, arbejdet er lønnen i
sig selv. Der vil også være behov for en regional markvildtrådgiver. Ligeledes pegede
Handling bag ordene
Bent Rasmussen også på, at projektledelse
I to dage beskæftigede repræsentanter for naturbrugende organisationer sig med fremtiden
er det vigtigste. Derfor er det netop vigtigt,
for agerlandets fauna. Der er ingen tvivl om, at alle var lidt klogere, da de tog hjem, end da
at få udviklet konceptet for driften af disse
de kom. Også fødevareminister, Mette Gjerskov fik lejlighed til at sætte sig nærmere ind i
lokale forvaltningsområder, han pegede på
de tanker og planer, man har med den fremtidige forvaltning.
følgende vigtige punkter:
•
En lokal organisation og kommunikationslinje, der når helt ud til de enkelte
bedrifter
•
En specielt oprettet rådgivningsfunktion, der faciliteter det frivillige lokale
arbejde
•
En kollektiv marknaturplan bygget op
omkring monitering og en model for
adaptiv forvaltning. (En forvaltning,
der hele tiden tilpasses de erfaringer,
man gør)
Ligeledes er myndighedernes aktive
medvirken en forudsætning, primært ved
at tilpasse relaterede bekendtgørelser og
tilskudsordninger så det bliver muligt, at
tilgodese målsætningerne for markvildtforvaltningen.
Seniorforsker Thomas Kjær Christensen
havde forinden et indlæg med titlen ” Har
Foto: Werner Beeke.
vi tilstrækkelig vidensgrundlag til at kunne
omsætte forvaltningsplaner for hare og
Formålet med konferencen var at bygge
Målgruppen for konferencen var politikere, agerhøne til en praktisk forvaltningsindvidere på konklusionerne fra den første
embedsfolk, rådgivere og interesseorganisats”. Han gennemgik bl.a. ”håndtagene” i
konference i efteråret 2011. Konferencen
sationer, der arbejder med planlægning og
forvaltningspraksis – levestedsforbedringer
var arrangeret i et samarbejde af Danmarks
forvaltning af naturindholdet i det åbne land. – prædatorbekæmpelse – jagtregulering.
Jægerforbund, Institut for Bioscience,
Alex Nissen og jeg deltog for FJD.
Thomas Kjær arbejder med en ”fedback moAarhus Universitet, Landbrug og FødevaFormanden for Danmarks Jægerforbund,
del”, hvor der ofte moniteres på bestanden,
rer, Videncentret for Landbrug, Game og
Claus Lind, indledte konferencen med bl.a.
for at vurder om målsætningen er opfyldt, er
Wildlife Conservation Trust og flere andre
at sige, at vi har den viden, der er behov for. den ikke det, så må praksis ændres etc. dvs.
institutioner og organisationer.
- Vi skal byde inde med de rigtige løsninger, en ”adaptiv forvaltning”.
www.fjd.dk
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Dr. Alastair Leake, Game and Wildlife
Conservation Trust holdt et indlæg ” The
Natural Choice” omhandlede den engelske regerings visioner for de næste 50 års
naturforvaltning. Indlægget blev visualiseret
med eksempler på tiltag med tilskud og
krav fra ”Alastair Farm”. Det bygger på det,
der kan forventes af den kommende 2013
CAP reform (greening) af landbruget. Der
flyttes midler fra Søjle 1 til søjle 2, dvs. der
kommer natur-/miljøkrav med for at få den
højeste EB/ha støtte. Som Alastair Leake
udtrykte det: - Vi skal få menneske til at
udfører det, som vi ved, der er behov for”.
Det er klar, at såfremt CAP 13 ”greening
af landbruget” tager afsæt i den viden der
er tilgængelig om markvildtet, så vil lærken
(en af agerlandets karakterfugle), og andet
ikke jagtbart vildt, samt flora og fauna i
landbrugslandet få bedre forhold, samtidig
med bestanden af hare og agerhøne forøges.
Dette hørte vi på andendagen, fra interesseorganisationerne bl.a. DOF, DN og Danmarks Biavlerforening.
Formanden Lars Hvidtfeldt, Tolvmandssektionen, Landbrug og Fødevare sagde i sit
indlæg, at Fødevarer og Erhverv har mange
fælles interesser omkring markvildtet og
naturindhold i landbrugslandet. Han henviste til en undersøgelse, der viser, at 77 % af

- Naturen kan ikke vente, sagde fødevareminister,
Mette Gjerskov. Vi må så håbe for naturen, at det kommer til at passe.

landmændene har deres job, fordi de gerne
vil arbejde med naturen. Ligeledes så han
positivt på kravene om afgrødevariation,
samt at ”naturpleje” bliver en driftsgren
fremover.
Danmarks Jægerforbunds formand Claus
Lind Christensen kom med DJs visioner,
bl.a. at frivilligt få etableret 100 markvildtlav à 1000 – 1500 ha.

Derpå fik Fødevareminister Mette Gjerskov med sit indlæg/udmelding omkring
markvildtets vilkår og forhold fremover.
Hun lagde stærkt ud med de politiske
målsætninger: – Vi vil en grøn omstilling –
en øget biodiversitet – et fokus hvor der er
plads til naturen. Hun påpegede også vigtigheden i, at udvikle nye metoder til at undgå,
at vildtet ”høstes” af maskiner og redskaber.
Hun sagde også, at der er fundet syv mil.
kr. ekstra til natur- og miljøprojekter. Mette
Gjerskov understregede, at intentionen med
CAP 13 reformen er, at EU får et grønnere
landbrug. F.eks. kan det forventes, at der
flyttes 10 % af midlerne fra søjle 1 (enkeltbetalingerne) til søjle 2, dvs. der stilles krav
om natur og miljø tiltage for at få fuld støtte.
Der kommer krav om: - øget græsning, krav om afgrødevariation, 3 afgrøder / år, - 7
% af arealerne skal være ikke landbrug.
Hun sagde også, at biodiversiteten er en
folkeopgave, og der ønskes et samarbejde
og aktiv deltagelse. Jægeren er en moderne
naturforvalter, der beskytter og benytter.
Hun sluttede sit indlæg med at sige: ”- Naturen kan ikke vente.
En god og konstruktiv ”Markvildtkonference”, hvor der var mulighed for, at stille
spørgsmål og fremkomme med meninger,
ligeledes var der gode muligheder for at få
udvidet sine netværk.

betydet, at Erik i dag må dømme alle racer
i gruppe 7.
Erik er ligeledes i 2012 blevet færdig som
DKK’s repræsentant for de stående jagtmarkprøvedommer.
hunde i DJU’s bestyrelse.
Organisationsmæssigt har Erik stor
FJD ønsker tillykke med valget, og vi
erfaring, prøveleder på mange prøver af
glæder os til et konstruktivt samarbejde i de forskellig art, mangeårigt bestyrelsesmedkommende år.
lem i DGSK, samt formand i en årrække for
Tange/Bjerringbro Jagtforening.
Nedenstående følger en præsentation af
Erik har en stor berøringsflade, og et
Erik Petersen:
fantastisk indblik i dansk hundesport.
Erik Petersen er 60 år, bosiddende i ViDerfor er det også naturligt, at Erik gennem
borg, hvor han er ansat af Viborg Kommune tiden har været en meget benyttet skribent i
som handicapmedhjælper for hustruen
hundemagasiner – bl.a. for DKK`s samarKaren, som er kørestolsbruger.
bejdspartner Wiegaarden, hvor han dels har
Erik er uddannet fotograf, og har i over 35 lavet reportager fra markprøver, men også
år arbejdet med dette hverv – hvoraf de 8 år skildret forskellige stående hunderacer.
var som selvstændig erhvervsdrivende.
Ud over viden og erfaring med stående
Erik er entusiast – en ildsjæl, der gennem
jagthunde, så beherskes IT på superbruger
mere end 30 år har arbejdet med de stående niveau, og Erik har skabt velfungerende
engelske jagthunde. Hans foretrukne race er hjemmesider for mange af de engelske
Gordon Setteren, hvor han med sit opdræt
klubber og kenneler. Bl.a. den engelske
i Kennel Åens har skabt unikke resultater,
resultatside, som er en af de mest benyttede
Idet Finn Møller Jørgensen, efter mange år ligesom han selv har vundet et utal af bety- sider herhjemme.
i DKK’s bestyrelse, ønskede at fratræde ved dende prøver med sine Gordon Settere.
udgangen af 2012 – blev Erik Petersen, ViErik har, ud over arbejdet med egen race,
Hilsen fra Erik Petersen:
borg opstillet som ny officiel repræsentant
også ført en kontinental hund til tops på
Jeg vil gene takke FJD´s bestyrelse for
for de stående jagthunderacer. Kort efter
DKK’s brugsklasser samt vinderklassepladen store tillid der er udvist undertegnede
opstillingsfristen var udløbet, kunne det
cering, med dertil hørende DM udtagelse.
omkring indstillingen til DKK’s bestyrelse.
konstateres, at Erik Petersen var valgt ind
Erik har i mere end 25 år været en meget
Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til
uden modkandidater. I øvrigt sammen med benyttet og højt respekteret eksteriørdomde forpligtigelser en sådan bestyrelsespost
Henrik Johansen (genvalg), som i lighed
mer, i hele Norden. Han startede som dom- medfører og som udgangspunkt forsætte
med Erik, repræsenterer jagthundegruppen. mer for Gordon Setterne, men hans sikre
og udbygge det arbejde, som Finn Møller
Erik Petersen indtræder derved også som
blik for de stående racers kendetegn, har
Jørgensen gennem årene har stået for.

Ny repræsentant for FJD i DKK’s bestyrelse
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Fotokonkurrence
Du Kan endnu nå at være med i Jagthundens fotokonkurrence om en agerhønejagt. Klik ind på www.fjd.dk
og se hvad du skal gøre for at være med. Vi imødeser dine billeder med spænding.
Redaktionen.

- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.

KRAGBORG RÅFODER
DANSK BARF - når det er bedst!

Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk

www.kragborg-raafoder.dk
kragtborg.raafoder@gmail.com
v/Allan Rønsholt, Lottrupvej 7, 7130 Julsminde - +4526747327

Foto: Vicky Bjerring

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
z

ADFÆRDSBEHANDLING
Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

z

KURSER & UDDANNELSE
Hund i Harmoni z Kursus m. Jan Fennell

z

FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina
Med venlig hilsen

.DULQD5DVPXVVHQ
info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter

HUNDESPROG.DK
www.fjd.dk
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DJUrer

oriente

Dansk Jagthunde
Udvalgs bestyrelsesmøde

lørdag den 13. oktober 2012 kl. 13 på Gram Slot,
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand,
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, næstformand,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl
(AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian
Møller (KM) DJ, Thomas Moltesen Hansen (TMH)
DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
Afbud fra Søren Hecht Petersen, DKK.
PV bød velkommen
1. Dagsorden
Punkt 4.5 Dommer DM 2012 blev tilføjet. Punkt
13 Grænsen for sammenblanding af personlige
interesser og tillidshverv indsendt af HRA bortfaldt.
I stedet for indsattes punkt 13 Valg.
2. Referat
Referat af bestyrelsesmøde 17. februar 2012 blev
godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser fra organisationerne
DKK FMJ havde intet væsentligt at bemærke. Dog
refererede han til en ræveslæbsprøve, hvor hunde,
der var dumpede, fik lov til at starte om samme
dag på en ny ikke annonceret prøve. Dette er ikke
tilladt, idet en prøve skal annonceres senest dagen
i forvejen. Disse regler bør indskærpes over for
prøvelederne.
DJ KH oplyste, at vildttællingssystemet nu er på
plads. Der skal arrangeres kurser tre steder i landet.
En ny instruktøruddannelse er under udarbejdelse
med en tredelt opdeling.
Under dette punkt kom man ind på nødvendigheden af, at organisationernes prøveledere samarbejder
mht. fordeling af terræn, dato for prøver m.m. Det
blev oplyst, at i MUV’s kommissorium står, at MUV
på frivillig basis kan koordinere prøver opdelt på
landsdele.
I medlemsbladet for FT spaniels havde der været en
artikel med angreb på DJ og arbejdet med de stående
jagthunde. Det blev drøftet hvor stor vægt, der bør
lægges på en sådan artikel fra en enkelt person.
FJD HRA uddelte på mødet et notat, som han henviste til. (Det var også sendt pr. e-mail dagen før).
Notatet omtalte samarbejdsrelationer i forhold til
DKK og DJ. Han supplerede notatet med følgende
bemærkninger:
Mht. til stambøger bør man ikke give køb på
sundhedspolitikken. Hvis der mangler UK og ÅK
markprøver i DJs regi i nogle områder, tilbyder
FJD at lave prøverne. Henvendelse kan ske til FJDs
sekretær.
Endvidere omtalte han JGHV prøvesystemet, som
den kontinentale gruppe vil indføre i Danmark.
JGHV’s prøvesystem handler om afprøvning af
unge alsidige kontinentale jagthundes jagtlige
anlæg og egnethed til at løse de mest basale jagtlige
opgaver. Prøvereglerne vil ikke indgå i DJUs regi.
På forespørgsel fra DUV’s formand TMH om hvem,
der skal uddanne dommerne til disse prøver, svarede
HRA, at det skal FJD.
4. Dommerudvalget (DUV)
4.1. DUV’s rapport
Der forelå to rapporter. DUV’s rapport nr. 2/2012
og DUVs rapport 3/2012, som TMH kort kommenterede. Han sagde bl.a., at formen for afholdelse af
orienteringsmøder for kommende markprøvedommeremner skal tages op til revision. Apporteringsdommeruddannelsen skal fremover også indeholde
praktik.
Der er udarbejdet et notat om arbejdsgangen i
DUV. Dette er fremsendt til DJU’s orientering. Der
er også udarbejdet et kommissorium for mentorer for
kommende dommerelever.
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PV informerede om, at Engelsk Setter Klub (ESK)
selv havde ”udvidet” dispensationen med at opdele
deres forårsvinderklasse i to prøver, ved at etablere
et hold med 16 hunde. Denne dispensation fra FMR
var der ikke ansøgt om, og den var derfor ikke bevilget. ESK’s bestyrelse tilskrives.
PV omtalte kort Dansk Breton Klubs bestyrelses
klage over en prøvedeltagers indlæg på Facebook
med kritik af klubbens ledelse i forbindelse med
afviklingen af klubbens forårsprøve. Sagen var
afvist, idet den efter DJU’s bestyrelses opfattelse
ikke kunne henføres under regler for disciplinære
foranstaltninger indeholdt i FMR. FMJ oplyste,
at sagen også var indbragt til DKK’s bestyrelse,
som havde afvist den som en disciplinærsag. Der
fremkom herefter flere kommentarer om det stigende
problem med personlige angreb på andre personer i
de sociale medier.
4.2. Autorisation af apporteringsdommere
DUV havde indstillet 18 aspiranter til godkendelse
og autorisation. Alle blev godkendt.
4.3. Godkendelse af 3 dommerelever
Der var fremsendt 3 ansøgninger om godkendelse
af dommerelever. Efter en kort drøftelse blev de
alle godkendt. Der er nu registreret 7 engelske og 4
kontinentale dommerelever, som vil blive indbudt til
kursus i slutningen af januar 2013.
4.4. FJD’s ansøgning om godkendelse af Skovfugleprøven.
FJD havde fremsendt en ansøgning om at få Skovfugleprøvens regelsæt endeligt godkendt.
Der var i udvalget enighed om, at regelsættets
formuleringer ikke opfylder kravet til regler, som
indgår i Fælles Markprøve Regler (FMR). FJD
anmodes om at fremsende et nyt forslag, hvor dette
krav er opfyldt.
4.5. Dommer DM 2012
TMH oplyste, at én af dommerne, der var indbudt til
at dømme på DM i 2012, havde kvalificeret sig til at
deltage på DM og havde derfor forespurgt, om han
kunne løses fra sit tilsagn. Reserven havde også kvalificeret sig. DUV havde derfor rettet henvendelse til
en anden dommer, som tidligere var inviteret til at
dømme, men da han havde forbeholdt sig retten til
at trække sig, hvis hans hund kvalificerede sig til at
starte på DM, havde man inviteret den førstnævnte
i stedet for. Denne dommer, der først havde været
inviteret, meddelte dog DUV, at han ikke kunne
dømme den pågældende dag. DUV havde derefter
rettet henvendelse til en dommer, som var indstillet
til at dømme i 2013, og efter samråd med FJDs
bestyrelsesrepræsentant blev han i stedet for dommer
i 2012.
Der opstod herefter en debat om hvilke ”uformelle
regler”, der eksisterer, mht. om en dommer prioriterer start på DM med egen hund højere end at dømme
på DM. Det blev vedtaget at overveje at revidere
notatet ”Kriterier for valg af dommere til DJU’s
DM” i lyset af den opståede situation.
AD fremlagde et forslag til en ny fordeling af
startende hunde på DM, hvor specialklubbernes
vinderprøver sidestilles med organisationernes vinderprøver. AD bad den øvrige bestyrelse overveje,
om ikke tiden er moden til en ny fordelingsnøgle.
Forslaget vil blive sendt til behandling i organisationerne og specialklubberne, så det kan behandles på
det næste bestyrelsesmøde.
5.0. Markprøveudvalget (MUV)
5.1. MUV’s rapport
AASJ henviste til det udsendte referat fra MUV’s
møde. Her foreslår MUV bl.a., at man dropper den
6. prøve for kontinentale racer om efteråret pga. det
vigende antal startende hunde.
Efter nogen debat blev det besluttet at bevare den
6. prøve.
www.fjd.dk

5.2. Planer for markprøver 2013 – 2015
MUV havde fremsendt forslag til planer for de næste
3 år. Efter en kort drøftelse blev planerne for 2013
og 2014 godkendt. Plan 2015 kunne ikke godkendes
for så vidt angår forårsprøver planlagt efter 15. april.
Plan 2015 returneres til MUV, som bedes ændre
dette forhold. Øvrige planlagte prøver er dog i orden.
5.3. Fremtidig fordeling af kvalitetsklasser forår
og efterår
Emnet blev behandlet under punkt 3.
5.4. Forslag om udvidelse af DJ’s forårsvinderprøver
DJ havde fremsendt en ansøgning om afholdelse af
endnu en kontinental forårsvinderprøve og endnu en
engelsk forårsvinderprøve i Midtjylland.
En nogen debat, hvori det blev fremhævet, at DJ’s
forårsvinderprøver var givet med dispensation over
3 år, hvorefter man skal evaluere tiltaget, blev man
enige om, at DJ ikke kan afholde yderligere forårsvinderprøver i denne periode.
5.5. DM 2013. Forslag til dommere
FJD havde fremsendt forslag til dommere, der
skal dømme på DM i 2013. Da den ene engelske
dommer, som nævnt under punkt 4.5 skal dømme i
2012, skal FJD foreslå en anden. Endvidere opfylder
den foreslåede reservedommer for de kontinentale
ikke kravet om at kunne være ordførende dommer,
hvorfor FJD også skal foreslå en anden.
5.6. DM-pokaler og Dapper Dans ærestrofæ
Til erstatning for den bortkomne pokal Dapper Dans
Ærestrofæ blev det besluttet, at DJU indkøber en
erstatning.
De to vandrepokaler, som vinderne overrækkes ved
DM, har ikke plads til flere indgraveringer. Man var
enige om, at da disse pokaler viser DM’s historie
fra 1941 med vindernes inskriptioner, bør de fortsat
uddeles til danmarksmestrene. Det kan f. eks. ske
med påsætning af en fod, hvorpå der kan sættes sølvplader for de næste 15 år. Det forventes, at dette vil
koste ca. 5.000 kr. pr. pokal. MUV arbejder videre
med sagen.
5.7. Dansk Breton Klubs ansøgning om ekstra
kvalitetsklasser ved 50 års jubilæum
Ansøgning var fremsendt. Det blev besluttet at godkende UK og ÅK i forbindelse med jubilæet.
6.0. Slæb- og Apporteringsprøveudvalget
Der var intet til dette punkt på mødet.
7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
Der var intet til dette punkt på mødet.
8.0 Økonomiudvalget (ØUV)
8.1. Revideret regnskab 2011 og revisionsrapport
DJU’s regnskab for 2011 var revideret og underskrevet af revisorerne. Der var modtaget et revisionsprotokollat, hvori revisorerne efterlyste en bedre
dokumentation af nogle udgifter afholdt på slæb- og
apporteringsprøverne og fuldbrugsprøverne.
Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.
8.2. Budget 2012
Der er i 1. halvår indbetalt et a conto beløb på
100.000 kr., hvilket svarer til 50 % af det budgetterede indskud for 2012. Det blev besluttet at opkræve
yderligere 100.000 kr.
8.3. Forslag til retningslinier for tilbagebetaling
af prøvegebyrer.
Økonomiudvalget (ØUV) havde udsendt et revideret
forslag til retningslinier. Efter nogen debat blev det
vedtaget at godkende det fremsendte forslag, der
efter en redigering skal offentliggøres.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystem
Fra udvalget var fremsendt et referat af udvalgsmøde
den 31. juli 2012 samt en opfordring om, at alle
øvrige prøver i DJU’s regi oprettes i prøvesystemet.
Det blev konstateret, at det må betegnes som en
succes, at det var lykkedes at få indkørt prøvesystemet i foråret 2012, så alle markprøvers tilmeldinger,
kataloger, kritikker m.m. blev administreret af systemet. Der havde naturligvis været visse begyndervanskeligheder, bl.a. med en lidt forsinket fremsendelse
af prøvedeltagernes indskud til prøvelederne.
Det blev besluttet at fremsende en ansøgning til
Dansk Kennel Klub om, at alle øvrige prøver i
DJU’s regi oprettes i prøvesystemet.
FMJ oplyste om planerne for at afholde kurser i
systemet for prøveledere.
På en forespørgsel om til hvem, man skal henvende
sig, for at få rettet en fejl i systemet, blev der svaret:
Det afhænger af fejlens art. Hvis prøvelederen har
lavet en fejl, f. eks. ved registrering af hundens
præmiegrad, skal man rette henvendelse til prøvelederen, for at han kan rette fejlen. Hvis der er fejl i
dommerens skriftlige kritik, skal man rette henvendelse til prøvelederen eller dommeren. Derefter skal
prøvelederen åbne kritikdelen for den pågældende

hund, så dommeren kan rette fejlen.
Ved lejlighed vil teksten i FMR blive ændret, så anvendelsen af WEB-prøvesystemet fremgår af FMR.

Der er behov for en ajourføring af taksterne. Efter en
kort debat blev det vedtaget at anbefale FJD, at de
pristalsregulerer taksterne.

10.0 DJUs forsikringsforhold
AASJ oplyste, at alle prøver under DJU (DM, slæbog apporteringsprøver og fuldbrugsprøver) nu er
dækket af en ansvarsforsikring, hvis andre ansvarsforsikringer ikke dækker en skade.

13.0. Valg.
AASJ oplyste, at der nu er indgået forslag til kandidater. Til slæb- og apporteringsprøveudvalget er
indgået forslag om to kandidater til den ledige post. I
MUV og FUV er indgået forslag til genvalg.

11.0. DJU nålen
Der var fremsendt et forslag med en tilføjelse om
tildeling af en særlig hædersbevisning, som blev
uddelt i foråret 2012. Der blev på mødet foreslået en
yderligere tilføjelse om, at den særlige hædersbevisning i ganske særlige tilfælde ligeledes kan tildeles
personer, der har udført en ekstraordinær stor indsats
for arbejdet med de stående jagthunde.
Efter en kort debat blev de to tilføjelser godkendt.
Det blev vedtaget at tildele DJU-nålen til en dommer, som efter eget ønske var fratrådt.

14.0. Næste møde
Fredag 1. februar 2013 kl. 17 på Fjelsted Skovkro.

12.0 Revision af erstatningsbeløb for stående
jagthunde.
Det nuværende notat udarbejdet af FJD er fra 2008.

15.0. Eventuelt.
TMH informerede om DUV’s behandling af en dispensation til en skotsk hunds start på en dansk VK.
Endvidere informerede han om nogle spørgsmål,
som DUV vil udsende til ERFA-grupperne.
AASJ oplyste, at DUV laver en logbog med
fremsatte ændringsforslag i FMR til brug ved en
kommende revision.
HRA foreslog seminarer med emnet: Lovlig udsætning af fugl.
Mødet sluttede kl. 16.
Aage Stenhøj Jørgensen, Referent

Nye apporteringsdommere

Tommy Hougaard, Kløvervangen 5, Nørager, 8961 Allingåbro
Hardy Iversen, Bygumvej 67, Bygum, 9620
Aalestrup
Bjarne Jacobsen, Bragenholtvej 50, Langholt, 9310 Vodskov

Dan Hartvig Jacobsen, Lundsfrydvej 9 B, 1.
sal, 2500 Valby C
Jesper Funch Jensen, Kannikegårdsvej 30,
3730 Nexø
Jesper Klausen, Kærsholmvej 16, Mou,
9280 Storvorde
Bjarne Kleis, Stårbyvej 1, 4735 Mern
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28,
9370 Hals
Bent Arne Olsen, Egevej 1, Jørlunde, 3550
Slangerup
Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 Skårup
Kell Guldager Petersen, Uranienborg Allé
13, 2860 Søborg

Flemming Rasmussen, Chr. Winthersvej 12,
8500 Grenå
Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, 7730
Hanstholm
Anne Secher, Hjortekærbakken 6, 2800 Kgs.
Lyngby
Claus Secher, Hjortekærbakken 6, 2800
Kgs. Lyngby
Bent Simonsen, Vejlevej 46, 6880 Tarm
Carsten Trøjborg, Gl. Egebjergvej 31, 8700
Horsens
Lars Tyge Vandborg, Rørvigvej 35, 4500
Nykøbing S
Dansk Jagthunde Udvalg

Anne Secher

Bent A. Olsen

Bjarne Jacobsen

Bjarne Kleis

Bent Simonsen

Carsten Trøjborg

Claus Secher

Dan H. Jacobsen

Flemming Rasmussen

Hardy Iversen

Jesper F. jensen

Jesper Klausen

Karl Georg Kristensen

Kell G. Petersen

Lars Pedersen

Lars Tyge Vandvorg

Efter at have gennemgået uddannelsen som
aspiranter er nedennævnte blevet autoriseret
som apporteringsdommere. Disse dommere
kan dømme DJU’s autoriserede apporteringsprøve samt Danmarks Jægerforbunds
udvidede apporteringsprøve.

www.fjd.dk

Peter Ringgaard

Tommy Hougaard
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NYTÅRS FESTIVAL 2013

UDSTILLING
Stående Engelske Jagthunde Racer

Midtjylland

PROGRAM
Lørdag d. 12.1
8.00 Morgenmad kan købes
8.30 Ringtræning og trim
10.00 Udstilling
15.30 Johan B. Steen taler om avl og NKK
16.00 Elin Wittusen Kennel US inspirerende foredrag om fuglehunde & dressur mm. Skal opleves 19.30 Festmiddag Tilmelding på mail og betaling
Aftenen byder på underholdning, lotteri og dans.

Pointer
Breton
Irsk setter
Irsk Setter Rød og Hvid
Gordon setter
Engelsk setter
Lørdag 8.30 Ringtræning
/ Christina Bak

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel
Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Tlf. 6062 2435

10.00 ANERKENDT CERT
UDSTILLING

info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

Dommere:
Breton & Engelsk setter
Hilde Kvithyll N
Pointer & Gordon setter
H P Clausen
Irsk setter
Gunnar Jensen

VILDTFODERAUTOMATER

PRIS Tre retter incl. kaffe kr. 175,00 (forudbestilles)

Stor hovedpræmie.
En uges ferie med 50 % rabat på
Alpint Skihotel i Norge 6 personer
Hafjell Resort Lillehammer
www.hafjellresort.com
Værdi ca. 6000,00 kr.
Søndag d. 13.1
8.30 Morgenmad (ingen forudbestilling)
10.00 Agerhøns nutid og fremtid. Indlæg ved
FJD´s markvildts udvalg ved Fl. Østergaard m. fl.
DJ´s Jagt og Naturkonsulent Bent Ove Rasmussen

Tilmelding Udstilling DKK Hundeweb.
Gebyr 350.00 kr. Nr 2. 295.00 kr
Nr. 3 250,00 kr Baby 3-6 mdr. 240.00 kr
Hvalpe 6-9 mdr. 240.00 kr

12.00 Frokost - forudbestilles kr. 65,00
12.30 Danmarks Jægerforbunds nye formand
Claus Lind Christensen orienterer om status på emnet,
perspektiverer & afrunder.
Forventet afslutning ca. eller senest 14.00

Spørgsmål og tilmelding til Erik Petersen
Hedevænget 11 8800 Viborg
2072 9190 eller 8667 5290
ep1@pc.dk Konto 7605 - 1341618
+XVNDW P UNH GLQEHWDOLQJ
Sted:

Overnatning:
2 stk. 4 personers værelser i Alhede Hallerne ledig (200,00 kr. pr. vær.)
Overnatnings muligheder:
Hotel Karup 3097 1025
Ferielejligheder 9710 0883 (4 dob. værelser) i Kølvrå / afstand 5 km.
Ferie Center Karup Å ved Hagebro Tlf. 9745 2107
Værelser hos Torp Andersen 9745 6046

Til FASANER og AGERHØNS

Tilmeldings frist 2.1. 2013

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

Camping vogn ved hallen tilladt

Hvem skal have Markvildtprisen?
I 2013 skal FJD for sørste gang uddele Markvildtprisen.
Prisen er på 10.000 kr. og gives for en praktisk indsats for
agerlandets fauna.
Hvem vil du indstille til prisen? Klik ind på www.fjd.dk/
Agerhønefond & markvildtpris. Her kan du læse meget mere
om prisen, om hvem der kan indstilles, og hvordan du/I gør
det.
FJDs Markvildtudvalg.

Agerhønefonden
nærmer sig 10.000 kr.,
men vi kan godt bruge en
ekstra julegave fra dig.
Følg med på FJDs hjemmeside.

Vildtforderautomat komplet
Flot og effektiv vildtfoderautomat. Består af en ny og sort
plasttønde (60 l), 3 trykimprægnerede ben, skruer m. m.
samt en galvaniseret foderspiral.
Automatisk vildtfoderautomat
ACCUFEEDER, er ved at være kendt af alle. Fantastisk
driftsikker og enkel at bruge. Kan fodre 1 eller 2 gange i
døgnet. Lev. inkl. batterier.
Foderspiraler
Lav selv din vildtfoderautomat. Vi har to forskellige foderspiraler til montering i en tønde eller spand.
NYHED - Foderindsatse
PanFeeder (bl. velegnet til majs) og W-Feeder.
Tjek vores web for yderligere info.
Fælder
HUSK vi fører mange forskellige fælder. Bestil vores
katalog eller tjek vores web på www.america-thisted.dk

AMERICA A/S - DK - 7700
Thisted - Tlf. 9792 0122
www.america-thisted.dk
post@america-thisted.dk
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SIGNAL 8682 5500

Lør. 12. Januar 2013

Invitation i 5-klub regi –
Certifikat udstillinger

Hvad giver du din
bedste ven før en
lang arbejdsdag?

Vizsla – Gl. Dansk Hønsehund – Langhåret
Hønsehund – Drentsche Patrijshond – Weimaraner Afholder i fællesskab to certifikat
udstillinger i 2013

Sjælland – “Jægerspris Udstillingen” søndag d. 27. januar 2013, kl. 10.00:
”Kignæshallen”, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris. Sidste tilmelding d. 23. december
2012.
Da der i tilslutning til hallen er et cafeteria,
hvor der kan købes drikkelse og mad, må det
ikke medbringes.
Dommer for alle racer: Knud V. Jensen.
Jylland – “Uldum Udstillingen” lørdag d.
2. februar 2013, kl. 10.00:
Uldum hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.
Sidste tilmelding d. 15. januar 2013. Der kan
købes øl, vand, kaffe og en bid brød.
Dommere: for Gl. Dansk Hønsehund og Weimaraner: Erling Kjær Pedersen. for Langhåret
Hønsehund, Vizsla og Drentsche Patrijshond:
Erik Pedersen. Bedømmelsen vil her foregå i
2 ringe.
Tilmelding på hundeweb.dk
Udstillingsledere:
Sjælland: Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92,
2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 28 43 74 75. Mail:
Stausgaard@live.dk.
Jylland: Jannie Nielsen, Vidkærvej 11, Nr.
Vissing, 8660 Skanderborg. Tlf. 25 11 63 91.
Mail: 80j.nielsen@gmail.com.

Klasser & gebyrer:
Babyklasse: op til 6 mdr. (resultat stambogføres ikke)
kr. 240,Hvalpeklasse 6-9 mdr. (resultatet stambogføres ikke)
kr. 240,Juniorklasse 9-18 mdr.
kr. 350,Åben klasse fra 15 mdr.
kr. 350,Brugshundeklasse fra 15 mdr. og præmieret på
anerkendt markprøve
kr. 350,Championklasse national eller international
eksteriør champion
kr. 350,Veteranklasse fra 8 år
kr. 350,Opdrætsklasse 3-5 hunde fra samme opdrætter (min. 2 markpr.pr.)
gratis
Avlsklasse 3-5 afkom fra samme han/tæve (min. 2 markprøvepr.)
gratis
Rabat ved tilmelding af flere hunde (samme ejer): 1. hund kr. 350,- /
2. hund kr. 305,-/ 3. hund kr. 265

N Y H ENDE!RGI!

Et professionelt
foder til kvalitetsog prisbevidste
hundeejere.
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dag-til-dag levering.

Bemærk
Stambog, Resultatbog og vaccinationspapirer skal medbringes på
dagen. Se andet sted i bladet, hvordan du rekvirerer en Resultatbog,
hvis du ingen har..
Iøvrigt henvises der til DKKs udstillinmgsregler, hvad angår vaccinationer mm.
Du kan se mere om udstillingen på FJDs hjemmeside og på specialklubbernes hjemmesider.
Ret til ændring af dommer forbeholdes.
På 5-klubbernes vegne
Jannie Nielsen, Dansk Weimaraner Klub

www.sportsmans-pride-danmark.dk
Importør: Gilpa.dk
4'&/15'8',FJgJLNN#4&'.(TKIFJHHNN
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Dansk Ruhår Klub
Udfordringer, udfordringer
og udfordringer! Og glædelig jul

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
Onsdag 19 Dec, 201 og Torsdag 24 Jan
2013, begge på Fjedsted Skovkro, forhør
om tiden ved bestyrelsen

Opdrættermøde

Bestyrelsen har planer om at afholde et opdrættermøde , da vi ved og hører fra flere
medlemmer at der diskuteres ude i landet
vil vi meget gerne modtage oplæg/gode
ideer så i er med til at præge emnerne for
dagen og den fremtidige kurs for vores avl
Du kan skrive dit forslag til Torben Mørup
formand@ruhaar.dk.

Årbog

Årbogen 2012 Udkommer marts 2013 Har
du allerede stående ordre modtager du
årbogen automatisk Ellers bestil årbogen
hos kassereren nu Årbog 2012 koster 200
kr. der opkræves til februar sammen med
kontingentet for 2013
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Havde det nu været ejendomsmæglernes
blad du sad og læste i, ville der have stået
tre gange beliggenhed i overskriften. Nu er
det et hundeblad og endda et ganske særligt
et af slagsen – dét for stående jagthunde.
Og hvis ikke det fænomen om nogle år skal
være en saga blot, så skal der ske noget. Og
mere end at råbe vagt i geværet.
På rigtig mange fronter har vi udfordringer.
Internt i klubben. Vi mangler frivillige, der
både vil yde og nyde. Pokaladministrator,
udstillingsudvalg og kontaktpersoner blot
for at nævne nogle. Det er de mange bække
små, der gør den store å. Tøv ikke med at
give lyd, hvis du godt gider gøre en forskel.
Ud over de udfordringer det kræver for,
at klubbens maskinrum kan fungere og vi
fortsat kan bevare det høje aktivitetsniveau
vores klub er kendt for, har vi også en række
udfordringer på det mere overordnede plan.
Avlen som jeg omtalte i forrige nummer
af Jagthunden. Hvilken vej eller hvilke
veje skal vi bevæge os, for at sikre, at der
til stadighed er hunde der kan honorere
jægerens krav, præstere på prøver og agere
som en god familiehund. I den forbindelse
bliver vi udfordret af DKK, der i deres iver
efter at øge antallet af stambogsførte hunde,
slækker på en række krav. Herunder HD
status. Det betyder, at vi som klub skal tage
stilling til, om vi skal sige ja til påtegninger
på stambogen. Et stort A, hvis hunden lever
op til DKK og DRK’s anbefalinger og stort
B, hvis det ikke er tilfældet.
På det planlagte opdrættermøde i starten
af det nye år, bliver det spændende for
bestyrelsen at drøfte hvordan fremtidens avl
af ruhårede hønsehunde skal udvikle sig.
Jeg forventer ,at mange opdrættere vil give
deres besyv med. Og ellers er det en god ide
at ytre sine synspunkter på hjemmesidens
debatforum!
Hanhundefremvisningen er ud over at få
syn for sagen også en god anledning til at
drøfte avl.
I DJU og FJD er udfordringen dels at få
vendt et faldende antal deltagere på vinderklasseprøverne og dels at få samarbejdet
mellem de engelske og kontinentale racer i
FJD op i 5 gear. Fælles ”fodslaw” i bestræbelserne på at øge både antallet af stående
hunde og antallet medlemmer i foreningerne. Og ikke at forglemme fuglevildtet og
deres vilkår.
www.fjd.dk

DRK går enegang i forhold til indførslen af VJP og HZP i Danmark. De øvrige
kontinentale racer har besluttet sig for at
indføre de tyske prøver. Vi vurderede i
bestyrelsen efter flere studieture til Tyskland
og et seminar, at prøverne ikke ville kunne
overføres direkte. Til gengæld står vi så med
den udfordring at skulle finde en erstatning
for vores unghundetest, som vi må erkende
aldrig er blevet en succes.
I tiden mellem alle udfordringerne bliver
der også tid til at gå på jagt. Og heldigvis.
Her kan man så glæde sig over alt det, der er
lykkedes i hundesæsonen for inden. Hunde
der finder fugl. Hunde der lystrer på fløjt.
Hunde der apporterer på land og i vand og
på ordre. Og ikke mindst hunde, der får lov
til at nyde også at være jagthunde.
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. DRK er en klub jeg
er stolt over at stå i spidsen for.
Bestyrelsen og jeg ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Knæk og bræk./ Formanden

Dansk Ruhår Klub

Efterårs vinderklasser Lolland 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
Indendørs træning. Hvalpe og unghunde træning/
motivation for hunde fra 8 uger til 1½ år
Den 21/11 og 5/12 – 2012 og 9/1 - 23/1 - 6/2 - 20/2
- 2013 Kl. 9.00. Pris pr. gang 30.- kr. Mødested
Amdalgårdsvej 25, Ilbro, 9800 Hjørring.
Nærmere oplysninger til: Bent Bolli Hansen tlf. 40
51 93 62 Kurt Grün tlf. 98 96 12 83 mobil 21 78
06 66
Anden træning
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
på 51919439
Fuldbrugstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
på 51919439
Ringtræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på
51919439

Arkivfoto.

Igen i år havde Peder og Eline lavet en
god prøve på Lolland i gode Ruhår traditioner….. Roer – roer , fine fugle og gode
hunde.. samtidig med godt vejr og højt
humør gik weekenden med masser af flot
markarbejde..
Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tak
til alle jer der hjælper, dommer, skytter,
terræn folk, alle øvrige der hjælper, ikke
mindst alle dem i baglandet som vi jo ved
er med til at få sådan en weekend til at
fungerer.
Tak til Peder og Eline, det forlyder pt. at
det var sidste gang de stod for prøven og
det giver selvfølgelig lige bestyrelsen ”et
par grå hår mere” men vi er på sagen og
ser – lytter – føler for hvad der skal ske i
fremtiden…
Traditionen tro var der en dejlig aften med
god mad og masser af ” Hunde snak ” og
der var da vist et par der havde brug for en
Panodil og solbriller Søndag morgen..
Efter sådan en weekend kommer der jo
mange tilbage meldinger, de fleste heldigvis
positive.. men en er vi nød til at nævne og
den er desværre stadig negativ år efter år.
Ved Vandrehjemmet og de omkring liggende områder har man igen måttet samle et
stort ” Læs L…” op efter os og vore Ruhår,
det har været oppe at vende i lokal pressen og det er ikke smart med hen blik på
fremtiden.
Fra klubben vil vi gerne henstille til af
hundefører i fremtiden, på alle prøver landet
over, tænker over det, brug en pose saml op
efter dig selv så vi er velkommen igen.
Se i øvrigt masser af foto på hjemmesiden
hvor ” Kanon fotograferne ” fra Randbøl
formår at fortælle en god historie i billeder
fra denne weekend.
Knæk og bræk

Thisted området:

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedste. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk

Hobro området:

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

Randers området:

Flemming Ransborg, Sanglærkevej 18, Assentoft
8960 Randers SØ. Telefon: 8648 7204 - 2294 4210
E-mail: randers@ruhaar.dk

Herning området:

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

Skanderborg området:

Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år.
Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring. 7580
1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

Egtved området:

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

Esbjerg området:

Kontaktperson:
Pt ingen valgt, men kontakt en fra træner gruppen
hvis du har spørgsmål. Se www.ruhaar.dk
1 Præmie og pokal Kobborgs Plet: Erik Madsen
2 Præmie Kravnsø’s Bella: Hans Gregersen
2 Præmie Kravnsø’s Skot: HC Clausen
Stor tak til BO S Jensen som var dommer mvh
aktivudvalget

www.fjd.dk

Aktivitets udvalg:
Hans C Clausen 2670 3356 Hans Gregersen 2280
0081

Aabenraa området:

Pt: Ingen kontaktmand men se nedenfor…
Nyt udvalg der måske vil lave nogle aktiviteter
meldte sig Johannes Nielsen, Chris Johansen,
Johnny Johansen, Thomas Thomasen, Herman
Zauner

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
Info aften til hvalpe og lydighedstræning.
Torsdag den 10. januar kl. 19,00. Jernbanegade 4,
3480 Fredensborg.
Vi fortæller om hvad træningen går ud på, hvilke
forventninger vi har til jer, hvad I kan forvente af
os. Vi svarer på jeres spørgsmål så godt vi kan. Vi
gi`r en kop kaffe og en småkage.Tilmelding til Kurt
Drasbek, 49170208 eller mail Drasbek@post10.
tele.dk
Hvalpemotivering. Start mandag den 14. januar kl.
19.00. Grønholtvej 41, 3480 Fredensborg.
Hvalpen skal være mellem 3 og 6 måneder gammel.
Du skal vise vaccinationspapirer første gang. Alle
racer er velkomne. Vi er inde i en ridehal, så vejret
er ikke noget problem.
Det er lidt træning med sit, dæk o.s.v. men det sociale er i højsædet, det skal være sjovt for hvalpen.
Derud over får du en masse gode råd om hvordan
du lægger op til fremtidig træning. Prisen er 250
kr. for 8 gange. Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon
49170208,mail : Drasbek@post10.tele.dk
Lydighedstræning. Start mandag den 14. samt
tirsdag den 15. januar, kl. 19.00 på Grønholtvej 41,
3480 Fredensborg.
Alle racer er velkomne. Du behøver ikke at være
medlem af Asminderød-Grønholt Jagtforening.
Prisen er 250 kr. for 8 gange.Tilmelding : Kurt
Drasbek, telefon 49170208 mail Drasbek@post10.
tele.dk

Roskilde området:

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

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
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Ruhårsaktiviteter

Kalender 2013 Dansk Ruhår Klub:
Her er de arrangementer der er planlagt d.d. i 2013, vi følger løbende op med informationer på hjemmesiden www.ruhår.dk
Her må medlemmerne følge med, da Jagthunden har dead lines som gør, at arrangementer ikke bliver beskrevet i bladet.
2013
Seminar for eksteriørdommere, Fjeldsted Skovkro 26 januar
Fremvisning avslhanner + opdrætterseminar 02-03 februar
Hovedprøven i Ribe. 06-07 april
Generalforsamling i Korsør. 20 april
Quinde Weekend – kend din Ruhår. I Randbøl 03-05 maj
DRK udstilling i Bredsten 03 august
Efterårs vinderklasser 28-29 september
Bestyrelsen.
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Korthaarklubben
Formandens julehilsen

www.korthaarklubben.dk

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
Midtals Nala og Thomas Hørup 1.vinder på Fume 2012.

Webmaster:
Birte Johansen, Dengsøvej 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

I min mailboks ligger der i dag en mail fra
redaktøren, at nu skal der skrives julehilsen,
enten jeg er julehumør eller ej. Det kan da
ikke passe at det allerede er så vidt, at der
allerede igen er gået et år.
Jeg har dårlig nok fået armene ned efter
weekendens fantastiske resultater, som den
korthårede hønsehund leverede. Med 1.
vinder på Fume til Midtals’ Nala og Thomas
Hørup, og Danmarksmesteren Petermanns
Jolly og Erik Petermann. De 2 fornemste
prøver, og så med en korthår som vinder
af dem begge, det kan ikke blive bedre afslutning på 2012, og for øvrigt er det første
gang en korthår vinder Fume.
Men disse fornemme resultater, er ikke
alene om at vi kan se tilbage på et år med
gode resultater, men også et år, hvor vi er
kommet mere socialt ind på vore medlem-

mer, og hvor vi fra bestyrelsen mener, at de
sociale tiltag vi har bragt på banen, virkelig
er blevet godt modtaget. Jeg tænker her,
bl.a. på Karl Georg, s tiltag på Giveprøven,
på Bredsten udstillingen hvor der var socialt
samvær, lige fra morgen stunden, med fælles kaffebord og grillhygge om middagen.
Til efterårsvinderklassen på Falster, hvor
der var stor opbakning både til grillmad
fredag aften, men så sande lig også til lørdagens afprøvning i marken, hvor vi for første
gang i mange år, igen havde 2 side ordene
vinderklasse, med i alt 51 tilmeldte hunde.
Fredag aften var det igen Frederik Tamer
og hans kone, der brugte en masse tid på at
vi kunne have det hyggeligt, og spise noget
rigtig godt grillmad, tusind tak for det i 2.
Men toppen på kransekagen, blev ubetinget arrangementet, med de nye medlemmer og hundeførere af korthaarklubben, et
arrangement som jeg tror de 6 deltagere sent
vil glemme, og som vi fra klubbens side helt
sikkert vil gentage til næste år. Et arrangement som vi skylder Marianne og Karl Georg stor tak for. Marianne for fin forplejning
hele dagen, og Karl Georg for at tage hånd
om de nye medlemmer ude i marken, hvor
der virkelig blev lyttet til var der blev sagt.
Jeg vil opfordre alle til at gå ind på klubbens hjemmeside, for at se de mange gode
billeder fra dagen.
Der er blevet lagt sidste hånd på spørgeskemaet „ Hvad vil vi med den korthårede
hønsehund“, og jeg forventer at vi på mødet
med aktivgrupperne i forbindelse med Generalforsamlingen i februar, kan få en god
debat om det. Også her skal der lyde en stor
tak til Birte og Ellen for jeres arbejde med
www.fjd.dk

spørgeskemaet.
Til slut vil jeg gerne ønske alle tillykke
med de resultater der er opnået i ind og udland med den korthårede hønsehund i 2012.
Jeg vil rette en tak til alle dem, der har ydet
en frivillig indsats for korthaarklubben i det
forgangne år, og ønske alle sammen med
deres familie, må få en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
Hans Martin Christensen.

Danmarksmesteren 2012 Petermanns Jolly og Erik
Petermann.
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DM 2012 i Sønderjylland
Årets Danmarksmesterskab for de kontinentale blev i år afholdt i Sønderjylland, med
terræner omkring Hellevad, terræner som
det skulle vise sig, at være rigtig godt besat
med fugle, og efter formiddagens afprøvning, var der kun 2 ud af 26 hunde, der ikke
havde fået skudt fugl.
Til eftermiddagens afprøvning var der kun
blevet plads til kategori 1. hunde, nemlig
10 stk. i alt, 6 Ruhår- 3 korthår og 1 kl.
Münsterländer. Også om eftermiddagen i en
stor roermark, var der flot med fugle, og der
blev skudt fugl for alle de placerede hund, ja
op til flere gange. Og da dommerne sluttede
deres bedømmelser, havde vi fået alle 3

korthår blandt de placerede 6 hunde.
Danmarksmester 2012 blev Petermanns
Jolly ejer og fører Erik Petermann, 3 vinder
blev Toes’ Krogh ejer og fører Kurt Grün,
5 vinder Ambi ejer og fører Jacob Poulsen.
Der skal fra korthaarklubben lyde et stort tillykke til de placerede hunde og deres førere,
det er vi rigtig stolte af, på jeres vegne. Der
skal også lyde et tillykke til de øvrige 6
korthår, der havde kvalificeret sig til årets
DM på vinderklasseprøverne.
På bestyrelsens vegne
Hans Martin Christensen.

Jan Olsen og Freja optaget i schweissregistret.

Optagelse i Schweissregistret
Alle de dygtige Korthaar og deres førere som deltog til DM 2012.

Korthaarklubbens internationale efterårsvinderklasse
Korthaarklubbens internationale efterårsvinderklasse blev afholdt den 29. september
igen i år på Lolland Falster. Ca. 35 var mødt
fredag aften til spisning og hyggeligt samvær. En stor tak til Frederik Tamer og frue
for dejlig grillmad.
Lørdag var der tilmeldt 52 hunde. Det betød, at der blev 2 prøver – for første gang på
Lolland Falster. Tak for opbakningen. Vejret
lørdag blev en blanding af regn, sol, blæst
og kulde. Hundene havde svært ved at styre
fuglene, hvilket betød at der kun kom 7
hunde med over middag - (3 kat. 1 og 4 kat.
2) på den ene prøve og 10 hunde (2 kat. 1 og
8 kat. 2) på den anden prøve.
Vindere blev Jolly med Erik Petermann og
Sillas (Futte) med Gorm Henriksen, sidstnævnte blev klubmester. En stor tak til Allan
Grundahl og alle hans hjælpere for en vel
tilrettelagt prøve med mange fugle og gode
terræner og tillige en tak til dommerne for
veludført arbejde.
Tillykke til de placerede og vinderne. Det
blev et par dejlige dage på Lolland Falster.

Knæk og bræk frem over – til vi ses igen….
Venlig Hilsen
Villy Andersen
Bestyrelsesmedlem KHK.

Der var virkelig noget usædvanlig nyt på
hjemmesiden den 10 oktober, nemlig 2
korthår optaget i schweissregistret. Det
glæder os utrolig meget, at når der er
nogen der har evnerne, også vil bruge dem,
og vi har bestemt ikke for mange korthår
i schweissregistret. Så jeg vil ønske rigtig
hjertelig tillykke med optagelsen, og håbe
i må få megen glæde ud af schweissarbejdet.
På bestyrelsens vegne
Hans Martin Christensen.

Klubmester 2012 til ve. Gorm Henriksen med Sillas og
til hø. Erik Petermann med Jolly.

Christian Christiansen og Lystlunds Æ-Sidan optaget
i schweissregistret.
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Dr. Kleeman med danske øjne
En lille gruppe fra Studiekredsen syntes det
kunne være interessant ved selvsyn, at opleve den tyske hovedprøve for de korthårede
– Dr. Kleemann Prüfung 2012. Det var i år
40. gang denne blev afholdt og prøven fandt
i år sted tæt på Hannover. Der var tilmeldt
135 hunde og på forhånd blev diverse
avlslinjer og kenneler undersøgt på nettet,
så vi ikke fremstod alt for uvidende. Da vi
ankom til hotellet, var den første vi mødte
i receptionen naturligvis, en korthår! Og så
blev der ellers talt hunde på alverdens sprog.
Ret hurtigt fandt vi frem til Uffe Søndergård
m. familie og hans ”tolk” Otto Brunhøj, som
skulle deltage med Rie von der Jydebek.
Den danske delegation havde dermed sneget
sig op på 10 mand/kvinder.
Selve Kleemann prøven foregår over tre
dage, hvor deltagerne 1. dag fremviser og
får bedømt hundenes eksteriør, bevægelser
og temperament. Bedømmelserne, afstamning, blodlinjer og hvilket billede dommerne har ud fra allerede beståede prøver og
fra avlen, bliver gennemgået for hver hund,
så tilskuere og avlsinteresserede får dommernes samlede vurdering. For at gå videre,
skal hundene her min. opnå bedømmelsen
SG (Sehr gut), som er very good.

vise, at den besidder tilstrækkelig psykisk
styrke, vedholdenhed og vandpassion til at
kunne jage anden ud på åbent vand, hvor
den skydes eller tages af hunden. Anden
skal til sidst apporteres uden kommando fra
føreren. 3. dag er der så om formiddagen
mulighed for at forbedre hundearbejdet fra
2. dagen. Hvis hundeføreren ønsker yderligere afprøvning og ikke er tilfreds med
en karakter opnået på 2. dagen, har de her
mulighed for endnu en afprøvning på enten
mark eller vand. Er hunden dumpet, er dette
dog ikke muligt. Eftermiddagen var afsat til
alle de hunde (73 stk), der havde bestået og
som så blev matchet på mark mod hinanden
indtil 1.-5. vinderne for henholdsvis hanner
og tæver var fundet.

Lidt om kravene for overhovedet at kunne
stille på denne prøve:
Hunden skal være optaget i Deutsch-Kurzhaar stambogen i Tyskland.
Den skal min. have to 1. præmier fra
Derby, Solms eller AZP-prøverne. Den ene
1. præmie skal være fra Derby prøven, mens
to 1. præmier i Derby ikke er adgangsgivende.
Hunden skal have bestået en VGP med 1.
præmie. VGP svarer til den danske Fuld2. dag afprøves hundene enkeltvis på hold
brugsprøve.
med mellem 3-5 hunde. Der er tre domUdstillingsmæssigt skal hunden min. have
mere med hele dagen til at vurdere hver
opnået Very Good i brugshundeklassen.
enkelt hund. Her skal de vise mark- og
Have skarphedsbevis på rovvildt (ræv,
vandarbejde. Markarbejdet er stort set som
ilder eller lign.)
i Danmark, dog har tyskerne et lidt andet
Have bestået en Verlorenbringer-prøve /
forhold til, hvor tæt man må komme på sin
forbundsschweiss prøve.
hund, når den har stand. Til tider går de
Læs evt. mere detaljeret om kravene på
faktisk foran! Hundene skal min. slippes fire www.deutsch-kurzhaar.de og under punktet
gange hver. Terrænerne var fine roemarker
”Ordnungen des DK-Verbandes”. Nu vi
med vindmøller, så det var næsten som at
er så godt i gang med de tyske prøver, så
være en tur på Lolland.
omfatter Derbyprøven følgende: ForårsVandarbejdet er til gengæld lidt anderlemarkprøve, hvor man vurderer om hundes. Det består først af afsøgning af sø og
den er skudstærk, dens næse, søg, stand,
sivkant på førers kommando uden at der
dirigérbarhed og hvor man fastslår hundens
først er indikeret vildt af nogen art. Herved
arbejdsglæde og samarbejdsvilje.
viser hunden om den har vandpassion og
selvstændigt kan arbejde. Øvelsen viser så
Solms prøven er en efterårsmarkprøve,
også hundens dirigerbarhed, hvor det selvhvor hundene også bliver afprøvet for om de
stændige arbejde dog tæller højere. Opnår
er skudstærke, for selvstændigt søg i vand
hunden ikke maks. point (4) her, udgår den. både uden og med and, apportering, dirigerEllers fortsættes med en nu udsat, stæk
barhed, samarbejdsvilje, arbejdsglæde og på
ket and. Hunden skal igen selvstændigt
harespor.
Korthaarklubbens Generalforsamling,
lørdag den 23. februar 2013 kl. 11.30 på
Hotel Hedegaarden, Vejle. tlf. 75820833.
Frakørsel nr. 60 på motorvej E45
Klubben er vært ved lidt bespisning og kaffe i
forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 23.
februar 2013 kl. 11.30.
1.
Velkomst ved formand Hans Martin Christensen.
2.
Valg af dirigent.
3.
Valg af stemmetællere.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fremlæggelse og godkendelse af formandens
beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2012.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for
2013, fastsættelse af kontingent 2013.
Valg af formand, på valg er: Hans Martin
Christensen - modtager genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Ellen Jørgensen - modtager genvalg, Villy
Andersen modtager genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg
er: Jørn Abildgaard - modtager genvalg, Uffe
Jacobsen - modtager genvalg.
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AZP prøven foregår som Solms, men er for
hunde, der pga. sygdom, løbetid eller lign.,
ikke kunne deltage i Solms. Kravene til hundene på AZP er ofte skærpede, da hundene
er nået at blive ældre. Særlig samarbejdsviljen er der øget fokus på. Hundene må
maks. være 6 år
Og hvordan gik det så for Rie og Uffe?
Efter en nervepirrende udstilling, kom de
gennem nåleøjet med SG. Markarbejdet
klarede Rie med rene 4-taller og vandet,
som vi desværre ikke fik lov til at overvære,
gav også 4-taller – for arbejdet med anden
fik hun 4h, for ekstra fint hundearbejde (hervorragend). Kun 18 opnåede 4h karakteren
på dagen i forbindelse med vandarbejdet! Så
som kun 2. dansker nogensinde, har Uffe nu
opnået titlen KS, Kurzhaar Sieger, hvilket
er en utrolig flot præstation, som bestemt
har krævet et solidt og målrettet arbejde
med Rie. Vi var glade for, at være med til at
opleve og fejre Uffe nå så flot et mål!
Vores generelle indtryk af Kleemann
prøven var, at det er forarbejdet og vejen
til Kleemann, der er sværest. De tre dage
er opsamling af alle de jagtlige facetter og
socialisering mellem de forskellige opdrættere. Der er klart prestige i at klare sig
godt her og at kunne fremvise hunde, der
opfylder og helst udviser noget ekseptionelt
indenfor jagtarbejdet. Prøven er gammel
og bærer præg af traditioner, men hundene
er stadig så absolut det samlende i dette
store arrangement. Da vi kørte fra mark til
vand-arbejdet kørte vi en time, så det var
ikke tilfældige terræner eller noget med at
„nøjes med“. Hundene vi så, var utrolig
afbalancerede temperamentsmæssigt, farver
og udseende er jo en subjektiv ting, så dér
var det danske hold ikke helt enige, men alt
i alt kom vi hjem med en masse nye in put
og tanker.
På holdets vegne
Lene Engholm.

Uffe og Rie i marken.

10.
11.

Behandling af indkomne forslag: Forslag skal
være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Eventuelt.

Det reviderede regnskab 2012, budget 2013 vil være
fremlagt på generalforsamlingen, og offentliggøres
på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.
Forinden Generalforsamlingen afholdes møde
med Aktivgrupperne samme sted kl. 9.00-11.00.
Indkaldelse og program fremsendes direkte til
Aktivgrupperne.
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Vendsyssel
Nyhedsbrev
Aktivgruppens generalforsamling blev afviklet den
4. september 2012 i Tårs.
På generalforsamlingen var der en mindre udskiftning i bestyrelsen. Ole Mikkelsen og Henrik
Hvarregaard
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Vi takker for
deres indsats i bestyrelsen gennem flere år.
To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Det blev
Karsten Højen og Michael Mølholt.
Efterfølgende har bestyrelsen holdt konstituerende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen:
Formand:Jens Erik Dissing, Formand@korthaarpaatoppen.dk, tfl 23446602.
Næstformand: Grethe Poulsen, naestformand@
korthaarpaatoppen.dk tlf. 3171 9091,
Kasserer: Kurt Grün, Kasserer@korthaarpaatoppen.
dk tlf.21780666.
Sekretær: Michael Mølholt, sekretaer@korthaarpaatoppen.dk tlf.20249713.
Bestyrelsesmedlem: Karsten Højen, bestyrelsesmedlem@korthaarpaatoppen.dk. tlf. 2093 2047.
Hvalpe/unghundetræning:
Primo 2013 vil der i samarbejde med Ruhårsklubben-Vendsyssel blive startet et motiveringshold
for jagthunde i Vendsyssel. Lokaliteten til denne
træning vil forhåbentlig komme til at ligge centralt
i Vendsyssel. Her vil blive arbejdet meget med den
grundlæggende dressur.
Tilmelding til Kurt Grün eller Bent Bolli Hansen fra
Ruhårsklubben. (Bent – 4051 9362)
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.
Marktræning:
Lørdag den 9. februar og lørdag den 16. februar.
Disse dage bliver der mulighed for at få vejledning
i, hvordan du fører din hund på marken. Du vil
forhåbentlig samtidig få muligheden for at få fugl,
for din hund.
Tilmelding til Karsten Højen eller Kurt Grün.
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.
Foredrag ved storvildtjæger Jan Ulrik – Ost og
vinsmagning:
I februar 2013 vil vi se frem til et foredrag i jagtstuen hos Jan Ulrik. Omringet af Jan Ulriks mange
trofæer fra næsten hele verdens mange jagtmarker, vil Jan Ulrik tage os med på mange af sine
jagtrejser. Han vil levende fortælle om jagten hjorte,
jagten på løven, elefanten og andet vildt fra verdens
mange forskellige jagtmarker. Jan Ulriks egne
optagelser fra jagten bliver evt. forevist.
Denne aften vil vinekspert Henning Agesen, også
være til stede. Henning Agesen vil fortælle om
de vine, vi får muligheden for at smage i løbet af
aftenen.
Albert Pedersen fra Skæve Mejeri vil evt. samme
aften, servere smagsprøver på forskellige oste eller
lignende. Alle vine/oste m.m. kan med fordel købes/
bestilles denne aften.
Tilmelding til Michael Mølholt eller Grethe Poulsen.
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.
Ringtræning:
Primo maj 2013 vil der blive mulighed for at få set/
vurderet din hund før den skal fremføres til udstilling. Der vurderes om hunden er klar til udstilling
og du får evt. nogle forslag til forbedringer ved
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fremføring af hunden på udstilling. Der vil ikke
blive givet udtryk for hvilken præmiering hunden
kan opnå.
Husk tilmelding til dette pga. hygge med kaffe og
kage efter hunde-fremvisning.
Tilmelding til Jens Erik Dissing
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.
Betaling af kontingent til aktivgruppen.
Betaling af kontingent er senest den 1. november
2012.
På sidste generalforsamling blev der besluttet at
beløbet på kr. 50,00 i kontingent ikke skulle ændres.
Har du modtaget dette nyhedsbrev på mail, modtager du ikke noget girokort og indsætter pengene
ved bankoverførsel. Aktivgruppens kontonummer
er: 7362 109083-3. Husk at mærke betaling med
dit navn.
Vedr. udsendelse af information fra klubben.
Bestyrelsen har besluttet at der fremover kun bliver
udsendt information med post, max to gange årligt.
En gang årligt vil der også komme indkaldelse til
generalforsamling.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i et af foreningens arrangementer, som endnu ikke er helt fastlagt,
kontakt da et bestyrelsesmedlem og du vil få mere
information, når arrangementet er helt fastlagt.
Medlemmer der har modtaget dette nyhedsbrev på
mail, er naturligvis ikke berørt af dette. For disse vil
der løbende kommer information på mail. Klubbens
hjemmeside vil løbende blive opdateret.
Har du modtaget dette nyhedsbrev pr. brev og du
har en mail-adresse bedes du kontakte klubben.
Med venlig hilsen – Aktivgruppen Vendsyssel.

Aktivgruppen Ålborg

Januar/februar 2013:
Hvalpe- og unghundetræning (ringtræning) afholdes
hos Ingeborg Abildgaard, Hedevej 27, Støvring,
følgende onsdage i januar d. 9, 16, 23 og 30 og i februar d. 6. og 13. Mødetid kl.19.
Samlet pris 100 kr. eller 20 kr. pr. gang. Forhåndstilmelding ikke nødvendig.
Alle er velkomne!
Fredag den 25. januar 2013 kl. 18.30
Årsafslutning med spisning hos Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.
Der er uddeling af årspokaler i unghunde- og åbenklasse. Mød op til hyggeligt samvær.
Tilmelding senest den 20. januar til Bjarne Jakobsen
tlf. 20 28 94 69
eller Karl Georg Kristensen tlf. 61 38 65 27.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.
Telefon nr: 98961856/31719091.
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
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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. Jørgen Virring Jensen,
Skårup Kirkevej 2, Fruering, 8660 Skanderborg,
60814506. Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19,
8270 Højbjerg, 86271889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
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
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23389618, e-mail: leif@tjmf.dk
eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 /30458584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Dansk Münsterländer Klub
DMKs efterårsvinderklasse
ved Horsens

www.dmk-online.dk

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

Forårsprøve og schweissprøve
Dansk Mûnsterlænder Klub’s forårsmarkprøver
afholdes ved Horsens i weekenden d. 6/7april.
Den 6. for ung og åben klasse og den 7. for
vinderklassen. Mødested Bygholm Landbrugsskole. Mere i vore medier senere.
Dansk Mûnsterlænder Klub’s schweisprøve ved
Horsens forventes afholdt den 20. april. Mere i
vore medier senere
Med venlig hilsen Carsten Trøjborg og prøveleder Jens Foldager

Det var et lille jubilæum denne gang, idet
det var 10. gang jeg deltog på en DMK’s
efterårsvinderklasse. Som sædvanlig, når
prøven ligger i Jylland, skulle vi over til
Carsten Trøjborg, som gennem mange år har
lagt hus til vores besøg. Faktisk så mange
gange, at vi i takt med alderen stiger, følte
os nødsaget til at mødes allerede om fredagen, så vi kunne være sikker på at være frisk
søndag morgen.
Nå, men op søndag morgen, friske og
veloplagte. Der var tilmeldt 25 hunde, en af
de største prøver i historien. Heraf var der 4
Fuglevangs hunde.
Der var 3 hold, lidt store, men det gik alligevel. På vores hold havde vi de fugle vi
skulle bruge, på et af de andre hold havde
dommeren talt ca. 150 høns i store forskellige flokke. Tror der manglede lidt fugle på
det sidste hold, men er ikke helt sikker.
Fælles for alle hold, kunne hundene ikke
mærke fuglene på åben mark. Nesko gik
super flot, men burde havde mærket en fugl
dommeren trådte op og så var han ude. Sådan var det for flere hunde viste det sig.
Vi havde set 3 agerhøns sætte sig ved en
lille remise ved et hus lige inden vi skulle
slippes. Dem besluttede jeg at gå direkte
på. Jeg lod Heiki slå et par slag, inden jeg
sendte hende mod hønsene. Hun opnåede
hurtigt stand, hun rejste prompte på ordre
og bragte en agerhøne på vingerne. Hun
forholdte sig roligt, men fuglen kunne ikke
fældes pga. huset.
Fuglevangs Kiki var med på samme hold,
og hun ligner sin mor meget og Kenneth
har dresseret hende flot, så han har også en
velgående hund af et super format. Kiki opnår stand ved remise og hun rejser på ordre
direkte en enlig agerhøne, som der bliver
skudt forbi til, men hun forholder sig roligt.
John Mathisen med Dosty er den eneste,
der får en komplet situation, hvor fuglen bliver fældet. Det var de 3 hunde på vores hold
der blev skudt over. Dommer Jørgen Larsen
var særdeles tilfreds med formatet for alle
hunde med en enkelt undtagelse.
I kritikkerne på de 3 hunde der var skudt
over, var det marginaler der skilte dem.
Til finalen havde dommerne valgt at tage 8
hunde med. 3 kat. 3 hunde, 2 kat. 2 hunde
og 3 kat. 1 hunde.
Finalen foregik på en lidt tynd vinterraps,
hvor dækningen for fuglene var svær. Det
viste sig også de 2 gange vi have fugl, de

www.fjd.dk

ikke ville være med trods hundene havde
stand 10-15 m. fra dem. Det var Hector der
fik den ene stand.
Men finalen blev stort set afgjort på
„løbearbejde“. Dosty, Kiki og Heiki lavede
ingen fejl i deres søg. Kunne dog ikke se så
meget af Dosty’s søg. Kiki og Heiki kom ud
mod hinanden og de begge to holdte deres
format fra formiddagen. Kiki opnår en kort
stand for en flok agerhøns, men de ville
heller ikke holde, selvom hun tog dem på fin
afstand.
Efter Kiki og Heiki’s slip prøver dommeren 3 hunde mere inden de lukkede prøven.
Tilbage til Bygholm Landbrugsskole og få
udløst spændingen. Fælles for alle placerede
hunde var et super kritik på fart, søg, stil og
ikke mindst lydighed.
En god prøve var slut, ikke kun resultatmæssigt. Det gode sociale samvær og den
gode sportsånd er noget der gør dagen helt
unik.
John Hilmer Hansen
Resultatet blev:
DK00525/2007, Fuglevang’s Heiki, John
H Hansen 1. vinder HP CACIT Inviteret til
DM:
DK09224/2009, Fuglevang’s Kiki, Kenneth
Hansen, 2. vinder HP Res. CACIT
05431/2006, Dosty, John Mathiasen, 3.
vinder HP
DK16581/2009, Ichelle Indira V.D. Chesannehof, Michael Østergård, 4. vinder
DK00523/2007, Fuglevang’s Hector, Henrik
Hansen, 5. vinder
DK17073/2010, Hedeskov’s Henna, Johannes Mørch, 6. vinder

John Hilmet får overrekt præmie og pokal som
1. vinder.
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Dansk Münsterländer Klubs
Landsudstilling 2013
Lørdag d. 12. januar i Grenaa.

Hjortepremiere –
eftersøgning og trofæ

Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa. Bedømmelsen starter kl.
11.30, så man fra Sjælland kan tage færgen
til Århus, da færgen til Ebeltoft er ude af drift
i januar måned.
Som Dommer er inviteret: Kresten Scheel
On-line tilmelding via hjemmesiden www.
hundeweb.dk. Så er priserne følgende:
1. hund (samme ejer): DKK 350,00
2. hund (samme ejer): DKK 300,00
3. hund (samme ejer): DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 240,00
Udenfor bedømmelse: DKK 95,00
Eller sende anmeldelsesblanket. Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer): DKK 385,00
2.hund (samme ejer): DKK 335,00
3.hund (samme ejer): DKK 290,00
Hvalpeklasse: DKK 270,00
Udenfor bedømmelse: DKK 115,00
Som anmeldelsesblanket anvendes DKK’s
anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s
blanket, find den på www.dmk-online.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. 1. januar 2013 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 sætte dig ind i
udstillingsreglerne inden tilmelding. Der er
cafeteria i hallen.
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Det er 1.september. Jagten på sika – då – og
kronhjort gå ind. Jeg er blevet inviteret af
Per K. til ansitz om morgenen på hans revir,
hvor der ofte er blevet set men ikke tidligere
skudt kronvildt.
Pers revirmakker Tonny er på vej til Barcelona med familien. Han har venligst overladt
sin plads til mig. Tak for det.
Jeg bliver afhentet kl. 5.40 og får parolen
i bilen. Bliver droppet ved et skovspor, som
fører til en lysning med en hochsitz, hvor
jeg skal sidde de kommende par timer. Per
kører videre til sin post i den anden ende af
skoven. Jeg lister ind af skovsporet. Kommer frem til lysningen. Ser hochsitzen.
Netop som jeg træder op på stiens første
trin, får jeg i morgengryet øje på to kronhjorte, som står på et skovspor ca. 120 meter
ude. Jeg vurderer, at de er mindst 8’endere.
Hjortene forsvinder hurtigt ind i skoven.
Jeg får mig indrettet i hochsitzen, som
står ind mod skoven med én stor lysning
foran. Den sammenfoldede skumgummiplade placeres på sædet for at tage fugt og
give lidt komfort. Håndkikkerten indstilles. Magasinet med 11,7 gram patronerne
sættes i og riffelkikkerten stilles på 4 gange
forstørrelse. Halsedissen, som skjuler
underansigtet, tages på. Så er jeg klar til en
forhåbentlig spændende morgen.
Der er 20 minutter til solopgang. Jeg orienterer mig om skudvinkler og afstande. Der
er ca. 120 meter til skov til højre og venstre.
Ret frem er der ca. 60 meter til skov. Jeg kan
overse 180 grader og har kuglefang i alle
retninger. Morgenen er pragtfuld her lige før
solopgang med vindstille og lys himmel.
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Det er skydetid. Jeg spejder intenst mod
skovkanterne med særlig vægt på stedet,
hvor de to hjorte forsvandt. Efter en lille
halv time passerer en kronhind skovvejen
netop der. Et øjeblik efter kommer en stor
kronhjort gående hurtigt fra skoven bag mig
ud over lysningen. Jeg får hold på ham. Afstanden er ca. 60 meter. Jeg skyder hurtigt.
Ser ingen skudtegn.
I næste øjeblik bliver skoven ”levende” af
kronvildt med flere hjorte imellem. De flygter ud over lysningen eller gennem skoven
foran mig. Jeg kan ikke holde fokus på den
hjort, som jeg har skudt til. Bemærker dog
et dyr, som på en mærkelig måde sparker
bagbenene højt op.
Under stor larm gennem skoven forsvinder rudlen og morgenen er stille som før.
Jeg sender en SMS til Per om, hvad jeg har
bedrevet. Som altid, når rå - eller hjortevildt
ikke falder umiddelbart, kommer jeg i kritiske overvejelser. Skød jeg for hurtigt? Burde
jeg have givet mig bedre tid, inden jeg afgav
skuddet?
Mine overvejelser munder ud i, at jeg har
skudt på en optimal afstand. At nok gik hjorten hurtigt, men han burde være ramt. Jeg
beslutter mig til at finde anskudstedet, for en
nærmere vurdering. Jeg kravler ned af hochsitzen og begynder at lede efter schweiss,
hår, knoglesplinter m.v., hvor jeg mener
anskudstedet er. Jeg finder intet. Udvider
eftersøgningsområdet. Stadig intet. Sender
en SMS til Per, som umiddelbart efter kommer og hjælper. Stadig ikke det mindste tegn
på at hjorten er ramt. Vi står altså med skud
afgivet uden at skudtegn er konstateret og
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uden at anskudstedet kan findes eller flugtretning anvises. Det er ikke godt!
Situationen drøftes. Vi bliver enige om, at
vi hellere må tilkalde en registreret schweisshund. Ringer til Lars H., som ikke tager
telefonen. Hvad så? Vi kommer frem til,
at som situationen er, må vi foretage en
eftersøgning med Nuggi - min 3 år gamle
Kleiner Münsterländer. Skulle vi komme
frem til naboskel, må vi stoppe der og lader
Lars H. om resten.
Nuggi bliver hentet og er, straks vi er tilbage på reviret, klar over, at en eftersøgning
forestår. Nuggi er ikke ukendt med eftersøgningsarbejde. Fra sidste år har vi 1. præmie
på 3 timer/400 meter spor på anerkendt
prøve. I år har vi gået ca. 70 træningsspor,
som har været 400 – 700 meter lange, lagt
med færtsko og med anvendelse af 1. dl.
blod. Sporene er gået 20 – 24 timer efter
at de et lagt. Vi har opnået 1. præmie og
pokal for prøvens bedste hund på både lokal
og anerkendt prøve på 20 timer/400 meter
(senest DMK’s prøve i Østerild Plantage,
Thy). Netop nu er vi i gang med at træne
spor på 1000 meter, der har stået min. 20
timer samt bringselrapportering. Ud over det
har Nuggi flere positive eftersøgninger efter
rå - og sikavildt.
Selv om vi på eftersøgningsarbejde kan
opnå gode resultater med vore jagthunde,
der også bruges til mark- og skovjagt, når
vi aldrig i samme høje niveau, som de
specialiserede og registrerede schweisshunde. Og aldrig den store rutine i arbejdet
som schweisshundefører har. Derfor bør en
schweisshund rekvireres med mindre det er
overvejende sandsynligt, at dyret kan findes
umiddelbart.
I situationen valgte vi at bruge egen hund.
Et nok ikke helt korrekt valg? Nuggi sættes
i schweissremmen og går ivrigt i gang med
at finde anskudsstedet. Det lykkes ikke.
Hun runderer. Er tydelig distraheret af den
kraftige fært fra rudlen. Pludselig er der
markering på stedet, hvor jeg bemærkede
dyret, der slog kraftigt op med bagbenene
under rudlens flugt. Schweiss er der ikke,
men Nuggi’s markering er der ingen tvivl
om.
Nu går det sporfast gennem skoven og
efter 120 meter ligger han der. En flot ulige
tiender faldet for en perfekt bladkugle, som,
skulle det senere vise sig, havde gennemskudt både lever og hjerte. Megen ros til
Nuggi og stor tak til Per og Tonny for en
fantastisk morgen, hvor jeg fik lejlighed til
med egen hund at gennemføre en positiv
eftersøgning og erhverve et flot trofæ.
Jørgen Katholm

Fyn er fin - fuldbrugsprøven på Fyn
og klarede det fint, men blev selvfølgelig
trukket en pind i lydighed. Henrik og Jacob
fik også deres emner hjem, så vi kunne
holde frokost med god „appetit“.

Atter gik vejen til Fyn, denne gang til Fuldbrugsprøven med Nesko. Mine erfaringer
fra tidligere besøg stillede meget store
forventninger, både til resultatet, men også
til afviklingen af prøven. Resultaterne fordi
jeg har opnået 1. pr. de to forudgående
gange med Freya og Heiki og til prøven
fordi det plejer at klappe, og forgå i en
afslappet atmosfære. Det første holdte ikke,
men det gjorde det andet, men lad mig forklare lidt nærmere hvorfor ikke og hvorfor.
Morten Vestergård havde lidt sent kvalificeret sig til prøven, men da han fik besked
om han kunne deltage, slog vi pjalterne
sammen og kørte i hans bil. I år var Pia
(min Pia) også med, i modsætning til sidste
år hvor hun kun måtte komme med om
søndagen, men vi drog forventningsfulde af
sted til Fyn lørdag „nat“ kl. 06.15.
Der var det specielle ved prøven i år, at
Münsterländerne var i „suverænt“ overtal,
ud af 15 deltagende hunde var de 7 Münsterländere, 4 Korthår og 4 Ruhår. Af de 7
Kl. M. var der et „væld“ af tøser, da både
Tine broen og Jette Andersen også deltog.
Jeg have som nævnt min Pia med og Sussie
Matsson var som sædvanlig hjælper, men
i pauserne var der nærmest dømt „Qvindeweekend“. For mit vedkomne kendte jeg
stort set alle, så der var nok at hilse på
inden der blev kaldt til parole. Det er altid
hyggeligt at møde gamle velkendte „konkurrenter“ og hjælpere. Jørgen Christensen
bød som vanlig velkommen til alle og efter
endte klare instruktioner, var det af sted til
afprøvningerne. Morten Vestergård, Jette
Andersen, Tine Broen og Egon Møller var
på hold sammen og startede på marken.
Alle 4 fik skudt den så vigtige fugl, men
Egons hund fandt dog ikke en fasan efter
hans anden situation. Jacob Holt, Henrik
Raae Andersen og jeg selv fik alle ræven
hjem uden problemer. På vandarbejdet gik
det egentlig fint, men Nesko smuttede næsten rundt om søen uden jeg kunne se ham,
men jeg fik ham dog hurtigt i vandet igen
www.fjd.dk

Efter middagen skulle vi 3 på marken
mens tøserne, Morten og Egon skulle på
vand og ræv. Tine og Egon fik desværre
ikke ræven hjem, mens ellers gik det fint
for de andre. På vand satte de lidt point til,
men for Mortens vedkomne blev det desværre til et 3 i vandpassion, hvilket kom til
at koste ham dyrt senere. På marken, som
var velbesat med fugle både formiddag og
eftermiddag, gik det lidt op og ned for os 3
Kleinere. Henrik fik ikke vist rejsning, Jacob havde „noget“ besvær med søget. Nesko viste sig fra sin gode side og lagde sig
perfekt på marken og sluttede med en stand
for en flok Agerhøns, som han rejste med
stor appel og derefter forholdte sig roligt.
De skyder forbi, men kastet fugl apporteres korrekt. Så er man glad skal jeg hilse
og sige. Fik en slip senere uden der skete
yderlige, men jeg slap af sted med fuldt hus
på marken, dog uden sekunderingspoint.
Hjem til en fyraftensøl ved mødestedet og
så ellers tilbage til Sjælland. Øllen over
broen smagte også fortræffeligt.
Søndag morgen kunne vi sove længe,
Morten kom „først“ kl. 06.45 men kunne
godt havde været der 6.15 igen - man var
vågen. Vi startede fra morgenstunden på de
to skovdiscipliner apportering og skovsøg
med hinter og afdækning. Apporteringen
gik godt for næsten os alle sammen, men et
par hunde smed nogle point. På skovsøg og
afdækningen røg der også nogle point, som
jeg synes er dumme point at smide, for det
er næsten ren grunddressur, og evt. manglende point til slut er dumme at mangle fra
basale opgaver. Nå, men så var der „bare“
lige schweissarbejdet tilbage. Morten var
første hunde igennem med et 4 tal - perfekt.
Både Jette og Jacob havde bringsel med,
dvs. de kan få yderligere 8 point hvis det
lykkedes, hvilket det gjorde for dem begge.
Det skulle senere vises sig at være „livgivende“ for Jette. Henrik havde to tilbagekald, men de var i realiteten gratis, da han
ikke kunne opnå mere end en 3 pr. grundet
den manglende rejsning på marken. Nesko
startede meget fint, trak knaldhårdt i linjen
og jeg fandt blod 3 gange inden første knæk
og en gang efter 1 knæk, som han drejede
rundt i uden at forlade sporet. Det gik bare
super. Så kom vi til en 2 m. bred grøft som
også var et par meter dyb. Nesko sprang
over og jeg skulle jo med. Jeg sprang også
over men inden jeg når kanten, glider jeg
tilbage i bunden af grøften og Nesko som
står med stram line, bliver rykket baglæns
af sporet. Jeg prøver at komme op igen, Nesko strammer op, men desværre mister jeg
fodfæstet igen og Nesko får endnu et ryk
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DMK-områderne
Område København:

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

og bliver trukket væk fra sporet.
Da jeg endelig kom op, var han noget
usikker på hvad han skulle og jeg måtte
arbejder noget for at få ham i gang. Desværre vælger Kim (dommeren) at kalde
mig tilbage, hvilket var helt retfærdigt, men
vi må lige kæmpe lidt igen, men endelig
finder han sporet, og river mig direkte ud til
dyret. Mine tanker om mig selv vil jeg ikke
beskrive her, så dem tænker du dig selv til,
men det var sgu synd for hunden. Tilbage
til mødestedet med meget store uforløste
spændingsmomenter omkring Mortens,
Jette og Jacobs point - hvad rakte det til?
Mens sammentællingen stod på, blev der
serveret en forfriskning eller to og endelig
blev der blæst til samling -spændingen
skulle udløses. Egon bestod ikke da han
manglede at finde en fugl og at få ræven
hjem og Tine bestod ikke grundet den
manglende hjembringelse af ræven.
Så kom vi til de præmierede hunde. Lad
det være sagt med det samme - jeg stod ved
siden af Jette, som var noget nervøs, men
der var ingenting i forhold til at resultaterne
blev præsenteret. Da jeg blev kaldt frem
til min 2. pr. med 245 point, kiggede jeg
lige på Jette. Hun var bleg og stirrede bare
ud i luften. Jeg kom på plads og den næste
der blev kaldt frem var en Jette der havde
opnået 1. pr. Hold da op hvor var hun stolt,
og der var dugget bagpå brillerne. Nu kommer bringselspointene ind, for Jette fik 233
point og havde hun ikke haft en hund der
kunne bringselsarbejde, havde hun ikke fået
sin velfortjente 1. pr.
Men tilbage til indledningen, men hvorfor
og hvor for ikke. Hvorfor ikke dækkede
over Nesko’s 2 pr., som jeg dog er super
glad for, for at opnå en præmiering på en
Fuldbrugsprøve er trods alt en stor opgave
for en hund, bare synd der er nogen der
ikke værdsætter den. Hvorfor? Fordi Jørgen
og hans stab af super medhjælpere endnu
en gang havde sammensat et perfekt setup,
hvor alt klappede fra A-Z. Men ikke kun
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det flotte arbejde skal have ros, den positive
ånd de formår at have, gør at jeg foretrækker Fyn. At dommere også har en positiv
indgangsvinkel til tingene gør det hele
unikt. Jeg hørte faktisk ikke én brokke sig
over en bedømmelse. En kæmpe tak til alle
for en super weekend, og jeg er sgu glad for
min 2. pr., for så skal jeg derover igen til
næste år.
John Hilmer Hansen
Resultaterne for Münsterländerne blev:
Hedeskov’s Guffe DK09329/2009 Jette
Andersen, 1 pr. 233 point
Nesko v. H. Eichengrund, DK04215/2009,
John Hilmer Hansen, 2. pr. 245 point
Bonjami’s F. Røskva, DK05852/2007, Morten Vestergaard, 2 pr. 236 point
Ejsbøl’s A. Malou 09470/2006, Jakob Lytken Holdt, 2 pr. 227 point
Elverdams Dux DK12194/2007, Henrik
Raae Andersen, 3. pr. 200 point

Aktiviteter:
Lydighedskursus
Så er jagtsæsonen ved at være slut, og flere har
sikkert erfaret, at hunden ikke er så lydig, og
har de færdigheder, som den havde i starten af
sæsonen. Derfor starter vi påny vore kurser op, for
ejere af hvalpe og unghunde. Første træningsdag
er lørdag den 5. 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 syv lørdage begynder
vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste træningsdag er den 23. 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
2. eller den, 9. Marts i Vallensbæk Jagtforening,
besked følger når endelig dato foreligger. Fra kl.
09.00 er der fælles morgenkaffe og indskrivning.
Prøven starter kl. 10.00 Morgenkaffe med brød 30
kr. Gebyret for denne prøve er 50 kr. Der bliver
også mulighed for fællesspisning.
Marktræning
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A.
Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for dette kursus
er 50 kr. pr. gang. Begrænset tilmelding.
Aktivistvalg
Lørdag d. 23. februar afholdes aktivistvalg i
forbindelse med træningen. I forbindelse med dette
valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten
og interessen for at videregive noget til vores hunderace og kursister, melder sig til Richard inden,
for evt. at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer
i dag.

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk
Aktiviteter:
Nye priser. Da der er oprettet en uddannelsesfond
under DMK hvor der indbetales 10 kr. pr. kursist
hæves priserne med 10 kr.
Kurser i 2013
Tirsdag den 15. januar 2013 vil der være introduktionsmøde til kurserne i de kommunale lokaler på
Østergade 1, 4330 Hvalsø kl. 19.00. Alle bør møde
op. Der afholdes Aktivistvalg (valg af instruktører) denne aften. Kun medlemmer af DMK kan
stemme. Dette er af hensyn til DMK’s love

En glad 1. præmietager.
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Lydighedstræning
Kurset starter søndag den 20. januar 2013 og
slutter den 3. marts 2013. Prisen for alle lydighedskurserne er 260 kr. for medlemmer af Hvalsø
Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder
Klub. Ikke medlemmer skal betale 360 kr. Ved
overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø
Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub
have fortrinsret. Der vil være følgende niveauer:
Unghundetræning (hund max. 24 mdr. og ikke
deltaget på dette hold før) Der plads til 24 hunde
med start kl. 10.00.
Åben klasse – Der er plads til 24 hunde med start
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kl. 11.30.
Vinderklasse – Hunden skal have opnået 1. præmie i
åben klasse. Start kl. 13.00.

Område Storstrøm:

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

Område Fyn:

Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Aktiviteter:
Lydigheds træning start den 2/2-2013 kl. 13.00. 2
hold. unge hunde / øvede hunde
Pris medlem / ikke medlem 300 kr. Afsluttende
prøve 23/3 kl. 13.00.
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
Marktræning / introduktion den 24/2-2013
Denne træning er for alle.
Marktræning den 3/3-2013
Denne træning er for dem der vil videre med markarbejdet.
Mødested og tidspunkt begge dage: Fynshovedvej
486A 5390 Martofte kl. 8.30
For begge dage er max antal 10 hunde efter princippet først til mølle.
Tilmelding til: Lars Pedersen. Pris: 75 kr.
Vintermøde onsdag 27/2-2013 kl. 19.00 i Dalumhallen.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab
2. Valg af aktivister, nuværende modtager genvalg
3. Evt.
Info: Der vil komme et indslag om fuldbrugsprøven
DMK FYN giver kaffe / ostemad, så af hensyn til
forplejning skal der tilmeldes til Birger på tlf. 66 16
19 70 / 22 19 15 25
ALLE ER VELKOMMEN

Område Nordsjælland:

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

Område Herning:

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

Aktiviteter:
Lydighedstræning for unghunde klasse og åben
klasse/øvede hunde. Vi starter søndag d.20/01-2013
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 starte med en let
gang træning. Efterfølgende vil der være kaffe og
rundstykker. Alle der har en Münsterländer er meget
velkommen til at møde op. Følgende datoer vil der
være træning: d.03/02. d.10/02. d.17/02. d.24/02.
d.03/03. Afslutning d.10/03.
Markprøvetræning
Som noget nyt vil der blive marktræning i samarbejde med 3 lokale Jagtforeninger.
Datoer kommer senere.

at vi ved aktivist mødet skal have valg nogle nye
aktivister og skulle der være nogle der skulle have
interesse i det er man velkommen til at kontakte os
på forhånd.
Marktræning
I år vil træningen blive holdt over tre gange: 24.
februar kl. 12, med fokus på regler og metoder
til styring af hunden på marken. 10. marts kl. 12,
opfølgning samt marktræning. 1. april kl. 12, marktræning. Mødested mv. oplyses senere, vil blive i
Horsens området. Pris 150 kr. pr. gang. Bindende
tilmelding senest 8 dage før de enkelte dage til Michael Bjerregaard på s.m.bjerregaard@gmail.com
eller tlf. 40 81 51 33.

Aktiviteter:
Februar – marts. Lydighedstræning opstart søndag
d. 3. februar kl. 10.00 Aalborg Hundecenter,
Hvorbjergvej, 9400 Nørresundby. Alle hunderacer
er velkomne!

Der afholdes schweisstræning og lokal schweissprøve i Nordskoven, Silkeborg.
På følgende datoer.
Træning 03-03-2013 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 30-03-2013 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. 24/2 2013,
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.

Område Thy/Mors:

Område Esbjerg og omegn:

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

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

Område Himmerland:

Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25,
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 Email: tinebroen@live.dk
Aktiviteter:
Der vil blive arrangeret ringtræning og indendørs
træning i januar måned 2012. Følg med på www.
dmk’online.dk under lokalt for datoer.

Område Viborg:

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:
peter.madsen17no@viborgskoler.dk

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 48,
8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: olehil@
anarki.dk
Aktiviteter:
Området henviser til aktiviteterne i Djurslands
Jagthundeklub. Se mere 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
Aktiviteter:
Lydigheds og Apporterings træning ved Horsens
Skydebane på følgende datoer 06-01-2013, 13-01,
20-01 og 27-01. alle dagene fra Kl. 13.00. Der
afholdes Aktivist møde efter træning d. 27-01-2013
KL. 14.30 i spejderhytten Wigwam Silkeborgvej
37 8700 Horsens. Skal lige gøre opmærksom på
www.fjd.dk

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Aktiviteter:
Medlemsmøde og aktivistvalg
Tirsdag d. 8. januar 2013 kl. 19.00 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. (Christine og
Mogens genopstiller, evt. flere forslag? )
7.
Valg af 1 til 2 suppleanter
8.
Eventuelt
Fordressur (indendørs) D.09.01. i alt 8 gange
træning + afslutning max 30 hunde. 3 Hold
Hver Onsdag Aften. Januar.D.09.01 - D.16.01
- D.23.01 - D.30.01. Februar. D.06.02 - D.13.02 D.20.02 - D.27.02. Afslutning Onsdag D. 6. Marts.
Schweiss-træning: Lørdage – i alt 6 gange træning
+ afslutning pris 300 kr. Februar: D.02.02 - D.09.02
- D.16.02 - D.23.02. Marts: D.02.03 - D.09.03 Afslutning: D.16 Marts.
Markprøvetræning: Søndage.. max 10 hunde pr
gang 75 kr. pr gang. Februar: D.10.02 - D.17.02 D.24.02. Marts: D.03.03 - D.10.03.

Område Odsherred:

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

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. tlf. 29 69 62 01
gdhblad@gmail.com
Formand
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer, prøver og jagt
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg,
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Næstformand og sekretær
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com
Aktivitetsudvalgskontakt og mediekoordinator
Marie-Louise Mærsk-Møller, Truust Gade 9,
Truust, 8882 Fårvang, 86 13 76 99/ 20 16 46 44
mlmm.gdh.1710@fibermail.dk
Udstillingsansvarlig (Klub 4), aktivitetskoordinator (messer mv.) og materialeansvarlig
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com
Internationale kontakter og materialeudvikling
Jesper Poulsen, Jægeralle 6, 3600 Frederikssund,
47 38 48 09/30 38 14 00. jpo@dlg.dk

I mit projekt ”jagt med gammel dansk
hønsehund over grænserne” fik jeg uvurderlig hjælp af den mand, der fortjener titlen
Bornholms primus motor angående arbejde
med stående hønsehunde- Denny Pedersen.
Selvom han selv jager med tysk ruhår
lagde han arealer til så mine to svenske
gæster fik mulighed for en ekstra jagtdag på
Bornholm. Og derved fik deres gamle danske hønsehund, Alva, for første gang færten
af agerhøns i næsen.

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
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20 35
12. hms@dr.dk

Husk
tilmelding til 5-klub udstillingerne i
Jægerspris og Uldum. Se annonce andet
sted i dette blad.

En gammel dansk og to gamle svenskere.

44

www.fjd.dk

www.gdh.dk

To svenske jægere, der begge jager skovhøns med hver sin gamle danske hønsehund
gæstede Bornholm i efterårsferien i det mest
fantastiske vejr i mands minde.
De medbragte kun en hund, Alva, da vaccinationspapirerne ikke var i orden for den
anden. Så det var èn gammel dansk og to
gamle svenskere der kom med færgen, som
de selv udtrykte det.
Normalt jager de tjur og urfugl med hver
deres GDH i mellemsverige – men de jager
også i Lapland hvor der i visse år er rigtigt
mange fugle. Her er der tale om fuglejagt
i en helt anden type terræn end det danske
– uendelige halvåbne skove og decideret
ødemark.
Et terræn hvor den gamle danske hønsehund er meget velegnet med sit korte søg,
sin forsigtige avanceren i terrænet og sin
lyst til at holde kontakt med sin fører –
ifølge de to svenske jægere. Valget af race
er derfor et bevidst valg hos de to jægere,
der har omkring 35 års jagt erfaring (hver)
og har haft en række hønsehunde af andre
racer.
I Lapland er der foruden tjur og urfugl
også ryper og skovsnepper i stor stil.
Alva er derfor en meget erfaren fuglehund
med mange af disse sværtjagede fugle på
samvittigheden. Men nu havde hun skiftet
både terræn – og vildttype.
I år havde Alva nemlig skiftet Lapland ud
med Bornholm i tre dage – og målet var nu
fasaner – og hårvildt som der er meget af
på Bornholm. Hvad der ikke er mange af på
Bornholm er derimod agerhøns. Men her
trådte Denny Pedersen til og tilbød arealer
med chance for agerhøns.
Alva og min egen Zenta blev sluppet på en
kæmpe stubmark. Og ret hurtigt tog Zenta
stand. Fra lang afstand kom Alva ansti-
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gende. Sådan noget pjat som at sekundere
gad hun ikke, så hun passerede skamløst
Zenta og fik 15 meter længere fremme fært
af de samme fugle – og så stod hun også.
Standen var stram og den var fast – Alva
havde mødt sine første agerhøns.
Og hun behandlede dem som andre fugle
hun havde mødt i andre miljøer.
Der var stor begejstring blandt de fire jægere over den ideelle situation – to hunde i
fast stand på den store stubmark indrammet
i bornholmsk indian summer.
Men den der var mest begejstret af alle var
Denny Pedersen – jo, han er en sand elsker
af jagt med stående hønsehunde.
Da vi havde nydt og fotograferet situationen længe nok gik Peter frem og kommanderede rejs – og Alva rejste prompte en
flok på 5-7 agerhøns, der hele tiden havde
trykket få meter foran hendes næse.
Da nu vi havde fået en perfekt træningssituation med agerhøns fortsatte vi med jagt
på fasan, dagen efter stod den på skovjagt
mest med hårvildt hvor en lokal GDH
stødte til så vi var èn ruhår og tre GDH
i drevet. Og dagen efter igen fasaner –
således at den svenske trio ved hjemrejsen
havde stiftet bekendtskab med det meste af
hvad Bornholm kan tilbyde af vildt.
Men det er en helt anden historie som
jeg vil fortælle nærmere om ved en anden
lejlighed.
Jesper Poulsen

International DKK-udstilling
i Herning
Udstillingsweekenden i Herning den 3.
og 4. november er veloverstået. Lørdag
var Dansk Vinder udstilling, og søndag
Nordisk vinder.
Begge dage havde et flot felt af gamle
danske hønsehunde, 9 tilmeldte hunde
lørdag og 10 søndag.
Vi havde nogle rigtig hyggelige timer
deroppe, med megen snak og hyggeligt
samvær med de andre GDH ejere samt
tilskuere.
Vi var så heldige at have bedste han og
bedste tæve, - BIR og BIM, begge dage.
Både Charletan’s Diktat og Charletan’s
Etna kan nu smykke sig med titlerne DKV
2012 og Nordv 2012.
Jenny og Niels Bertram Mikkelsen

Tre dage i oktober

Tre dage i streg med jagt er trods alt ikke
hverdagskost i vores ende af universet
– men det var sådan det var - her sidst i
oktober 2012!
Sidste fredag i oktober, er efterhånden
en tradition, hvor vi er så heldige, at blive
inviteret til den fantastiske jagt hos mine
gode venner Jakob og Birthe. Sådan er det
hvert år - og hvert år er de to gode værter
lidt usikre på, om der overhovedet er nogen
fugle: ”Naboen var på jagt sidste søndag
og over på Vallø har de jo også lige holdt
jagt …, såeee ….”. Og hvert år er der bare
så mange store, stærke og flyvevillige fugle
– en sand fornøjelse! Man må med stor
respekt sige at Birthe og Jakob får det maximale ud af deres 40 hektar(!) hvor der hele
vejen rundt er tænkt jagt og vildtremiser –
og med go’ hjælp fra skytten Bent, formår
de at holde på fuglene – ja, ikke mindre end
64 fugle var der på paraden denne skønne
fredag …
Sidste lørdag i oktober er det en lige så fast
tradition, at min gode ven Peter Henrik
inviterer sine fæller til årets eneste jagt på
Gjorslev. Her er det ikke helt så traditionelt
som mange andre godsjagter, for godsejeren
holder ikke selv noget jagtvæsen med store
udsætninger, skytte og hele pibetøjet – det
overlader han trygt til de tre konsortier, der
også er plads til på Gjorslevs jorde, rundt
om det prægtige middelalderslot fra 1300
talllet
Til gengæld er det en meget stemningsfuld
jagt at deltage i med en masse hyggelige og
anderledes traditioner. Alene det at indtage
frokosten - altid præcis kl. 12:00 - på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, der ligger lige
i vandkanten, dér hvor Køge bugt går over
i Østersøen - er en oplevelse, der snildt kan
række til en hel dag
Og så kom søndagen, hvor min tidligere
kollega, og nu gode jagtkammerat, havde
www.fjd.dk

inviteret os. Lars har gennem rigtigt mange
år været en del af et velfungerende konsortium ved Saltø Gods uden for Næstved – og
at få lov til at deltage her, engang i mellem,
er virkeligt et privilegium som vi sætter stor
pris på!
Denne dag startede, som de to foregående
med et supert vejr. Den første frost havde
indfundet sig, og der var den flotteste blå
himmel og ikke meget vind – perfekt til en
haretramp, for det var det vi først og fremmest skulle dyrke denne dag – samt et par
enkelte remisser på vejen, og dér i mellem
den navnkundige ”Agerhønseremisse”,
hvor der plejer at være godt med fasaner. Vi
glædede os!
Det er måske på sin plads at løfte sløret lidt
for hvem ”vi” er – Naturligvis undertegnede
- og så min allerbedste jagtkammerat – min
dejlige Gamle Danske Hønsehund – Hubert
De foregående dage havde Hubert udført et
stykke sublimt hundearbejde – fine gennemgange med stand og efterfølgende præcise
og kontante avancer, samt godt apporteringsarbejde og et par svære eftersøgninger
med godt resultat. Nu stod vi så – efter et
solidt morgenmåltid – og lyttede andægtigt
til den altid omfangsrige, og meget professionelle, parole fra Wagners ”hånd”. Under
parolen blev det blandt andet nævnt, at det
var op til de enkelte hundeførere, om deres
hunde skulle gå løs eller være koblet.
Hubert havde de to foregående dage håndteret den givne frihed på forbilledlig vis, så
vi blev hurtigt enige om, at sådan skulle det
fortsætte … (hvis du, kære læser, ikke nævner det for Hubert, så var jeg ikke heeeelt
sikker på at han kunne stå for de fristelser,
jeg med sikkerhed vidste, ville komme i
løbet af dagen – men det ville være god
”respekt for haren-træning” – og han kunne
jo altid blive koblet, hvis han ikke kunne stå
distancen …)
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Vi blev delt i to hold – så der var nogen der
travede – og nogen der stod for. Som den
eneste hund var Hubert fri hele dagen – fri
til at søge når vi travede, og fri ved fod når
vi stod for – og han var bare fantastisk! Han
lettede flere harer og satte sig på kommando,
når de rejste. Og når vi stod for, holdt han
sin plads ved farmand, selvom harerne ind i
mellem fløjtede forbi os på kryds og tværs.
Det var en fornøjelse!
En enkelt apportering blev det også til,
men flere gange, hvor han blev sendt af sted,
kom der en anden hund i forkøbet, hvorpå
Hubert respekterede det fuldt ud og returnerede til sit udgangspunkt ved ”fars fod” Jeg
var rigtigt godt tilfreds!
Ved frokost tid havde Dan sørget for et
solidt herre måltid, og efter middag var vi
på farten igen. Der blev sandelig gået et par
kilometer den dag …, og ”endelig” kom vi
frem til Agerhønseremissen.
Her blev det til en enkelt ”sort fugl” og en
fasen for mit vedkomne, og da såten blev
blæst af mente vi nok at det havde været en
super fin dag. Men den myndige jagtleder
– Hr. Wagner – havde en anden mening:
Der var jo næsten 25 minutter til lukketid,
så det blev besluttet at tage ud på ”yderste
marken”, som kun bliver taget med års mellemrum(!)

at han skulle blive siddende, men lige før
haren kom indenfor skud afstand, drejede
den af til venstre – lige mod Lars og en af de
andre jægere.
Der lød tre skud – og for hvert skud trådte
Hubert umærkeligt et skridt frem – og
haren? - den fortsatte uanfægtet. Da jeg ville
kalde Hubert det korte stykke tilbage, satte
han af i fuld galop – op mod haren - der nu
var over alle bjerge – den var i alle tilfælde over markens skel og kunne ikke ses
mere … jeg fløjtede ”sit” – meget højt og i
meeeeeget langt tid – uden held. Øv, sådan
en bavian (de ord jeg brugte i virkeligheden
egner sig ikke rigtigt til tryk) - tre dage på
jagt – og så i aller, aller sidste såt går det
galt!
Hubert styrtede op til stedet hvor haren
befandt sig da skuddene lød, snusede lidt
og gik derpå på harefoden – og væk over
gæret .
Jeg knækkede geværet og tog patronerne
ud – nu skulle der eftersættes og uddeles
skideballe! Hmmm, jeg ombestemte mig
dog, der var alligevel for langt, så jeg
forsøgte et indkald – også uden held. Jeg
fortsatte videre i drevet.
Nu havde han godt nok været væk meeeget
lang tid og jeg husker ikke at det var sket
før – i så lang tid. Men så – pludselig
kommer Hubert springende over gæret og
Vi sadlede op, og vel fremme ved marken
galoperende hen i mod mig. Jeg knækkede
– en ”lille sag” på vel omkring 10 hektar igen geværet og begyndte at løbe imod
fik vi besked på at ”ringe den” og at såten
ham – man kan jo ikke skælde en hund ud
skulle drives som en kedeljagt, hvor vi alle
der kommer hen til én … øj, der var lagt i
går fra skellet rundt om marken og ind mod kakkelovnen!!!
midten – fra alle verdenshjørner.
Men hvad var det? Der var et eller andet
Med ca. 17 minutter igen satte vi det store …, og jeg fik sagt, sådan mest til mig selv:
kedeldrev i gang – og kort tid efter blev der ”det er da løgn …”. Dem der var tættest på
råbt et eller andet fra den modsatte side –
hunden vendte sig om, og sagde som med én
afstanden var for lang til at vi rigtigt kunne
mund: ”NEJ” ”den er god nok” – Han kom
høre, hvad der blev råbt, men det var vel no- galoperende med haren!
get med en hare(?) Og ganske rigtigt – lidt
Ikke den karakteristiske vraltende gang
efter kom der en prik til syne og efterhånden eller korte trav, som normalt kendetegner
formede den sig til en hare – lige direkte
gangen for en hareapporterende hund – nej
mod mig og Hubert! Jeg begyndte og gøre
strakt galop!
mig klar, og sludrede lidt med Hubert om,
Godt nok var der ca. 5 minutter igen før

solen ville forsvinde under horisonten, men
nu var dén såt bare forbi.
Drevet gik simpelthen i opløsning: Min
højre sidemand sagde: ”Nå, den skidebalde
må du nok gemme til en anden gang” og
skytterne til venstre for mig kom spontant
hen og gratulerede: ”Fantastisk hundearbejde”, ”Dagens hund” og mere af samme
skuffe - det var pludseligt en meget stolt
ejer af Hubert der stod dér og solede sig …
Det fuldendte simpelthen bare tre skønne
dage!
Men hvordan kan det lade sig gøre?
Ingen ser at haren bliver ramt, og alligevel
reagerer hunden fuldstændigt ”rigtigt”. Det
samme skete faktisk sidste år ved Agerhønseremissen – der bliver skudt til en fasan
– som ”absolut ikke får noget” – den svæver
ind i den bagvedliggende skov – og ingen
ville overhovedet tænke på at eftersøge
den – undtagen Hubert, der også den gang
spænede af sted, mens jeg stod og hylede
– og han kom tilbage med den store kok i
flaben – ”værsgo’ far”.
Der må åbenbart være nogle sanser i brug,
som ligger ud over vores forstand(?)
Ja, det blev så ”the grande finale” på tre
gode – og meget forskellige – jagtdage

En heldig gåsejagt.

Resultattavlen

Det var en september eftermiddag. Vi havde
observeret gæs i engen, i nogle dage. Så
prøvede Diktat og jeg, at sætte os ned til et
af vandhullerne, nede ved køerne. Der kom
tre Canadagæs, og jeg var heldig at skyde
de to af dem. Det gav et kæmpe plask. Den
ene faldt ned ude midt i dammen og Diktat
svømmende straks ud efter den. Tog straks
et godt greb og kom ind på land, hvor han
nok var lidt overrasket over vægten. Han
holdt fast, men hans bagende var lige ved
at lette. Stor var min forbavselse, da jeg
efterfølgende havde den på vægten og så, at
den vejede 5,4kg. Den anden gås tabte også
højde, men faldt først ned 200 meter ude
blandt køerne, og så afsted efter den.
Vi var stolte, da vi skulle hjem og vise
hundene derhjemme hvad vi havde bedre-
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vet. De havde jo hørt skuddene og ventede
med hundeglam på, at vi kom, og glæden
blev ikke mindre, da de så hvad vi havde
med hjem.
Niels Bertram Mikkelsen

Efterskrift: Når man oplever noget som
dette, så er det trods alt til at leve med at
Hubert, som den eneste, ikke bestod apporteringsprøven til Klubbens jubilæum i
eftersommeren – men vi kommer igen – stol
på det

2/9-2012 Schweissprøve 400meter/20
timer, Ålbæk Klitplantage
Flade Revdal Mailo, dk12724/2010, 1. pr.
30/9-2012 Markprøve for Stående, Fuglebjerg
Sony, dk07664/2009, 4pl. International
vinderklasse
15-16/9-2012 DKK International udstilling
i Vejen
Loke, dk02506/2010, Exc.ÅK Plac.1 CK
1.BHK CACIB BIR (lørdag)
Magne, dk05529/2011, Exc.MK Plac.1 CK
2.BHK R.CACIB (lørdag)
Charletan’s Freja, dk00688/2011, Exc.MK
Plac. 1, CK 12BTK CACIB, BIR (søndag)
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Langhårsklubben
Generalforsamling

www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand, 5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.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:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
tlf. 47503250
bent.blik@mail.dk

Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag d. 17. februar 2013. kl. 13,00, i
Ejby Hallen, Halvej 5. 5592 Ejby
Dagsorden ifølge vedtægterne.:
a. 1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetællere
b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse
om ansvarsfrihed
d. Fremlæggelse og vedtagelse af budget,
herunder fastsættelse af
kontingent
e. Indkomne forslag

Langhårshvalpe søges

Søger du også en langhårshvalp, så gå ind
på klubbens hjemmeside www.langhaarsklubben.dk og se under ”Avl” her kan du
se hvor der p.t. er hvalpe eller hvor i landet
der er planlagt parringer. Hvalpeformidlingen anbefaler alle interesserede hvalpekøbere, at sætte sig grundigt ind i hvilken
hund de søger og om muligt at besøge flere
opdrættere for at finde en

Jørgen Larsen, Bakkevej 14, 4293 Dianalund
Tlf. 58286593
jla51@live.dk og mobil 50441219

f. Valg til bestyrelsen.: Ved valg til bestyrelsen kan der afgives ligeså mange
stemmer, som der ledige poster i bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleanter(i alt 2 for et
år)
g. Valg af revisorer og revisorsuppleant
h. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på klubbens
generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen (22.12.2012.)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

hvalp efter de forældredyr der indeholder
netop de egenskaber man ønsker af sin
kommende jagthund. Alle opdrættere viser
glædeligt deres dejlige hunde frem for alle
interesserede uanset om man ønsker at
bestille en hvalp eller gerne vil vide mere
om racen og de enkelte hundes mentalitet
og egenskaber. Hvalpeformidlingen hjælper
gerne med at besvare generelle spørgsmål
om den langhårede hønsehund og
hvad man bør overveje, inden
man køber en langhårshvalp.

Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
jh-89@dlgtele.dk
Avlsråd og Hvalpeformidler:
Henning Juul 60941658,
Ju-bir@mail.dk

Jagt forbi
Geschätsführer i verdensforbundet for
Tysk Langhåret og mangeårig avler
under kennelnavnet “vom Wasserplatz”,
østrigeren Johannes Schmidt, er afgået
ved døden i en alt for tidlig alder af 51
år. Det er et stort tab for verdensforbundet og det kan blive svært at finde ny
kapacitet af Johannes’ kaliber.
Carsten Lundhøj

5-klub udstillinger lige efter nytår

Husk at tilmelde din hund, hvis du skal på
certifikat-udstilling i Jægerspris den 27/1 og
Uldum den 2/2. Se annoncen andet sted her
i bladet eller på hjemmesiden under aktiviteter - udstilling.
En brun-hvid langhåret med udtryksfulde og meget
mørke øjne. Meget mørke øjne er desværre et
sjældent syn hos de danske langhår efterhånden. Det
er noget vi i avlen bør huske, at bringe med ind i alle
vores overvejelser omkring valg af avlshunde. (foto
Monica Jacobs)

Bloch’s mindepokal
Husk at indsende dokumentation for lokale prøveresultater, så de kan tælle med i kampen
om titlen som ”Årets Langhår 2012”
Resultaterne skal indsendes senest den 10. januar 2013 til Bent Hansen på mail; bent.
blik@mail.dk
www.fjd.dk
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Dansk Weimaraner Klub
DJU 75 års Jubilæumsfest

www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@weimaraner.dk
Formand:
Morten Hougaard, Friggsvej 20. 9500 Hobro
Tlf. 3020 3006
Mail: formand@weimaraner.dk
Sekretær:
Simon E Hansen, Målebakkevej 7, Viby, 5370
Mesinge . Tlf. 2883 6449
Mail: 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

Lørdag den 13. oktober blev Dansk Jagthunde Udvalgs 75 års jubilæum afholdt i
forbindelse med DM for stående jagthunde.
Der blev afholdt reception i de gamle stalde
til Gram Slot, hvor der bl.a. blev holdt tale
af formanden for Dansk Jægerforbund Claus
Lind Christensen. Derefter var der festmiddag på Gram Slot i den flotte festsal med
3 retters festmenu. Ligeledes her blev der
holdt taler for den 75-årige jubilar, bl.a. af
formanden for Kleiner Münsterländer Klubben Henrik Raae Andersen, der i sin tale beskrev Dansk Jagthunde Udvalg, som et hus,
hvor der i de forskellige rum blev afholdt
mange møder, truffet mange beslutninger og
når man kom ud på den anden side, så var
der storslået natur og gode jagtoplevelser.
I dagens anledning overrakte formanden
for Dansk Jagthunde Udvalg Poul Vestervang en helt speciel ærespræmie til en

ildsjæl, der havde været med i foreningen
næsten altid, som havde gjort et rigtig stort
stykke arbejde og det var med tårer på
kinderne, at han overrakte sekretæren Aage
Stenhøj Jørgensen en fin trææske med karaffel og glas. Ligeledes måtte Aage fælde en
tåre eller to, da han modtog gaven med disse
ord: ”Jeg så godt I holdt møde i bestyrelsen
i dag, og derfor troede jeg, at jeg skulle
fyres!” Her udbrød der stor klapsalve, der
ingen ende ville tage, som hyldest til en stor
ildsjæl.
Det var en rigtig god jubilæumsfest jeg
var med til som ledsager og repræsentant
for klubben. Festen sluttede kl. 23, da alle
skulle være friske til næste dags DM for
stående jagthunde, der blev afholdt omkring
Gram Slot og Rødekro.
Jette Veggerby

Foto: Flemming Østergaard

DM for stående jagthunde 2012 i Sønderjylland
25 kontinentale hunde var udtaget til DM
i år. Om formiddagen var de inddelt på tre
hold. Om formiddagen går alle hunde som
på en brugsprøve og bliver bedømt efter om

Der var masser af perfekte situationer denne dag
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de går til en 1., 2. eller 3. præmie eller ingen til den præmiegrad de kunne opnå på en
præmie. Over middag tager de 3 dommer så brugsprøve.
de bedste hunde med fra formiddagen med
Med 25 deltager kunne der placeres 6
den udtagelse kategori 1. 2. eller 3. svarende vinder, men kravet er, at de skulle kunne
opnå en præmie, som på en brugsprøve.
Niveauet var meget højt i år, så til middag
stod dommerne med 10 hunde i kategori 1
og en hel del andre med kategori 2 og 3. Der
blev kun plads til de 10 kategori 1 hunde
over middag.
De 10 hundefører, dommer, terrænleder,
skytter og mange tilskuere kørte ud til en
stor roemark, hvor alle hunde blev afprøvet
mindst to gange mere i denne mark, i løbet
af eftermiddagen. Her blev vi vidner til
en fantastisk flot eftermiddag med jagt for
stående hund. I marken var der rigtig mange
fasaner og flere flokke af agerhøns, som
blev spredt rundt omkring i roerne, nøjagtigt
som jeg husker det, i min barndom med
morfar på hønsejagt en søndag i sep. først i
1960 erne.
Hunde blev afprøvet parvis, og efterhånden
som de kom i kontakt med fuglene med
positiv eller negativ resultat blev de koblet
igen.
www.fjd.dk

Dansk Weimaraner Klub
slutter i stram højrejst stand 70-80 meter
fremme. Hundeføreren, skytterne og dommerne går frem til hunden, som får besked
på at rejse sin fugl. Det gør den meget villigt
og præcist, og igen kommer der en pæn flok
agerhøns på vingerne, på begge sider af
hunden. Skytterne afgiver fire skud før end
der falder en agerhøne til jorden. Hunden
forholder sig roligt, trods de mange fugle og
skud. Den bliver send ud for at apporterer
fuglen, finder den hurtigt og aflever den siddende til føreren.
Sidste slip til dette mesterskab, var dysten
Spændingen blev særlig stor under første slip for de
mellem to ruhåret, som skulle gå om 6.
kontinentale på hold 4 - en tyr var løbet ud af hegnet,
men det lykkes alligevel en hundefører at få en perfekt pladsen. Ret hurtigt efter de er sluppet,
situation!
da opnår den ene hund stand i midten af
marken. Da fører, to dommer og to skytter
Jeg husker især tre hundes arbejde denne
eftermiddag. En brun korthåret opnår stram er på vej derop. Der finder makkerhunden
stand. Føreren og skytterne kommer frem
også fugl ved læhegn i kanten af marken,
til hunden. Den avance villigt på ordre, men men den får lov at blive stående indtil første
skytterne kan ikke helt følge med, hundefø- hund får afviklet sin stand. Den rejser meget
reren stopper hunden på fløjten. Så skytterne villigt en fasan, men desværre knaldapkan nå frem til skud, dette gentager sig et
porter den. Sidste hunde klarer sin opgave
par gange indtil hunden har naglet agerpå bedste vis til UG med kryds og slange
og bliver 6. vinder. PS! Hunden har i øvrig
hønsene. Hunden rejser villigt og præcist
været Danmarksmester to gange tidligere.
en flok agerhøns og der bliver fældet en af
disse i et perfekt skud. Hunden forholder sig Prøven var slut, og vi skulle kører et godt
komplet rolig i opflugt og skud. Og hunden stykke, for at mødes med de engelske hunde
finder hurtigt den døde agerhøne, og bringer til fælles afslutning med vildtparade og præmieoverrækkelse på Gram Slot. På paraden
den til førerens hånd.
lå der 21 agerhøns og 30 fasaner et meget
En anden gang er to hunde ude og lægger
et pænt søg op, op i vinden. Pludselig mær- flot udbytte til en sådan prøve.
På vej ud af marken og hen til bilen mødte
ker den ene hund fært. Den løfter hovedet
jeg Lars Iversen, som var kommet ud for at
højt op i vinden og begynder at avancer
lufte sin 13 år gamle Weimaraner Dox. For
målrettet frem i marken i hurtigt trav. Den

som han sagde, hvis den skulle nå at være
med til et Danmarks- mesterskab, var det
hvis ved at være sidste udkald :o)
Tak til arrangørerne for en særdeles vellykket og flot mesterskabsprøve, som vil gå
over i historien.
Med venlig hilsen
Bjarne Nürnberg

Skytterne på hold 4 - Lars Johansen og Henning
Andersen

Schweisstræning
Mandag den 30. januar kl. 18:30 er der introduktion til schweiss træning hos JAFI.DK –
jagt, fiskeri og outdoor butik i Viborg. Herefter
bliver træningen lagt i Hadsund og Midtjylland.
Andre racer er velkommen, dog fortrinsret for
Weimaraner. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelding på vores hjemmeside
under Kreds 2 Aktiviteter. Vel mødt!

En jagthund kan godt gå på udstilling!
denne udstilling havde vi i klubben bestemt,
at vores race også skulle være godt repræsenteret, hvilket vi må sige lykkes godt.
Lørdag var der 30 hunde, heraf 11 danske
og 27 hunde søndag, heraf 7 danske, så
vores venner fra Sverige, Norge og Finland
var i overtal.
Det lykkes dog at få nogle titler og rosetter
vrisset fra vores Nordiske venner. Linda
Løwheim fra Stege fik med sin hanhund
Kaiser - i Åben Klasse - Bedst i modsatte
køn (BIM) om lørdagen. De nyslåede
førstegangs Weimaraner ejere Sara Lindberg og Ole Hildebrandt fra Esbjerg havde
tilmeldt deres tæve Freja (Sønderskoven´s
Don Chang Le Rapide – Thornvig´s Janka)
i babyklassen og kom, som den eneste
danske Weimaraner, videre i den store ring.
Det blev dog ikke til en placering i denne
omgang, men jeg er sikker på, at vi nok skal
få mere at se til Freja.
For mange jægere er udstillinger et nødLinda og Kaiser. BIM.
vendigt onde, fordi der i mange racer bl.a.
ligger et krav om at opnå mindst ”Very
Den 3. - 4. november var Messecenter Her- Good”, for at blive avlsgodkendt. Alle fik på
ning samlingsted for mere end 10.000 hunde udstillingen ”Very Good” og ”Excellent” og
fra en stor del af Europa i forbindelse med
det er jo dejligt, at vores hunde ligger inden
Dansk – og Nordisk Vinderudstilling. Til
for de fastsatte rammer. Ud over mange
www.fjd.dk

ønsker at bruge udstillingen til at blive avlsgodkendt, så brugte vi også weekenden på at
hygge os med hinanden og alle hundene. Da
vi er spredt ud over hele landet er der stadig
nogle som ikke har mødt hinanden endnu –
og nye kommer heldigvis til – og derfor var
det en oplagt mulighed at tage ud at spise
lørdag aften, hvilket var rigtig hyggeligt.
Nu er det bare om at blive tilmeldt FJD´s
Udstilling i Vissenbjerg den 9. juni 2013 –
kun for stående jagthunde, så vi slipper for
parfumestinkende puddler!

Sara Lindberg og Ole Hildebrandt med Freja gik videre
til den store ring.
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Dansk Vizsla Klub
Europa Cup 2012 i Frankrig
7. – 9. oktober

www.danskvizslaklub.dk

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

Resultattavlen
Udstilling
DKK Vejen 15.09.2012
MICHEN’S Jatzie (KH), DK15003/2011, Exc.JK
Plac.1 CK 1.BTK BIR
Tessa (KH), 11309/2006, Exc.ÅK Plac.1 CK
2.BTK CACIB
Athos (RH), DK09620/2009, Exc.ÅK Plac.1 CK
1.BHK CACIB BIR
DKK Vejen 16.09.2012
QVISTORF J-Lo (KH), DK09925/2011, Exc.JK
Plac.1
Robin (KH), DK03675/2009, VG.ÅK Plac.1
Tessa (KH), 11309/2006, Exc.ÅK Plac.1 CK
1.BTK CACIB BIR
HUMLEKROGEN’S Kaos (RH), DK12987/2010,
Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR
Markprøver
DJ, Toreby, 02.09.2012
Bailey von Der Wohldbeek (KH), DK16266/2010,
ÅK, 2. p.
DJ, Skive, 02.09.2012
MICHEN’S Jatzie (KH), DK15003/2011, UK, IFF
FJD Eggerslevmagle, 05.09.2012
Bailey von Der Wohldbeek (KH), DK16266/2010,
ÅK, IFF.
Aura (RH), 10448/2003, ÅK, 2. p.
FJD Sydsjælland, 08.09.2012
THASJANI’S gismo, DK01020/2010, ÅK, 1. p.
DKK Sydsjælland, 28.09.2012
Caddy (RH), DK15289/2007, Brugsprøve, 3. p.
DJ, Varnæs, 15.09.2012
Dato (KH), DK19915/2007, ÅK, 3. p.
DJ, Otterup, 15.09.2012
Jacob (KH), DK11417/2008, ÅK, 1.p.
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For tredje gang har et dansk hold stillet op
til Europa Cup for Vizslaer.
Holdet bestod af korthåret vizsla Thasjanis
Gismo (Charlie) med Sofie Skovly, ruhåret
vizsla Amigo (Sprocket) med Claus Secher
(ejer Jan Secher) og ruhåret vizsla Caddy
med Anne Secher. Altså et helt nyt hold
uden tidligere deltagere, og for første gang
også med 2 ruhårede.
Selv om konkurrencen foregik i det
nordlige Frankrig, var der alligevel ca. 1000
km. der skulle køres. for at det danske hold
nåede bestemmelsesstedet. Der var 8 lande
repræsenteret: Belgien, Danmark, England,
Frankrig, Holland, Tjekkiet, Tyskland og
Østrig. I alt 26 vizslaer deltog: 15 korthårede og 11 ruhårede. Vi savnede bl.a. andre
nordiske deltagere, som deltog sidste år i
Danmark.
Ved Europa cup dømmes der efter FCI
regler, som er anderledes end de danske
markprøve regler. Der afprøves kun én hund
ad gangen. Den skal gå i 15 min., og hvis
den ikke har været for fugl, kan slippet forlænges. Det første min. er ”gratis”, evt fejl
bedømmes ikke. Når hunden får stand, må
man lade den rejse som herhjemme, - eller
man må selv gå frem og lette fuglen. Cup´en
var lagt i jagtsæsonen, så der kunne skydes
én fugl (fasankok) pr. hund pr. dag. Ved
yderligere situationer /andre fugle blev der
ikke skudt. Hvis fuglen blev fældet, skulle
den apporteres ligesom herhjemme, - ellers
blev der bagefter kastet en ”kold apport”.
Den anden disciplin var vandapportering af
www.fjd.dk

andefugle. Reglerne er også her anderledes
end vores: Fuglen kastes 10-15 m fra land,
skal apporteres og blot afleveres i nærheden
af føreren. Hvis alt er perfekt får den 0. Hvis
den skal have hjælp (stenkast mm) får den
minus 1. Hvis den ikke bringer fuglen på
land minus 2.
Danmark endte på en delt 5. plads med
Holland. Frankrig blev nr.1, Belgien nr.2.
Der var generelt tilfredshed med vores
danske hunde.
Europa Cup er ikke alene en sportslig begivenhed. Trods forskellig kultur, regler og
ikke mindst sproglige barrierer er det muligt
her at skabe kontakter og venskaber ud over
den danske grænse, på grund af vores fælles
interesse – Vizslaen -.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
En hundehvalp skifter hjem

www.drenteklub.dk

Kasserer:
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600
Aars, tlf.: 21 78 14 68,
kasserer@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

Sæt kryds i kalenderen
DDPK’s Forårsmarkprøve 2012.
Klubbens hovedprøve afholdes i år lørdag
d. 23. marts 2013, hos John Møller,
Løgumkloster. Alle information angående
prøven vil du finde på vores hjemmeside
eller i næste udgave af jagthunden.
Husk tilmelding til 5-klubs udstilling.
Sjælland – Jægerpris, søndag den 27.
januar, 2013, dommer: Knud V. Jensen
Jylland – Uldum, lørdag d. 2. februar,
2013, dommer: Erik Pedersen.
Se invitationen, som stå her i bladet, 5
klub udstilling er vores egne udstilling, så
husk at tilmelde jer.

TS
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af gården hvor vi kan hører agerhønsene
snakker. Nu skal en af hundene prøve, om
den kan finde den. I en lang snor bliver hunden ført i en stor bue uden om fuglen, men
mærker, der er færd og trækker an, og får en
meget fast stand, lidt træg rejsning, men ro i
opfløj -perfekt.
Nu må vi desværre bryde op, hvis vi skal
nå færgen i Århus. Og efter en hurtig kop
kaffe, kører vi til færgen. Hvalpen har vi nu
haft i 14 dage, og den opfører sig til vores
fulde tilfredshed. Katrine går til hvalpetræning en aften om ugen, men hvis ikke der
var så langt til Jylland, ville hun hellere
træne hos Jer. Tak for en god dag i det jyske.
Katrine, Charlotte og Asger (morfar)

Logokonkurrence er afgjort

JS

På klubbens generalforsamling blev der sat
et punktum efter logokonkurrencen.
Forslag nr.1 fik flest stemmer og logoet
blev sendt til en grafiker, for at færdiggør den til brug. Forslaget var indsendt
af Allan Bo Kristensen, tillykke og
han få ved næste arrangement over
rakt sin præmie, som er 3 flasker af
vores allerbedste Drentevin.
De bedste hilsner
fra bestyrelsen

N
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Julehilsen
Hermed ville vi også lige tage mulighederne for at giver jer en særlig hilsen fra
jeres nye bestyrelse. Vi ønsker jer alle
glædelig Jul og en rigtigt godt Nytår.
Håber at vi i 2013 igen må dele mange
gode oplevelser, resultater og historie med
hinanden. Vi vil selvfølgelig prøve at gøre
vores bedste, til at formidler det videre til
alle jer, vi har taget arbejdstøj på og har
fået lavet en del som i vil hører om i næste
udgave af jagthunden og selvfølgelig på
www.drenteklub.dk Glædelige julehilsen,
Niels Peter, Pernille og Johanna.
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Formand:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
formand@drenteklub.dk

DAN

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk

Lørdag den 1. september 2012 skal vi hente
vores nye drentehvalp i det jyske højland.
Forventningerne er pisket op, og især
Katrine på 13 år har svært ved at vente, for
det skal være hendes hund. Vi rejser med
færgen fra Odden kl. 11.30, men kommer
selvfølgelig alt for tidlig hjemmefra, så vi
når at besøge en vinbonde på Sjællands
Odde inden afgang – virkelig interessant.
Som de fleste nok har gættet, er det hos
Johanna vores nye drentehvalp befinder sig,
og vel ankommet kl. 13.30, ser vi så for
anden gang vores hund. Johanna har bestemt
hvilken hvalp, der passer til os, og det er
også den tævehvalp, vi helst vil have, så alt
er bare perfekt.
Efter nogen snak om hunde og hvalpe i
særdeleshed spørger Johanna, hvornår sejler
jeres færge tilbage til Sjælland. Kl. 16.30
svarer vi. ”Så kan I nå at se, hvordan vi
træner hunde her i Jylland”, og det siger vi
straks ja tak til. ”Vi skal bare over på den
anden side af vejen”. Jeg synes godt nok,
det er nogle brede veje I har her i Jylland,
for jeg tror, vi kører 3-4 km.
Vel ankommet til terræn, hvor vi også har
vores nyerhvervede hvalp med, ser vi 6
drenter afsøge en stor stubmark. Som gammel settermand er jeg spændt på at se, hvor
stort et søg, der er i en drente. Jeg bliver
positivt overrasket - de starter alle i et passende stort søg med høj hovedføring og god
kontakt til føreren. Desværre er der ingen
agerhøns hjemme eller en enkelt hare, som
kunne friste hundene. Da turen over marken
er slut, og vi er tilbage ved bilerne, siger
Johanna ”når der ikke er nogen agerhøns i
terrænet her, er det godt jeg har et andet sted
hvor jeg ved med sikkerhed de opholder
sig”, og hun tager os med på den anden side

DDPK
www.fjd.dk
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Drentejagt
DDPK har afhold foreningsjagt i Høver, der
var i alt 6 deltager med deres hunde, kun
skudt en enkelt fasan. Vejret var ikke helt
med på vores side, men vi havde alligevel
en hyggelig jagt.
Hunden og klapper afsøgte en del majsmarker på jagt efter ræv, som desværre ikke
var på stedet den dag.
På stub og græsmarker var det den dag
lovligt at havde jagt på agerhøns og dem fik
vi desværre heller ikke ram på, bedre held
næste gang.
Hundene gjorde et godt stykke arbejde for
os jægere og hundefører.
For at være i god tid kan vi nu allerede
oplyse om næste års foreningsjagt, bliver
den 12. oktober 2013, sæt X i jeres kalender.
Håber at flere vi deltager med deres hunde
for at give dem en god oplevelse.
Dem som var med i år som hundefører/jæ-

ger var John Møller med Maggie og Buster,
Kristian Lejrbøl med Madi, Ole Sørensen
med Siko, Knud Flemming med Pascha,
Mogens Espensen med Chako, og på den

anden side af kameraet er det mig som
havde Holger og Eros med. Vi må gøre det
om igen til næste år, vi ses.
Hilsen Johanna

I regn og slud må drenten ud.

Resultater:

Internationale hundeudstilling i Herning den 3.
november 2012.
Dommer: Harri Lehkonen, Finland
Juniorklasse: Lille Brusens Ferron DK18548/2011,
ejer: Sune Ammitzbøll Vibild, Esbjerg, Excl, 1.V,
CK, BIR, DKJV, DKV.
Vindhøjs Mio DK16581/2011, Opdr. & ejer: Henning Wilsrtup, Stoholm, G
Åbenklasse hanner: Sandmosen’s Tjalfe
DK18213/2010, ejer: Niels Peter Jakobsen, Pandrup,
Excl, 1.V, CK, 2BHK CACIB
Brugshundeklasse: DKCH Lillebrusens Tessa,
22204/2006, ejer: Henning Wilstrup, Stoholm, Excl,
1.V, CK, Cert, BIM, DKV.
Åbenklasse tæver: Sandmosen’s Novia
DK18215/2010, ejer: Niels Peter Jakobsen, Pandrup,
Exc. 1. V, CK 2.BTK Res.CACIB

Brugsprøve i Grenå

den 17. september 2012, der deltog 2
drente, Mosehøjs Bufri Eros og Lille
brusens Tessa. Eros blev ikke præmieret,
men Tessa fik 2. præmie, tillykke med det
Henning Wistrup & Tessa. Her som 3. fra
venstre på billeder med alle dem som blev
præmieret den dag.
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Dremter i Herning.
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Internationale hundeudstilling i Herning den 4.
november 2012.
Dommer: Hassi Assenmacher Feyel, Tyskland
Juniorklasse: Lille Brusens Ferron DK18548/2011,
ejer: Sune Ammitzbøll Vibild, Esbjerg, Excl, 1.V,
CK, NORDJV 2012
Vindhøjs Mio DK16581/2011, Opdr. & ejer: Henning Wilsrtup, Stoholm, G
Åbenklasse hanner: Sandmosen’s Tjalfe
DK18213/2010, ejer: Niels Peter Jakobsen, Pandrup,
Excl, 1.V, CK, CACIB, BIM, NORDV 2012
Brugshundeklasse: DKCH Lillebrusens Tessa,
22204/2006, ejer: Henning Wilstrup, Stoholm, Excl,
1.V, CK, Cert, BIR, NORDV 2012
Åbenklasse tæver: Sandmosen’s Novia
DK18215/2010, ejer: Niels Peter Jakobsen, Pandrup,
Excl, 1. V, CK, 2. BTK, Res.CACIB

Dansk Breton Klub
Himmerige tur – retur

www.breton.dk

I kender sikkert godt de år, der er gået før
man får set sig om, og i år har bare været
sådan et for os... Og det selvom det startede
rigtigt godt og lige efter planen med to
første præmier i åben klasse - og så var bette
Luna klar til vinderklasse - sådan

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:
Anni Hansen, Nørrevej 14, Strandby 9970
Tlf: 5126 3626
jensanni@hansen.mail.dk
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
Avlsrådsformand:
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.
Tlf. 7586 3703,
beuchert@larsen.mail.dk
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Glædelig jul og godt nytår

berusende fristelser, der ikke kunne modstås
- sådan kan det også gå dygtige hunde og
garvede hundefører. Og det viste sig, at
sådan skulle dagen blive ved. At det bare
var svært at få tingene til at lykkes. Ikke at
hundene røg ud fra en side af, men selv om
der var fugle i slippene drillede det bare Derefter skete der bare lige rigeligt på den
den helt perfekte situation udeblev. Min lille
fædrende gård - og jeg nævner i flæng:
Luna er lykkelig for endelig at være ude og
Forpagteren fik økonomiske vanskeligheder hendes iver og manglende træning ses i henog måtte opgive jorden, det var umuligt at
des søgsoplæg; men hun forbryder sig ikke
genudleje til ordentlige penge og så må man afgørende og vi holder os inde i kampen.
jo selv, selvom hænderne er bedst egnet til
Dommere og terrænledere sled og slæbte
noget skrivebordsarbejde. Masser af overve- for at finde de bedste steder, og vi kom
jelser senere gjorde vi klar til og plantede pil derfor først til frokost kl 14. Her stod endnu
i 20 ha og græs i 20 andre (incl. vildtstriber) ingen hunde med en reel situation, og den
Sådan noget passer sig selv i de kommende smule dagslys, der havde været på denne
år, men altså ikke det første - næ, nej!
lidt grå og tågede dag begyndte at svinde
Pilen skal „strigles“ hver uge i 6 uger efter
- vi havde efterhånden travlt med at få vist
plantning og derefter efter behov. Samtidig
det vores hunde reelt kan. Og efter frokost
skulle 12 ha med gamle pil efterplantes, min lykkes det for en enkelt at få en go’ situabil døde, min skønne datter blev student,
tion. Den erfarne dobbelte hundefører får
fødevareministeriet kom på kontrol, moms
oprejsning for den trælse situation med sin
kom på kontrol, kort til Danmarkshistoriens første hund i det første slip - godt arbejde.
største tyveri (10 m-randzoner) blev underVi må igen finde nyt terræn og her er der
søgt og vendt med konsulent, og solceller
fasaner i hegnene. Luna slippes til sin store
skulle også lige installeres mens det var
glæde igen og hun er ikke ked af hegn. Hun
skattemæssigt fordelagtigt... Og så en tur til markere i det første hegn, men kan ikke
Norge på skovjagt i ferien fra det fuldstidspåvise vildt. Umiddelbart efter er den der
arbejde, der skal passes ved siden af.
så; stram stand, rejseordre, ro i opflugt, men
Midt i alt det her havde jeg tilmeldt min
ak! Da fasanen flakser rundt på marken er
lille Luna til vinderklasse her i efteråret. Jeg fristelsen simpelt hen for stor - den bringes
havde en forventning - naivt, ganske vist hjem UDEN apportordren - Øv. Men selvom
om at jeg efter vores mini ferie i Norge ville situationen ikke er perfekt, så er dette sådan
ha’ tid til alt det vigtige i livet; hunde, jagt
en dag, hvor det rækker til meget. Indtil
og sådan noget, og derfor havde jeg meldt
videre, altså.
til. Og vaskeægte nordjyde er jeg, så når jeg
har brugt 500 kr. på en prøve - ja, så møder
Det er svært at forstå, men da vi skal til
jeg altså også op - selvom jeg ikke har haft
2. heat er vi faktisk kun 3, der står med en
tid til at træne og derfor med nul forventnin- situation. Og jeg er altså en af dem... Himger, for det kan du bare ikke ha’, når du ikke merige er i sigte!
træner.
Udover vi tre er der nogle stykker, der skal
Nå, men det gik faktisk meget godt, i hvert
med, fordi deres chancer til fugl har været
fald til morgenkaffen. Det var hyggeligt at
ikke eksisterende eller meget tynde. Jeg er
sidde inde denne lidt vejrmæssigt klamme
ikke særlig rutineret udi vinderklasse, og det
dag i oktober i jagtlokalet nær Ans. Der var viser sig tydeligt i vores næste slip. Dommeflere gode venner og bekendte og det var
ren vil gerne gi’ makkerhunden, der endnu
sgu rart at være blandt ligesindede. Der var
ikke har haft særlig stor chance for fugl, den
frygtindgydende dygtige hunde med og ditto bedste chance her. Så han siger, at vi gerne
hundefører omkring bordet, men lige der kl. må ta’ hegnet med. Jeg er helst fri, men når
8, før det går løs, der havde vi alle i teorien
nu dommeren, der iøvrigt er både dygtig og
samme chance; og det var en rar tanke at
rar, siger det - ja, så gør jeg det da. Og min
lune sig ved sammen med teen, som den
hund forsvinder af syne, jublende lykkelig
opmærksomme vært tryllede frem.
for igen at være på jagt - og så i et læbælte,
hvor de jo tit er, de fasaner... Hun har sikkert
Men vi skal ud i virkeligheden, og det
stadig den lækre lugt i næsen og smagen på
kommer vi. Allerede i første slip udgår
tungen. Lykkeligvis kommer hun dog med
to hunde. Hønsene lå ellers godt midt på
mig igennem læbæltet og jeg sender hende
marken, men den ene hund kom skævt ind
ud på åben mark. Men en mark, der viser
på dem og da de først var i luften var de
sig ikke at være helt flad, og hurtigt er hun
www.fjd.dk
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over bakken og igen ude af syne. Og denne
gang med katastrofale følger. For mens jeg
pukler op af bakken for at kunne holde øje,
får hun og makkerhunden en fasankylling
på vingerne, og den flygter fra dem. Luna
vurdere - helt korrekt, viser det sig senere
- at den kan hun altså godt fange selv, og
sætter afsted efter den fristende fugl; Hun
er blind og døv for mig, der fløjtende og
viftende med arme og ben løber mod hende,
og først da fuglen er forsvarligt fanget i
hendes kæber, vender hun sig glad mod mig;
helt uforstående overfor mit alt andet end
glade udtryk.
Det er med tunge skridt at jeg går mod de
andre, og aflevere fuglen til skytten. Der er
stor sympati, men også en rimelig og helt
fortjent skæld ud da mine venner kommer
til. Senere slår det også over i godmodigt
drilleri og da Asger Bak om aftenen ringer
og fornøjet - for det var han altså! - og med
latter i stemmen fortæller om kammeraten,
der havde været på vinderklasse og havde
oplevet en meget uheldig lyshåret pige med
breton, og hvorfor Asger kom til at tænke på
mig - ja, så er det lige som det skal være.
Det betyder ikke, at jeg ikke er ærgerlig
- for det er jeg. Meget. Men på en underlig
måde også opstemt. Jeg har lært meget mere
af denne omgang end af 10-20 træningsture,
det er jeg sikker på. Jeg ved f.eks. nu præcis
hvorfor jeg skal kunne holde hunden af
hegn, selvom jeg også synes at det kan overdrives; det er dog praktisk at kunne, hvis
man skulle komme så langt, som jeg var der.
Jeg ved at jeg aldrig må lade min hund ude
af syne og jeg ved, at det aldrig er ovre, før
den fede dame synger - så længe du er med,
har du en chance! Jeg ved også, at selvom
jeg er blevet klogere, ja, så ved jeg slet ikke
det hele - og bestemt ikke nær så meget som
de, der har været i gamet i mange år. Jeg kan
håbe, at jeg med tiden kommer til at vide
lige så meget .... eller måske bare næsten
lige så meget, jeg behøver ikke at vide alting
bedre end dommeren (man skal jo ikke tage
alt til sig). Men vigtigst af alt så ved jeg, at
vi kan være med.
Den manglende træning af såvel hund som
fører resulterede altså i, at vi smed en formidabel placering som 3. vinder over styr.
Frygteligt! Men også ansporende på en underlig måde. For nu ved jeg, at det kan lade
sig gøre og næste forår - SÅ træner vi, og så
slår vi altså til! (Medmindre vi har hvalpe
eller noget andet kommer i vejen der)
Lene Kaufmann
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Kaldaskerweekend
Dernæst kom vi til det andet højdepunkt,
som var kåringen af Årets Kaldasker
2012. I år var der en del nominerede, b.la.
Flemming Knudsen som glemte at tage
snoren af hunden ved slæbsdiciplinen, Jens
Hvass der tror man kan drikke kaffe af et
engangssnapseglas, Oluf Søndergaard der
ikke helt havde styr på om medlemmerne af
aktivitetsudvalget var tilmeldt til festen, og
som også ville springe med hunden i vandet, til sidst var også Torben P. nomineret.
Torben troede i foråret på en prøve på Gl.
Toftegård, at han kunne hvad 2 andre ikke
I weekenden den 11. og 12.august 2012,
kunne, nemlig at trække Nolds bil fri af en
blev den årlige Kaldasker weekend afholdt meget blød stubmark, hvor den sad temmei de smukke omgivelser hos Keld og Kirlig dybt i mudderet. Dette gjorde at Torben
sten i Mou. Vejret var fantastisk, høj solP. blev årets Kaldasker 2012. Torben fik et
skin og lidt vind, så forholdene for hundene rigtig flot billede overrakt med det tydepå apporteringsprøven var optimale.
lige bevis, samt den traditionelle Kop med
Der var i år tilmeldt 27 hunde til begge
synligt bevis for titlen, som er sponsoreret
apporteringsprøver, ikke så mange som i
af Lisbeth Hansen/Mejling Landhandel.
2011, men stadig rigtigt flot. A og BDer var også stor tilfredshed blandt nogle
prøven blev afholdt sideløbende, således
af gæsterne ved festen over, at Kenneth
at vi undgik for meget ventetid. I år havde
Schultz endelig gav lidt drikkelse til de 3
vi inviteret Brian Krog, Bjarne Siig og
fremmødte hvalpekøbere, der alle havde
Jens Hansen til at dømme begge prøver,
stillet hund på A-prøven og i øvrigt alle
samtidig var vi tildelt en dommeraspirant
bestod. Det siges, at der er risiko for at der
Harry Jensen. Til A-prøven stillede flere
bor møl i Kenneths tegnebog.
forskellige racer, hvoraf flere hundeførere
I år havde flere deltagere valgt at overtilkendegav, at prøven var særdeles veltilnatte, enten i telt eller i Campingvogn, så
rettelagt. (lige lidt ros til det nordjyske akpladsen mindede lidt om tidligere tider i
tivitetsudvalg). Undervejs i løbet af dagen, Stoholm, hvilket var rigtigt hyggeligt.
blev der drillet, b.la hørte jeg 2 ”gamle”
Søndag den 12.august blev den jyske
hundefører med hver en unghund (fra
udstilling afholdt i lige så smukt vejr som
samme opdrætter) konkurrere om at vinde
om lørdagen. Desværre var der kun tilmeldt
a-prøven, og jeg hørte at der blev indgået
14 hunde til udstillingen, hvor vi i år havde
et enkelt væddemål, mellem 2 fører med
fået Mogens Langvad til at bedømme de
hver en unghund, som havde lige mange
fremmødte hunde.
point, og dermed skulle matche om at blive
Dette resultat er også tidligere bekendtbedste hund på A-prøven. Her var indsatsen gjort på hjemmesiden.
en kold øl. Den vindende hundefører skulle
Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle
betale. Der blev ikke sparet på drillerierne hjælperne i forbindelse med hele weekog hyggen.
enden, til alle dommerne og deltagerne,
Resultaterne fra begge prøver er tidligere
lodsejerne, samt en speciel stor tak til Keld
bekendtgjort på hjemmesiden.
og Kirsten, fordi vi igen i år måtte benytte
de fantastiske terræner omkring deres
Efter en veloverstået apporteringsprøve,
ejendom.
var tiden kommet til Kaldaskerfesten,
Anni Hansen
hvor der i år var tilmeldt ca. 40 personer
til spisning. Denne del af weekenden har
efterhånden et par højdepunkter. Det ene
er når Jens Hansen skal slå telt op. Det
mest bemærkelsesværdige er efterhånden,
at det snart ikke er Jens der slår teltet op,
men en masse hjælpere, der måske har lidt
medlidenhed med ham? I år kom der indtil
flere kvinder til undsætning. Så igen i år fik
Jens slået teltet op, til morskab for de fleste
tilskuere. Hvem andre end Jens Hansen kan
få 3 kvinder til at rejse et telt for ham.
Maden blev i år leveret af Pernille Bonderup, som skal have stor tak, fordi hun
sprang til med så kort varsel, og stor tak for
rigtig dejlig mad.
www.fjd.dk
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Annoncering af
generalforsamling 2013

Aktivitetsudvalget på Sjælland
Lydighedstræning afholdes igen i år på
lørdage kl. 13.00 i Vallensbæk Jagtforening,
Brøndbyvej 1, 2605 Brøndby. Første gang
lørdag den 5. januar 2013. Kurset løber over
4 gange og afsluttes med en lille lydighedsprøve lørdag den 2. februar. Pris kr.
250,00. Tilmelding sendes til Merete Larsen
på merete.breton@gmail.com eller ring på
2061 3194.

Dansk Breton Klub afholder ordinær generalforsamling fredag den 5. april 2013 kl.
20.00 på standkvarteret Videbæk Fritids- og
Idrætscernter, Videbæk.
Forslag inkl. forslag til kandidater til
klubbens tillidshverv skal være formand Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød i
hænde senest den 15. februar 2013.
På valg er Torben Andreasen. Peer BæchLaursen ønsker ikke genvalg. Vedtægter
findes på hjemmesiden www.breton.dk eller
kan rekvireres ved kontakt til Søren Stenhøj,
4824 7030 / 2025 7430.
Yderligere information vil
blive bragt i Jagthunden/februar
og på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen

DBK´s hovedprøve i 2013

Hovedprøven afvikles i dagene den 5., 6.
og 7. april 2013. Klubbens hovedprøve afholdes som sædvanlig over 3 dage. Prøven
afholdes i Jylland ved Videbæk og omegn.
Fredag den 5. april og lørdag den 6. april
afholdes ungdomsklasse- og åbenklasseprøver. Søndag den 7. april afholdes
vinderklasse.
Prøverne vil blive annonceret i Jagthunden/februar 2013, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.
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Dette er en lille historie om Stevnsåens Tess,
der blev født d. 17/2-2012 - rejste til Skotland i Juli og har oplevet dette i september.
Poul Vestervang

Der afholdes jagt- og marktræning lørdag
den 9., søndag den 17. og lørdag den 23.
februar 2013.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Merete Larsen. Du kan også følge
med på hjemmesiden.

Hej P
o
Lige ul
en lil
le hil
ande
sen
ja
porte gt for førs fra det s
kotsk
ret si
te ga
e.
n
ng
da de
r fald første krik i går. De Jeg havde
t 2 kr
- og g
t gik
stykk
Tess
ri
e
ik
m
r
allige tid og kom ænder ne åand. Ved gtigt godt ed ude på
d
vel ik
h
f
,
s
ø
un fi
h
å
r
u
s
t
n
te
il
k
hend
e... H e finde de bage uden blev send situation k apt
u
m
så hu
ikke k
ud og
and!
n vid
tænk
n
st
N
l
v
den f ar til at ta e godt hv te jeg og g å hun kun ar væk et
or be
ørste
ge de
n
i
k
e
u
m
d for
gge æ
i ving
m ord
det, s
at h åske
nd
es
k
e
til skj al vi nok b pidsen og ntligt i mu er lå men jælpe
n
u
a
d
v
sjove let og sad re lige pr en næste den. Hun ar bare
øve e
re og
a
i
og le
p
h
porte
alsen
t par
gede
sjove
i mun
rede
, ok
ga
re
m
d
sjapv en. Kort e at lege m ed de nys nge. Vi gi tænkte jeg
k
k
ande
e
f
udte
ter ko
d og
tilbag
ti
æ
helt d
s
ød lig kke helt d m endnu e om faktisk nder, som e
ø
n krik
stil o
e nog
blev
d. Nu
var o
g
e
a
k
og 2 så var far t for en iv var vi kla nd som fa at have
r,
fa
ri
ld
s
side a ldt ned de tolt og gla g hund. D en fugl so t ude i
m ikk
n ene
en bl
f sjap
d! Lid
ev ap
e var
den f
vand
i van
t efte
po
ør
et
d
r
flot a ste som lå . Tess hav et og den kom en fl rteret i fin
pp
a
o
d
til sen ort uden i vandet i e set ænde nden på d k gråænde
en an
flot st
probl
r
rne fa
ere fo
d
e
il
efter
kom e r ikke at s mer, nu la , skide go lde og hen en
ende
dt tæ
der v
tede
n bek
den o
nk
ib
hu
ka
g
at he sendte hu sin som j nden ude are den s te jeg,
n
id
nt
e
n
tilbag e gråande den, men g troede T at få resu ste ligge
ltat. K
ess h
hun l
n på
e med
av
ø
den a
o
holde
den d
nden b i stedet de set, je rt
m
g skø
direk
side a
tidlig ens lege øde and!
te
d
Supe
n
e
r deb f vandet o over for
kok s re på dage var god.
u
g
t
om h
D
,
k
n
o
n
e
havd
un ho
selvti
e haf t skal ogs u var det m stolt
ld
ll
t
å
efter iden bare t og avanc en fantas lige næv tid til at
hånd
nes a
t
v
e
i
o
r
s
e
k sta
k
d
s
e
er
en
t
bare
Ps. Jeg tror
bedre haft flere med rake flot. Rigtig nd for en hun
tfart
f
Der e
og be
episo
a
s
ikke
det vare
u
s
a
p
n
er
id
d
r
d
det er i hvert fa re og stør er med fu en lille hu dag hvor
lang
tid, inden
ld
gl
re
n
s
Beds kide sjovt ingen tviv og større og hende d. Hun ha
der
kommer
te hil
s
!
r
l om
s
sner
at hu om selvti søg blive
beretning om
fra Sk
r
n ger
l
otlan
ne vil liden voks
første nedlagt
d
er.
finde
fugl o
fugl over stand
g

www.fjd.dk

55

Dansk Breton Klub

Nyt fra formanden
VM i Sct. Hubertus og lidt til
Lige inden deadline indløb nyheden om
endnu et verdensmesterskab til Poul Valdemar Nielsen i den ædle disciplin Hubertus.
En disciplin, hvor hundeføreren/jægeren
selv skyder over sin hund. Denne gang var
det med PVN´s Darwin. Poul fik følgeskab
af Harris Jensen med ES Bob, der på dagen
havde to gode fugletagninger, men hvor der
ikke kunne fældes fugl. De to ekvipager
blev sammen verdensmester for hold. Der
skal lyse et stor tillykke til dem begge. Man
kan læse mere om mesterskabet på DBK´s
og Danmark Jægerforbunds hjemmesider.
En flot international markering af den
danske breton året inden klubbens 50 års
jubilæum.

En rutineret jæger med hund og en nyjæger er en god
kombination, hvis man skal lære jagt med stående
hund.

Hubertus i Danmark
På Dansk Breton Klubs egen hubertusprøve
havde man tilpas med fugle – både agerhøns
og fasaner. Flemming Knudsen og Fønsvigs
Darwin sluttede dagen med en perfekt situation med fældning af fasan. Hermed blev
ekvipagen 1. vinder foran Jens Frost med
Stevnsåens Delta. Jens Frost blev efterfølgende en flot nr. 3 på de engelske klubbers
DM i Hubertus. Jens og Delta blev på dagen
slået af Flemming Sørensen med P Fugledes
Oskar og Thomas Klit med ES Siv. Begge
med rødder i DBK. Et flot forsvar af sidste
års mesterskabstitel.
Vi håber og tror på, at de øvrige engelske specialklubber kan se værdien i denne
prøveform, som fuldt ud bygger på praktisk
jagt.
Ud over de mere officielle tiltag har DBK
været omdrejningspunktet for afholdelse
af to nyjæger-arrangementer, hvor konceptet for Hubertus er bærende, og hvor en
nyjæger og hundeføreren skyder over den
stående hund. En evaluering af de to arrangementer og en lignende event sidste år vil
blive fremsendt til klubberne i FJD. I Aulum
markerede Midtvejs Alicia og Jens Chr.
Kjær sammen med nyjæger Meinert Thorup
Therkildsen på bedste vis.
I Sakskøbing havde nyjæger Simon Frost
en effektiv ekvipage i Stevnsåens Delta og
Jens Frost. Her blev der mulighed for flere
chancer. Jagterne havde også deltagelse af
en Kleiner münsterlænder, en pointer og en
engelsk setter.
To rigtig gode dage, som beviser, at der er
rig lejlighed til at præsentere den stående
hund på bedste vis for fremtidens jægere, og
så i øvrigt få en rigtig god jagtdag ud af det.
Det må være vejen frem !

Smilla og Michael Birkelykke klar til Kamp på Toftegårdene. det rakte til 2. VK m. HP.

Vinderklasser og DM
Der stillede 29 bretons på klubbens egen
vinderklasse. Rigtig flot. Fuglene var ikke
fordelt helt retfærdigt, men det er vilkårene.
Da regnebrættet blev gjort op, var der kun
en hund, som fik prædikatet ikke for fugl,
og den kom så med over middag. Dette sammen med 6 hunde, som der var skudt over,
og ikke havde forbrudt sig.
Der skal lyde et stort tillykke til vinderne
i nævnte rækkefølge: Midtvejs Loke v.
Karsten Hinnerup, Stenhøj Noah v. Jens
Stenhøj Jørgensen, PVN´s Darwin v. Poul V.
Nielsen, Printz v. Per Iversen og Stevnsåens
Mirell v. Thomas Stenbek.
På fælles vinderklasserne formåede
Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak, Elling Ås
Smilla v. Michael Birkelykke, Asta v. Kenneth Schultz og Stevnsåens Delta v. Jens
Frost at placere sig. De tre første ekvipager
kvalificerede sig til DM sammen med Midtvejs Loke. Engbjergvejs Aggi kom desværre
i løbetid, og hendes plads overgik til den
efterfølgende 2. vinder. De øvrige hunde var
desværre lidt ulydige på dagen, og ingen
blev placeret. Der skal lyde et stort tillykke
til Danmarksmester ES Nordvestjydens
Ciwa og Kurt Nedergaard, som i alle slip
viste hundearbejde af meget stor klasse.
Kvalitetsprøver
Bretons har opnået fornuftige præmieringer
her i efteråret på både de almene kvalitetsklasser og i brugsklasse. En af dem kan du
læse om andet steds i bladet.
Søren Stenhøj

Jens Chr. Kjær og Meinert Thorup Therkildsen blev bedste due ved nyjægerarrangementet i Aulum.
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Dansk Pointer Klub
DPKs efterårs vinderklasse
i Nordjylland

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

Ny jagtchampion

DPK har fået 2 nye champions, bl. a. Mørups Britta er blevet Dansk Jagtchampion.

Husk

nytårsfestivalen. Se annonce andet steds i
bladet.

Det var med forventning om noget stort, vi
Niels Mølgaard Ovesen og undertegnede
drog mod Nordjylland lørdag morgen kl. 6
den 22. september. De store forventninger
skyldes jo, at prøven var lagt i hænderne på
særdeles kompetente folk, som råder over
nogle af Danmarks bedste markprøveterræner, nemlig Flemming Fuglede Jørgensen
– Ulrich Kjærsgaard – Jess Krag og til 2.
heat Arnold Klovborg (Nold) og Torben
Pedersen på Gl. Toftegård.
Vi vil gerne have store marker, hvor
hundene kan få lejlighed til at vise søg, fart
og stil, vi har naturligvis også behov for et
vist antal agerhøns på terrænet, og for at
hønsene vil være der, skal der være både
dækning og føde. Alt dette havde vi i rig
målestok. Det var nu op til hundeførerne og
deres hunde, og sidst men ikke mindst, dommerne og skytterne at levere varen.
Niels og jeg tog med det hold der skulle til
”Borupgård”hos Flemming Fuglede, med
dommer Erik Petersen som skulle dømme
sin første VK. Som skytte havde Flemming
valgt en ung mand fra nabolaget, som i
øvrigt også hjælper med at passe ”jagten” på
Borupgård. Et godt valg, den mand kan vist
ikke skyde forbi.
I kataloget havde vi spottet flere tophunde,
der på en god dag ville kunne vinde prøven,
og da vi kom ud i terrænet og så de store
www.fjd.dk

stubmarker ude ved vindmøllerne, steg
spændingen et par grader.
Vores høje forventninger blev i den grad
indfriet, vi så velgående hunde og flot
fuglearbejde, vi så dømning og skydning
fra øverste hylde. Der var selvfølgelig også
hunde, hvor kvaliteten ikke var i top, og der
var enkelte hvor dressuren ikke var i orden.
”Sådan er det jo”, som de radikale ville
formulere det.
Der var især to ting, der gjorde denne formiddag og 1. heat til en fantastisk oplevelse.
Store stubmarker hvor skærebordet på mejetærskeren, havde været hævet til ca. 20 cm.
og dermed efterladt marken med godt skjul
til hønsene, som lå ude midt på stubben.
Flemming havde spredt raps ud i hvedestubben, og raps kan agerhøns ikke sige nej tak
til. De frø som fuglene ikke finder, spirer og
kan virke som grøn vinterfoder, sådan skal
det gøres.
Det andet højdepunkt var Erik Petersens
håndtering af dommerhvervet, det var bare
til UG med kryds og det hele, sådan skal det
gøres.
Efter at have nydt madpakken og
samværet i Jagtstuen på Gl. Toftegård, var
vi klar til 2. heat, som blev afviklet på en
kæmpestor stubmark, med Nold og Torben
Pedersen som terrænledere, Nold klarede
transporten af dommere, skytter og hundefø-
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Dansk Pointer Klub
er til eksamen, medens fugletomme terræner
mere er bedømmelse af søg, fart og stil,
altså langt hen af vejen medfødte egenskaber.

Kruse hyggesnakker.

rere, og Torben tog ledelsen i terrænet.
Terrænet på Gl. Toftegård har skiftet
karakter i forhold til gamle dage, hvor de
store marker var delt op med dybe grøfter,
som godt kunne være en stor udfordring
for både hunde og deres førere. De fleste
grøfter er nu rørlagte, det betyder meget
store marker, vi gik kun på 2 marker hele 2.
heat og matchning. Hønsene lå fint fordelt i
fine flokke spredt ud over den kæmpestore
stubmark, hvor der var godt fordelt med
foderautomater. Kort sagt perfekte rammer
til en hønsejagt med stort gående stående
hunde.
Følgende hunde overgår til 2. heat her
med lodtræknings nr. og kategori
Fugledes Orkan – 1 B, Mørups Britta – 2A,
Hesselhøj Disco – 1B, Astrups Zaza – 1B,
Frierfjordens Lola – 1B, Fugledes Extra – 1B, Frierfjordens Rit – 1B, Mørups
Krumme – 1B, Zaro – 2A, Fugledes Merlot
– 1B, Niholys Chang – 2A
Vi hundesportsfolk har mange gange gået
og drømt om flere fugle i 2. heat. Den drøm
skal jeg da lige love for gik i opfyldelse,
denne septemberdag på Gl. Toftegård. At
drømmen så for nogle endte som et mareridt, er faktisk ret så logisk, for med mange
fugle på terrænet bliver dressuren virkelig
sat på prøve. Her er det hele ekvipagen der

Følgende hunde overgår til matchning
med rangering.
1. Fugledes Merlot, 2. Fugledes Extra, 3.
Astrups Zaza, 4. Mørups Britta, 5. Mørups
Krumme, 6. Niholys Chang,
Da vi var nået igennem 2. heat og matchning, var der præmieoverrækkelse og afslutning i den gamle have på Gl. Toftegård. Her
tror jeg mange blev lidt overrasket, da der
kun blev placeret 4 hunde. Da jeg gik fra
marken, var jeg da stensikker på, at vi havde
5 hunde placeret. Og havde dommerne været lidt mere forudseende/positive, og havde
taget en reserve med i matchningen, kunne
de have fået 6 hunde placeret, også uden at
nogen kunne beskylde dem for at være for
flinke. Der var trods alt 3 hunde, som var
overgået til 2. heat med 1 B, der ikke havde
lavet diskvalificerende fejl, heraf 2 slået ud
inden matchning.
Det er klart med mange fugle på paraden
(23 stk.) vil der være en del hunde, der på
dagen bliver slået på fugl. Med en lidt mere
positiv bedømmelse, havde der stået 6 ekvipager på pallen i den gamle have, så havde
dagen været perfekt.

DPKs Vintermøde 2013

Lørdag den 5. januar på Centrovice,
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Dagens program:
Kl. 9.45
Kaffe og rundstykker
Kl. 10.15
Indlæg ved formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen
Hvorledes ser DJ’s formand FJD som deltager i Jægerforbundet? Hvorledes bevarer
vi agerhønens antal samt jagten på denne?
Pause
Indlæg ved Flemming Sørensen
Fælles markprøve regler med speciel vægt
lagt på VK bedømmelse, kategorisering i
denne og hvorfor vi åbenbart nu ser mere
lempeligt på knaldapport
Oplæg ved Niels Mølgård Ovesen. Kan vi
bedømme bedre?
Præcis kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Indlæg ved Orla Didriksen, flere gange
DM med Ruhår. Den stående jagthunds
dressur. Hvordan gør jeg? Hvor tidligt
starter dressuren?

Vildtparade.

Kaffepause
Paneldiskussion
Deltagere vil være Kurt Grun,
(Fumevinder,(fuldbrugsprøve), 3.vinder
årets DM) og Kurt Nedergård (engelsk
setter, DM vinder i år)
Formanden har ordet
Evt.

Stort tillykke til vinderne som var:
1.vinder med HP Fugledes Merlot ejer og fører Flemming Fuglede Jørgensen
2.vinder med HP Fugledes Extra ejer og fører Flemming Sørensen
3.vinder Astrups Zaza ejer og fører Jes Krag
4.vinder Niholys Chang ejer og fører Niels Holger Lykke
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Der serveres som sædvanlig biksemad
med spejlæg til frokost. Pris for deltagelse
150 kr. betales ved ankomst.
Sidste tilmelding til vintermødet den 31.
december 2012 til Anne-Marie Petersen
på mail: branebjerg@tdcadsl.dk eller på
telefon 2048 5292

Dansk Pointer Klub

Hubertusmesterskab

Hubertusmester 2012, Flemming Sørensen.

Mandag den 15. oktober. kørte jeg til Sejstrup for at overvære St. Hubertus Mesterskab 2012.
Til dagen var der udtaget 8 hunde, 2 Gordon
Settere, 2 Breton, 2 Engelske Settere og 2
Pointere med Erling Clausen som dommer.
En helt anden prøve end det jeg er vant til,
stemningen inden start bar præg af anstrengt

Forårstræning
DPKs Forårstræning på Kongenshus
Hede.
Lørdag den 2. februar og søndag den 3.
februar 2013 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.
Alle er velkommen. Det koster 50 kr. pr.
hund pr. dag. Beløbet går til viltpleje på
heden.
Tilmelding til Jens Have tlf: 97425276,
mobil: 30228202, eller E-mail jens.have@
mvbmail.dk
Fyn
Engelsk Setterklub afholder i samarbejde
med Dansk Pointerklub vintertræning på
Fyn søndag d. 10-02-2013
Mødested: Sødingevej 28 5750 Ringe kl.
09.00. Madpakke medbringes.
Alle engelske racer er velkomne.
Husk også den fynske vinterfest for engelske hundefolk Lørdag d. 02-02
tilmelding til begge dele til:
Anders Varming Tlf 40792617-62624400

beherskelse, lidt over i det nervebetonede.
Nok kom der sjove bemærkninger men
ikke så frejdig som sædvanlig, det var lige
som om at hver enkelt hundefører i hovedet
gennemgik tanker som bevar nu roen, husk
forandshold, tænk på sikkerhed, husk at
kikke gennem løbene, kun 4 patroner m.m.
Hundene var heldigvis som de plejede,
klar og ivrige, ja de viste jo heldigvis ikke
at dagens resultater også var afhængige af
førerens præstationer.
Vi gik som sædvanlig på pragtfulde terræner
i Sejstrup og alle fik chance til fugl/fugle.
Som dagen skred frem, skete det uundgåelige, hundene var bedre end førerne, flere
ekvipager udgik med 4 forbiskud.
En Gordon Setter kæmpede bravt for sin
fører, 1 ok situation med fældet fasan og
ok apport, derefter fint søg, stand, rejsning,
men af sikkerheds grunde kunne skud ikke
afgives. Alle følte med ekvipagen, men
i dette game gælder; den enes død, den
andens brød.
Dagens vinder slap sin pointer, nok ikke
den største og mest velgående, men til
denne prøveform den ideelle, finder agerhøns, rejser og føreren dublerer, afsluttende
med 2 gode apport.
På dagen blev der afgivet 16 skud og på
paraden lå 6 stk. vildt!!!!!
Man må da håbe at efterårets jagter ikke
bliver så nervebetonet for de 4 hundefører
og at skudstatistiken forbedres.
Kruse Maier

DPK og ESK på Fyn afholder træningsdag
den 23-2-2013 ved Alex og Anna Marie.
Mødested: Blangstrupvej 12, Turup 5610
Assens kl. 9,30.
Tilmelding på tlf. 64791742 40434850
Husk madpakke.
Nordjylland
DPK Nordjylland afholder fællestræning
lørdag den 2, marts 2013.
Tid og mødested vil blive annonceret i feb.
nummeret og på hjemmesiden.

Ny dansk brugschampion

FJD. Bjeringbro 1. vinder Fugledes Juvel
og 2. vinder Vinterdalens Tillaaens. Fugledes Juvel blev dermed Dansk Brugschampion.

Forårstræning i region 3 Sydjylland.
Der afholdes fællestræning 2 søndage i
februar 2013. Den 17. og 24.
Søndag den 24. er der traditionen tro spisning med guleærter i Kvindely.
Vi mødes kl. 9 30 ved Bent Olsen Grammingtoften 1 , Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
Tilmelding til Bent 21755857 eller Allan
22389984.

DPK. Fælles træning Region 2
Fællestræning omkring Skive 2013.
Der afholdes fællestræning for engelske
racer omkring Skive Søndag den 3. marts
2013.
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.
Forårstræning Djursland
Lørdag d. 23. februar kl. 9.00. Afholdes
fællestræning for alle engelske racer. Medbring madpakke og drikkevarer.
Mødested Ørsted Kærvej 10. Skydecenter.
Tilmelding Martin Mortensen 86395045.
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Glædelig jul og godt nytår

www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com
Formand:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email: 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 og webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
Hvalpeformidling:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk
Søren Rydahl Christensen, Tågeskovvej 32
4733 Tappernøje
Tlf.: 21201858
Email: xsry@live.dk

Nytårsfestival
Husk at tilmelde Jer til Nytårsfestivalen
hvor Hilde Kvitshyl fra Norge kommer
og dømmer vorer Engelske settere. Har
du lyst til en hyggelig weekend så kom og
vær med.
Se annonce andet steds i bladet.
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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 2012.
Ved indgangen til det nye år, kan vi i
Engelsk Setter Klub se tilbage på et meget
begivenhedsrigt år, det blev igen til mange
store præstationer for vores race. På Dansk
Jagthunde Derby fik vi 3 placeret, Melsgårds Q. Whitney, H.P. Clausen blev en flot
Derby vinder, Zalza, Øystein Grandorf blev
nr. 2 og Nordvestjydens Ecu, Asbjørn Jensen blev 4. vinder. På skovprøven, fik vi 2 af
de 3 1. præmieringer der blev givet, bedste
hund blev Martallens Iasy, Erling Clausen.
Vores egen efterårsvinderklasse, som for
første gang i mange år blev afholdt i Sønderjylland med Allan Nissen som prøveleder
i samarbejde med Allan Bredsgård. Her blev
1. vinderen med Cacit Lammefjordens Lady,
Asger Mogensen.
På de 5 af organisationernes efterårsvinderklasser vandt vi de 4, Senjas Nitte, Aksel
Nissen DJ’s prøve ved Grindsted, Lammefjordens Lady, Asger Mogensen DJ´s prøve
ved Gørlev, Tobølbjergs Columbine, Allan
Nissen DKKs prøve på Sydsjælland og
Nordvestjydens Ciwa, Kurt Nedergård vandt
DKK´s prøve ved Vildbjerg med Cacit.
Igen i år var vi godt repræsenteret på årets
DM, 8 engelske setter var kvalificeret. Da
dagen var omme havde vi besat 3 af de 6
placeringer med Nordvestjydens Ciwa, Kurt
Nedergård som Danmarksmester, Bjern-

Kurt og Svend Aage. Nr. 1 og 2 på årets DM.

drups Bojana, Sv. Åge Vad som nr. 2 og Østkystens Isak, Tonny Nygård som 5. vinder.
Efterårsprøverne gav endvidere 2 brugschampions, Nordvestjydens Ciwa og Lammefjordens Lady.
2012 var på papiret svært at følge op på,
efter den succes den engelske setter havde
i 2011, men med de mange fornemme
præstationer, specielt i efteråret må man sige
at det til fulde blev gjort og det er med stor
optimisme vi går 2013 i møde.
Vi vil ønske alle de præmierede hunde i
2012 tillykke.
Bestyrelsen ved Erling Clausen

Engelsk setter klubs bestyrelse samt redaktøren ønsker alle
medlemmer en god jul og et godt nytår, på gensyn i det
nye år.

Vintermøder
ESK vintermøde Sydjylland / Fyn
ESK afholder igen vintermøde i Sydjylland
/ Fyn. Arrangementet afholdes på Fjeldsted
Skovkro, Fyn, onsdag d. 6. februar 2013 kl.
19.00.
Det har i nogle år været svært at trække
vore medlemmer til vintermøderne, derfor
håber vi at I vil bakke op omkring arrangementet.
Bestyrelsen

www.fjd.dk

Vintermøde i Herning
Tid og sted: Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
på Gilmosegård
Af hensyn til forplejningen, tilmelding til
Tage Skov tlf. 21 28 56 51
Vintermøde Sjælland
Vintermøde d. 15-02-2013 kl. 19,00 i
Haslev Jagtforenings Klubhus ”Kaisholm”,
Bråbyvej 77, 4690 Haslev. Hvis der er nogen der har ideer til indput til denne aften,
er man meget velkomne til, at kontakte
Søren Christensen eller Øystein Grandorf
Mvh.
Søren R. Christensen

Engelsk Setter Klub i Danmark

Engelsk setter klubs
efterårsvinderklasse
Søndag d. 23. september deltog 30 engelske
settere på engelsk setter klubs efterårsvinderklasse.
Prøven blev afholdt ved Tinglev med Allan
Nissen som prøveleder. Allan Nissen havde
allieret sig med Allan Bredsgaard, som
velvilligt havde stillet sin campingplads til
rådighed for klubben.
Prøven blev afholdt på nogle perfekte terræner som var godt besat med fugle. Da dagen
var slut var følgende hunde placeret:
Der skal lyde en stor tak til Allan Nissen for en veltilrettelagt prøve, og en stor
tak til Allan Bredsgaard og hans hjælpere
for indkvartering samt god forplejning.
Lørdag aften blev der serveret flæskesteg og
æblekage, søndag middag blev der serveret
vildtgryde.
1.VK, HP, CACIT: Lammefjordens Lady,
Asger Mogensen
2.VK, HP: Senjas Nitte, Aksel Nielsen
3.VK, HP: Østkystens Isak, Tonny Nygaard
4.VK: Senjas zeibas, Jan Andreasen
5.VK: Bjerndrups Bojana, Svend Aage Vad

Tillykke

Nye Champions
I løbet af efteråret har Engelsk Setter Klub
fået 3 nye champions. Her af de 2 med den
fornemmeste titel vi kan opnå Dansk brugschampion.
Kurt Nedergaard med Nordvestjydens Ciwa
er blevet både Jagt- og Brugschampion.
Asger Mogensen med Lammefjordens Lady
er blevet Brugschampion.
Jørn Morthorst med Tobølbjergs Sally er
blevet Jagtchampion.
Engelsk Setter Klub ønsker et stort tillykke
med de fornemme titler.

Thomas og Siv. Foto: Jens Chr. Kjær.

Hubertusmesterskabet

Hubertusmesterskabet blev, som tidligere,
afholdt dagen efter DM. Prøven blev
afholdt omkring Bramming. En prøve hvor
den Engelske Setter altid klarer sig godt
på, i år måtte vi dog ”nøjes” med 2. pladsen i det Flemming Sørensen vandt med
pointeren Fugledes Oskar. Thomas Klit og
Siv blev en fornem nr. 2.

Vintertræning på Kongenshus Hede
9 og 10 februar 2013 . Mødetid begge dage
er kl. 09.00 på p-pladsen ved Kongenshus
hotel.
Tilmelding til Poul Aa. Sørensen på Tlf.
27648190 / 97523686 eller mail. asbak@
youmail.dk
Pris 50 kr. pr. deltager
Kurt og Ciwa..

Vintertræning, Fyn
Engelsk setterklub afholder i samarbejde
med dansk pointerklub vintertræning på Fyn
søndag d. 10-02.
Mødested: Sødingevej 28 5750 Ringe kl
09.00. Madpakke medbringes.
Alle engelske racer er velkomne.
Husk også den fynske vinterfest for engelske hundefolk Lørdag d. 02-02
tilmelding til begge dele til:
Anders Varming Tlf 40792617-62624400
Asger og Lady.

Engelsk Setter Klubs generalforsamling
ESK afholder ordinært generalforsamling på Lunde Kursuscenter, fredag d. 5.
april 2013 kl. 20.00, med dagsorden ifølge vedtægternes § 11:
- 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 Lars Nielsen (modtager ikke genvalg)
og Tage Skov. (modtager genvalg) Forslag til kandidater til bestyrelsen sendes til
sekretæren senest d. 1. februar 2013.
- Valg af bestyrelsessuppleanter
- Valg af revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Behandling af indkomne forslag (Sendes til klubbens sekretær inden 1. marts 2013)
- Eventuelt
ESK´s sekretær Poul Aagaard Sørensen

www.fjd.dk

Jørgen og Sally.

Fotos til Årbogen
Husk at sende fotos ind til redaktion for
årbogen med gode oplevelser omkring din
Engelske setter.
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Glædelig jul

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. 30 33 19 49
e-mail : Lauge.stiig.larsen@gmail.com
Hvalpe-formidling:
Kent Hvirring Jensen, Guldbrandsvej 6, Vesterø,
9940 Læsø, tlf. (+45) 21 75 74 38, e-mail:
98499438@mail.dk

Vi, fra bestyrelsen, ønsker alle vore medlemmer en rigtig dejlig jul og et glædeligt
nytår.
Tak til alle, som i årets løb har bidraget til
at Gordon Setter racen er i stadig fremgang,
både de der støtter klubben med det årlige
kontingent, de der aktivt deltager, samt alle
ildsjælene, som utrætteligt står bag vore arrangementer. Ikke mindst vores 90 års jubilæums aktiviteter har krævet en del arbejde.
DGSK’s medlemsantal har gennem ganske
mange år været på et stabilt leje og ingen
undtagelse i 2012, hvor vi end dog ser ud til
at vækste i forhold til 2011.
At jagten med stående hund er på vej ind
i en ny og gunstigere position, er der ingen
tvivl om. Ikke mindst formandsskiftet i
Danmarks Jægerforbund har bragt fokus på
markvildtet.
Også en tak for samarbejdet gennem 2012
til alle vore søsterklubber i FJD, samt til
vore øvrige samarbejdspartnere, organisationer og sponsorer.
Varme julehilsner, DGSK bestyrelse

Sæsonens første snepper
at han havde fortjent at finde fugl.
Et par hundrede meter fra bilen, kastede
hunden sig så pludselig i stand!
Det er sgu ikke en sneppe, tænkte jeg, men
gjorde alligevel klar! – ”Gangster – JA” og
en sneppe blev til min overraskelse rejst, så
skovbund og blade føg efter hunden. – Det
første skud sad i en tyk træstamme, men det
næste sendte sneppen til jorden, og de lykkebringende små sneppedun hang i luften.
Inden jeg fik sagt ”apport”, opdagede jeg,
at der var ny stand få meter fra stedet, hvor
sneppen fløj op. Lynhurtigt to nye skud
i bøssen og ”Gangster – JA”. Den næste
sneppe blev lynhurtigt rejst og fløj bag over
hunden, som nær havde snuppet den i luften.
DÆK! og sneppen røg ned efter to hurtige
skud (ved knap, hvilket af dem der traf).
Nu begynder det så at ligne en rigtig jagthiGangster (min Gordon Setter) og jeg, havde
storie: Hunden havde igen taget stram stand
søgt efter snepper i skoven i ca. en time
få meter fra opfløjet, og to nye patroner
uden at finde noget som helst.
Når man har drevet sneppejagt i mange år, blev fumlet i bøssen. – Ny rejseordre og en
sneppe flygtede lavt mellem de små graner,
ved man godt, at det så næppe bliver en af
de gode sneppedage.
men fik lige et skud med på vejen, da den
Den 22, oktober er selvfølgelig også tidligt, steg op mellem de høje fyr ovre til venstre.
Der var ingen dun i luften denne gang, men
men man ved jo aldrig! Jagt er heldigvis
uforudsigelig!
godt med barkstumper og fyrnåle. (Når det
drejer sig om snepper, skal der iflg. min
Vi var på vej hjem, og jeg gik og glædede
erfaring altid skydes når afstanden og sikmig over hundens fortsatte intense søg og
kerheden er ok).
Inden jeg fik samlet mig sammen oven på
syntes faktisk,
At afgive skud til tre snepper med stående
fuglehund uden at flytte på fødderne, hører
til sjældenhederne.
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kanonaden, sad Gangster ved siden af mig
med en af snepperne.
Glæden ved at få overbragt sæsonens
første sneppe er enorm, og når hunden så
skal sendes af sted efter den næste, vokser
træerne helt ind i himlen! For god ordens
skyld søgte vi også efter nummer tre – uden
succes.
I øjeblikket efter stod jeg lige og tænkte på
double, - men nej! – Det var det altså slet
ikke!
Det var derimod nogle hektiske sekunder,
som jeg gerne tilbagelægger adskillige kilometer i skoven med min Gordon for igen at
opleve. - Det sker næppe, men der sker jo så
nok noget andet
Kent Hvirring Jensen

Dansk Gordon Setter Klub
Kontingentbetaling 2013.
Det er nu tid for indbetaling af det kommende års medlemskab.
Satserne for 2013 er, for 4 år i træk, uændrede.
Husk at et ekstra familiemedlemskab giver
fulde medlems rettigheder, både i vores
klub, men øger også vores stemmemæssige
indflydelse i bl.a. FJD samarbejdet.
Indeholdt i kontingentet er 6 årlige numre
af bladet Jagtnummeret samt DGSK Årbog,
som udkommer hvert år i april måned.
Kontingentet for 2013 udgør Kr. 475,00
Familie medlemskab (Pr. ekstra person i
husstanden) kr. 100,00.

Træningstur i det norske fjeld

Vi var en gruppe på 20 personer, norske
og svenske statsborgere, som på helt privat
initiativ, men dog med rødder i det danske
Gordon Setter miljø, som tog på tur til det
norske højfjeld, fra den 15. til den 19. sept.
Vi havde været så heldige at kunne booke
Norsk Gordon Setter Klubs hyttekompleks,
kaldet ”Gordon Castle” beliggende i Ljørdalen, ikke så langt fra Trysil.
Klubben lejer terræn og hytte af det norske
statsskog, men har selv sørget for, gennem
mange år, istandsættelse og vedligeholdelse
af stedet. Et prisværdigt og stort arbejde,
som kun er lykkedes, grundet en mængde
flittige og udholdende ”ildsjæle”.
Sundløfstuga er betegnelsen for stedet.
Gordon Castle er en smuk perle, beliggende midt i det flotteste fjeldterræn, godt
besat med både ryper og skogsfugl.
Norsk Gordon Setter Klub har i Gordon
Castle, det man i erhvervslivet ville kalde
for et helt ”unique point”, noget som ingen
andre klubber er i besiddelse af. Skulle
man spørge sig, hvad man ville savne mest,
såfremt NGK ikke eksisterede i morgen,
ville Gordon Castle formentlig komme ind
på førstepladsen.
Så snart hunden er sluppet umiddelbart
uden for døren til hytten er der stor ”fare”

B medlemskab (kun hvis du er ordinært
medlem i en anden FJD klub) kr. 350,00).
Prisen for udenlandske medlemmer er den
samme DKK 475,00.
Beløbet skal indsættes på følgende konto:
Nordea Bank, Reg.Nr. 2470 – Kontonr.
5499 663 368
IBAN: DK4620005499663368 – Swiftadresse: NDEADKKK
(Husk at angive dit fulde navn og gerne tlf.
nummer)
Sidste frist for rettidig indbetaling er den
28. februar 2013.

Pointspokaler
Indsendelse af point til DGSK’s årspokaler
2012 – skal ske senest den 15.12.2012
Husk at indsende point til de årspokaler
man mener at kunne komme i betragtning
til i 2012. Alle proportioner og pointskalaer på de respektive årspokaler kan findes
i DGSK årbog.
Indsend pointene pr e-mail til adressen:
dgskbestyrelse@gmail.com, gerne med
kopi til poulerikda@gmail.com
Mvh.
DGSK bestyrelse

40 grader. Onde tunger påstod at varmen
skyldes det var, fordi de 5 lidt ”tungere”
mænd, blot kunne li at gå nøgne rundt i hytten. Noget som nok ikke helt stemte, idet vi
i hvert fald så en person med underbukser
på, komme ud og benytte det dejlig kølige
”spabad” ved bækken.
Gunnhildbu hedder hytten, som umiddelbart ligger ved siden af agregathuset. Et stort
diesel agragat er med til at sørge for strøm,
når man opholder sig ved hytten om morgen
og om aftenen.
De der boede i Gunnhildbu priste specielt,
den monotone diesellyd som agregatet
hele tiden udsender, i høje toner. Fantastisk
søvndyssende og beroligende, sagde de. Når
vi andre ikke kunne finde ro til en lur før
middagen, var det intet problem for de, der
boede i hytten de første par dage. De sidste
Gordon Castle i septembersol. par dage blev hytten omdøbt til ”knallkoja”
og herefter var det vist ligegyldigt om agregatet var slået til eller ej.
for at komme i fugl.
En kendt dansk engelsk setter mand udtalte Midt på pladsen findes en lille hytte, som
hedder Grostua, en hytte med en dør specielt
engang, ”så længe der ingen fugle er, skal
det nok gå godt”, well, ved Sundløfstuga er indrettet til hjælpsomme norske dværgtrolde. Hver aften, når den danske sømandsman så helt sikker på at det går galt!
musiker var blevet træt, optrådte de villigt
Selv fjeldterrænet er lige til at gå til, også
for os lavlændere, visse steder endda, ifølge og underholdt os blandt andet med diverse
tryllekunster.
de nordmænd der var med, som at gå på
Vi forsøgte en af dagene at grille et par
et ”parketgulv”, og man kan stort set gå så
langt øjet rækker. Når der holdes jagtprøver store flæskestege, de blev i stedet dejligt
på Gordon Castle er der ofte 3 partier ude på røgede og med bløde svær, men smagte
umådeligt godt. Teamet har efterfølgende
en gang, ca. 40-60 hunde pr. dag.
besluttet at sponsorere en ordentlig kuglegrill til Gordon Castle. Den bliver senest
Komplekset består af Storhytten ”Gorleveret ved vores ankomst næste år.
don Castle” – hvor der forefindes køkken,
opholdstue, masser af soverum, vel nok en
At hunde nyder fjeldet, helt uden grænser,
12-14 pladser med lidt god vilje, en stor
er der ikke tvivl om. Naturligvis skal der
åben pejs og et gennemtænkt snoretræksybruges lidt tid inden de for alvor slår sig
stem til at tørre sit tøj på. I øvrigt særdeles
rigtigt løs.
velegnet til at hejse sine sko op i, hvis man
De 3-4 dage i fjeldet er samtidig en uvuren morgen skulle finde dem fyldt med vand,
derlig konditions træning af både hund og
eller lignende væske, uden at nogen vil stå
fører. Som Marit Bjercke skrev, ved man at
ved at have fyldt dem.
mennesker har stor nytte af at opholde sig i
Derudover findes der 3 hytter, Bjønnkoja,
højderne inden store konkurrencer, nu ved
som huser 6 sovepladser og her det særdeman også at det gavner hundene enormt.
les vigtig at man udnævner en person til
Flere rejste direkte fra Gordon Castle ned
”gnist” – han sørger for hele tiden at holde
til
Svensk Gordon Setter Klubs hovedprøve
hytten umådelig varm, faktisk påstod flere at
temperaturen indimellem nærmede sig over ved Varberg og på vinderklassen var alle
www.fjd.dk
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de 4 placerede hunde fra Danmark. Efterfølgende har opholdet også vist sig at give
pote.
I øvrigt havde vi flere end 200 ryper oppe
at flyve i de korte træningsdage vi var i fjeldet. Og faktisk viste takseringen i år at der
”kun” var ca. halvdelen af det antal ryper,
der har været optalt de foregående år.
Alt i alt en Norgestur, som må betegnes,
som en lærerig og spændende succes. Gordon Castle er derfor allerede booket igen, i
samme periode, for 2013. Der kan maksi-

malt deltage 20 personer og de som deltog
i år har fortrinsvisret. Skulle nogen nye dog
have lyst at melde sig på banen, så ring eller
skriv til Hans Jørgen Dahl, hjdahl@mail.
tele.dk eller 24 22 76 97 og bliv skrevet på
venteliste. Til februar 2013 afgøres det hvor
mange der har meldt sig endeligt. Til orientering koster forplejning/kost og logi samt
træningskort ca. kr. 2.500,00.

Aktivitetsoversigt 2013
Dato

Aktivitetsbeskrivelse

Fuglehunde Festival den 12. og 13. januar –
For alle 5 engelske racer.

Forårs marktræning Sjælland 2013

Se programmet på hjemmesiden for de 5 klubbers festival,
med bl.a. anerkendt udstilling, foredrag af Johan B. Steen,
Elin Wittusen, DJ’s formand Claus Lind Christensen, m.m..
DGSK’s vintermøde afholdes på adressen, Fabriksvej 16,
6000 Kolding,
Jørgen Heegaard Nielsen kommer og holder foredrag om
hvordan han dresserer sine hunde fra hvalp til voksen
jagthund. Specielt emnet omkring de første oplevelser i fugl
behandles grundigt. Der kan stilles spørgsmål.
Der ud over har vi en mængde gode emner på programmet,
bl.a. om nogle helt nye tiltag på hovedprøven 2013 og nyt fra
avlsudvalget.
Morgenkaffe og frokost kan købes til for i alt kr. 100,00.
Tilmelding senest den 14.1 til Anton på 22 74 80 40 –
karlantondahl@gmail.com
NB! Der bliver mulighed for at skyde til fasaner, vildsvin, m.m.
Kontakt Lauge Larsen på 30 33 19 49 for oplysninger

Forårs marktræning Sønderjylland 2013

Kontakt Robert Paulsen på 51 26 66 30 for oplysninger

Forderby – lørdag den 23. februar 2013

Afholdes ved Bramming – Prøveleder er Kristian Frøkjær –
tilmelding til Kristian på 23 83 97 95 kf@troldmarkens.dk
senest den 20.2. Mødested oplyses senere på hjemmesiden.
Hovedkvarter bliver Søminestationen ved Holbæk. Den har vi
lejet eksklusivt til DGSK i alle dagene.
Inviterede dommere, Erik Petersen, Joakim Skovgård,
Flemming Fuglede, Ove Steen Petersen, Jørgen Gordon
Andersen og Jan Espersen.
Prøveleder Ásgeir Páll Júliússon – benyt tilmeldingsskemaet,
som udsendes i januar 2013, eller download det fra
hjemmesiden.
Værelsesnøgler uddeles fredag efter hjemkomst fra prøven.
Gode muligheder for at medbringe egen campingvogn.
Ved Vissenbjerg – DGSK ansvarlig, Christina Bak

DGSK Vintermøde – Fælles for hele landet lørdag den 26.januar 2013 Kl. 9,30 – 14,00.
BMK! Medlemmer fra Sjælland får refunderet
broafgiften over Storebælt i henhold til følgende
retningslinjer
4 mand i en bil – 100 % refundering.
3 mand i en bil – 75 % refundering
2 mand i en bil – 50 % refundering
1 mand i en bil – 25 % refundering
:

DGSK Hovedprøve afholdes den 5., 6., 7.
april 2013 ved Holbæk.

FJD Udstilling Søndag den 9. juni 2013
DGSK Sjælland Apportprøve Lørdag 29. juni
2013
DGSK Jysk Apportprøve Søndag 30. juni
2013
Klubdage 2., 3., 4. august 2013 ved Give.

DGSK Efterårsvinderklasse lørdag den 28.
september 2013 i Nordjylland.

Ved Gislinge – Se hjemmesiden senere.
Ved Kolding – Tilmelding til Anton Dahl, 22 74 80 40,
karlantondahl@gmail.com eller via hundeweb.
Vi holder som i 2011 vores hyggelige klubdage, med
apporteringsprøve, udstilling og natstøvlekast i Riishytten ved
Give. Prøveledere er Anne Kirsten og Kristian Frøkjær.
Tilmelding senest den 23.7 via hundeweb eller på 23 83 97
95 eller kf@troldmarkens.dk.
Efterårets vinderklasse afholdes i Nordjylland på terræner
ved Gl. Toftegård. Prøveleder er Anton Dahl. Tilmelding
senest den 25.9 via hundeweb eller til Anton på 22 74 80 40
– karlantondahl@gmail.com
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www.irsksetterklubben.dk

Efterårets præmierede hunde

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100
Vejle. Tlf. 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. Tlf. 46404587 – 24647270,
E-mail: juuls@mail.dk
Hvalpeformidler, og Avlsregister:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg.
Tlf. 86538501 – 51324035,
E-mail: gj@kirstinekjaer.dk

På FJDs prøve ved Bramming den 9.
september, opnåede Viklslev Josefine
DK14625/2008, ved Flemming Vilslev, 1.
præmie i åben klasse. Igen ugen efter ved
Ribe får Josefine tildelt 1. pr. i ÅK. Derefter
den 24. september opnår Josefine og Flemming 1. præmie i Brugsklasse, ved Bramming. På DKKs vinderklasse ved Vildbjerg
den 7. oktober, blev Josefine 5. vinder,
med invitation til at deltage i DM. Den 10.
oktober opnår Josefine yderlig en 1. præmie
i brugsklasse.
Samme dag den 9. september ved Hagested, opnår Red Gerlic Red Onion Mix, ved
Ole Scmidt 1. præmie i UK. Samme dag og
sted opnår Kiwilines Cirtus ved Jan Lorentsen 2. præmie i åben klasse.
På Kennel Klubbens brugsklasse den
19.09.12, ved Bjerringbro, fik Erin vom
Kapellenphad, ved Jan Justesen 2. præmie.
Erin har tidligere opnået vinderklasse status,
idet den har 2 stk.1. præmier i åben klasse,
den 7. oktober blev Erin så 4. vinder på
DKKs vinderklasse ved Vildbjerg.
På samme brugsprøve som Erin, fik også
Erika DK11463/2009, ved Ulrik Kjærsgaard
1. præmie. Dagen efter ved Sindal, gentog
Ulrik og Erica præstationen, denne dag blev
dog til en 2. præmie i brugsklasse.
Den 24. september opnår Kiwilines Kokus
ved Jan Lorentsen, 1. præmie i brugsklasse
ved Hagested – Dragsted.
Gaudy ved Niels Erik Krüger, opnåede på
Dansk Gordonsetter Klubs 90 års jubilæums
prøve på Lolland, 2. præmie i brugsklasse.
Ved Sct. Hubertus udtagelsen, på vest prø-

ven opnåede Mårup Klip ved Erik Rimmen,
at blive 1. vinder med 85 point. Kiwilines
Kokus ved Jan Lorentsen blev 5. vinder med
51 point.
Skovlykkes Sille ved Erling Christensen,
fik den 28. september, 1. præmie i brugsklasse ved Ringe.
På Kennel Klubbens vinderklasse den 7. oktober ved Vildbjerg, blev Unika med Brian
Krogh, 2. vinder, Erin von Kapellenpfad ved
Jan Justesen 3. vinder, og Vilslev Josefine
ved Flemming Vilslev 5. vinder. Alle 3
ekvipager blev efterfølgende inviteret med
til Danmarksmesterskabet.
Freja ved Per Christophersen opnåede på
DKKs brugsklasse på Lolland 2. præmie.
Ved DKKs efterårs vinderklasse på Sydvestsjælland blev Freja 6. vinder, og på Dansk
Irsksetter-Klubs vinderklasse ved Gl. Toftegaard blev Freja og Per 5. vinder.
På brugsklasse i Sønderjylland den 10.
oktober opnåede Vilslev Josefine ved
Flemming Vilslev, 1. præmie i brugsklasse,
Kirstinekjær´s D. Eddie ved Gunnar Jensen
opnåede 2. præmie i brugsklasse, Kiwilines
Kokus ved Jan Lorentsen, opnåede også 2.
præmie i brugsklasse.
Ved Danmarksmesterskabet blev
Lohmann´s Jaffa, ved Frank Krøyer, placeret som 6. vinder. Læs artiklen andet sted på
DISKs sider.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle medlemmerne tillykke med Deres præmieringer og
placeringer.
Palle Krag.

Flemming Vilslev til venstre med Vilslevs Josefine

Erik Rimmen fælder fugl og Mårups Klip forholder sig
rolig på Hubertusprøve - vest. Foto: Jens Chr. Kjær.
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Jan Justesen med Erin vom Kappellenfad og Ulrik
Kjærsgaard med Erica.

: Fra venstre Niels Erik Krüger med Gaudy, Jan Lorentsen med Kiwilines Kokus og Citrus.

Per Christoffersen og Freja har haft et fantastisk flot
efterår.

Frank Krøyer med Lohmann´s Jaffa, efter en absolut
godkendt præstation på DM.
Red Garlec Onion Mix fotograferet på jagt i fjeldet, ejer
og fører Ole Schmidt.

Der indbydes til træning på Kongenshus hede den 23. og 24. februar 2013.
Mødetid er kl. 9,00 ved hotellet begge
dage, prisen er 60 kr. pr. hund pr. dag.
Alle racer er velkomne til træningen. Der
vil være mulighed for at købe pølser til
middag. Seneste tilmelding er den 17.
februar 2013.
På gensyn, Brian Krogh. 27617091 –
97591991 – Mail: Sallingboens1@ofir.dk

Glædelig jul
Bestyrelsen, kontaktpersonerne, og redaktionerne, både den elektronisk og papir
udgaven, samt den nye generation af irske
settere ønsker Dansk Irsksetter-Klubs
medlemmer en glædelig jul samt et godt
og fremgangsrigt nytår.

Erling Christensen med Skovlykkes Sille.
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Dansk Irsksetter-Klubs efterårs VK 2012.
Klubbens efterårsvinderklasse blev i år
afholdt på Gammel Toftegaard, med Ulrik
Kjærsgaard som prøveleder. Som altid når
Ulrik står i spidsen for en prøve er der styr
på sagerne, alt klapper efter planen, om det
så er kagen til kaffen, er den velsmagende
og friskbagt, (Ulrik speciale).
Som dommere var i år inviteret Flemming
Fuglede Jørgensen og Flemming Sørensen.
Resultatet blev at Lohmann´s Jaffa, ved
Frank Krøyer blev 1. vinder med HP. 2. vinder blev Mårup´s Messi, ved Per Pedersen,
3. vinder blev Kragereden Debbi, ved John
Skovgaard, 4. vinder blev Erica, ved Ulrik

Kjærsgaard, 5. vinder blev Freja, ved Per
Christophersen.
Til eftermiddagens omprøvning og matchning deltog udover de placerede hunde,
Vilslev Josefine ved Flemming Vilslev, og
Erin Vom Kapellenpfad, ved Jan Justesen.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke til de
placerede hundeejere, med Deres dygtige
hunde, og takker dommerne, terrænledere
og skytter, samt prøvelederen for en ualmindelig fin dag, på Gammel Toftegaard.
Palle Krag.

Husk

tilmelding til Nytårsfestival den 2. weekend i januar.
Se annoncen andet steds i bladet.

: De placerede hunde på DISKs efterårs vinderklasse 2012 på Gammel Toftegaard, med 1. vinder på højre fløj.

Halvdelen var røde på DKKs vinderklasse ved Vildbjerg
Til DKKs vinderklassen ved Vildbjerg den
7. oktober 2012, var tilmeldt 29 hunde, hvor
af 6 var Irsksettere. Det var på alle måder
en god dag, da alle 6 røde hundes præstationer, blev fundet gode nok til, at de kunne

fortsætte over middag, hvor kun 10 hunde
fik lov at deltage. To af hundene blev sat af,
så sent som nr. 7 og 8, inden den endelige
placering, det var Kragereden Debbi ved
John Skovgaard og Skovlykkes Sille ved

Erling Christensen. Per Pedersen og Mårups
Messi blev desværre også sat af inden den
endelige placering. Resultat gav plads til,
at 3 Irske settere kunne placeres blandt de 6
bedste hunde i vinderklassen, med følgende
placering.
2. vinder blev Unika, med Brian Krogh som
fører.
4. vinder blev Erin vom Kapellenpfad, ved
Jan Justesen, og
5. vinder blev Vilslevs Josefine, ved Flemming Vilslev.
Alle 3 ekvipager blev efterfølgende inviteret
til at deltage i Danmarksmesterskabet, ugen
efter, desværre blev det ikke til placering
denne gang, for nogle af disse hunde.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke.
Palle Krag.

50 % røde hunde på podiet, og alle startende hunde i vinderklassen med over middag.

www.fjd.dk
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Tekst og foto: Søren Stenhøj

Dannelsesrejsen

som blev til en halv-marathon

Forløsningen er total, når resultatet af mange træningstimer til sidst udmønter sig i den ultimative belønning – i mål med hundens første præmie på marken. Men, vejen dertil kan være
både lang og besværlig, og uden gode ben er det næsten umuligt. Også kun næsten!
Den 1. april 2010 kom familiens (forventede) nye stjernehund til verden. Der var
ikke det, hun ikke skulle vinde. Selv det
”engelske” derby skulle hun være et godt
bud på, så allerede efter seks måneder røg
den første tilmelding af sted.
Hurtigt viste hun sig at være lidt af en
krudtugle, men den sædvanlige, blandt
hundeførere alment anerkendte, tidsnød
medførte, at opdragelsen i første omgang
blev overladt til familiens andre hunde. Da
lydighedstræningen blev påbegyndt i januar
2011, måtte det erkendes, at ”vi” var bagud,
så det var bare med at finde tiden i dagene
mellem lydighedsseancerne. Hurtigt kom vi
(næsten) på niveau med de andre.
Så blev det tid til marktræning i februar.
Krudtuglen viste sig at være noget nær
kropumulig. Hun var løbevillig ud over alle
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grænser, men vidste ikke hvad hun løb efter.
Der var lyd på (kraftig galpen) næsten hele
tiden, og så hun en gås, en krage, en drilsk
hare, springende råvildt eller hvad ved jeg,
på 500 meters afstand, røg hun frem i marken, og var meget svær at få koblet.
Redningen kunne have været, at hun
hurtigt fik succes med en fugletagning eller
to, så arbejdet blev mere målrettet. Men,
på tredje træningstur blev højre pote skåret
kraftigt op. En tur til vagtdyrlægen var
nødvendig, og trædepoter m.m. blev studset,
brændt og syet. Seancen blev afsluttet med
et satanisk smil fra den ellers kompetente
dyrlæge, da hun tastede besøget ind i
Dankortterminalen. Der kommer jeg aldrig
mere!
Ikke mere træning i det forår, og kun
den sursøde pligt gjorde, at hun lige blev
www.fjd.dk

luftet på DBK´s hovedprøve. Selvfølgelig uden resultat. Til gengæld kunne vi så
starte apporteringstræningen op, og selv om
vildskaben på mange måder var styrende for
den unge dames indsats, lykkedes det da at
bestå DJU´s anerkendte apporteringsprøve
16 måneder gammel.
Træningsbetingelserne på marken var
ikke specielt optimale i august/september,
men det blev til en enkelt yderst kortvarig
stand – den første – for en single agerhøne.
Der var fortsat for meget fart på, hvorfor
fuglene blev stødt eller forbigået. For hyggens skyld (hvilket er en stor løgn) var hun
blevet tilmeldt to prøver i ungdomsklasse.
Hun fik en fornuftig kritik på format og stil,
men formåede begge gange at slutte med
ekstreme hareture. Der var ingen oplagte

chancer til fugl.
Jagtsæsonen stod for døren, og her skal
blot konstateres, at hun nok blev sluppet lidt
for meget uden opsyn i skoven. Dette var
vel udtryk for, at jeg så småt var ved at opgive ævred i forhold til at få succes på prøve
med denne hund. På jagterne viste hun sig
som en effektiv fuglefinder.
Nu er jeg dog ikke typen, der bare smider
håndklædet i ringen, så det var op på hesten
igen, startende med et nyt lydighedskursus
i vinteren 2012. Det gik fremad, og spændende var det, om modenheden så småt
ville begynde at indfinde sig, når hun blev
sluppet på marken. Men nej. Der var fortsat
ekstrem fart over feltet, og mødte hun et
stykke råvildt eller en hare blev det forfulgt
meget, meget langt og længe. Det eneste
positive var, at hun ikke mere galpede i
søget. Fortsat mødte vi heller ingen fugle, så
efterårets enlige stand var stadig det eneste
bevis på denne vigtige dyd.
Jeg begyndte igen at tvivle kraftigt på
det lille kræ, men det afholdt os ikke fra at
tilmelde hende til et par prøver inkl. betaling
af 2. rate til derbyet. Prøver med tradition
for mange fugle på terræn.
Første stop var en lokal markprøve. Jeg
tænkte, at jeg lige burde lave lidt dækøvelser inden afgang fra privaten, så hun vidste,
hvem som bestemte. Så lørdag den 3. marts
2012 meget tidligt om morgenen gik jeg og
hunden over på en lille græsplæne tilhørende et større alment boligbyggeri. Hunden
var ikke koblet. På græsplænen sad en hare
og kiggede dumt på os. Inden, jeg over
hovedet nåede at reagere, havde hunden
eftersat haren, og begge parter forsvandt
ind mellem de fire store punkthuse. Pludselig lød et lille hvin, og kort tid efter kom
hunden tilbage på tre ben. Og, denne gang
skulle hun under ingen omstændigheder hen
og have sin sædvanlige røffel. Den plejede
hun ellers at tage i stiv arm.
Højre forben var brækket. Farvel til endnu
et forår. Et kort sekund overvejede jeg at
aflive hunden, men datteren ville aldrig til-

give mig. Ret beset var hunden på udvalgte
områder faktisk nem at arbejde med, og hun
var højt præmieret på udstilling. Det var
bare de satans hårtotter m.fl., som gang på
gang spolerede dagen. Nå, nu måtte tiden
vise, om hun kom sig over det brækkede
ben, og hvis ikke det gik fremad på den ene
eller anden måde, ville hun blive sat til salg
eller blive givet væk.
Efter seks uger med skinne og ugentlige
skift af denne begyndte genoptræningen
med små korte gåture i snor. Ingen vilde
løbeture. Faktisk turde vi ikke slippe hunden
i skoven eller på mark. Dernæst startede
apporteringstræningen primo maj. Apporteringstræning er perfekt til genoptræning,
idet træningen foregår på kontrolleret vis.
Både duebanen og den dejlige vandapportering er især velegnede. Stille og roligt kom
musklerne tilbage, og den lille halten på forbenet forsvandt. Hunden viste fortsat stort
talent og passion for apportering. Endnu
en prøve blev bestået på bedste vis, og det
var vel ikke så ringe, hvis hun nu alligevel
skulle sælges til en jæger.
Stille og roligt så vi frem til at efterårets
marktræning kunne begynde. Der var udsat
agerhøns på egne jagtterræner, og samtidig
havde jeg beholdt lidt agerhøns i hønsegården, så jeg kunne lave lidt kassetræning.
Og, sådan blev det. På marken udviste hun
for det meste stor modenhed, respekterede
en enkelt hare på kort hold, men vi manglede igen heldet i forhold til at møde fugl
de rigtige steder. Hun landede i en enkelt
udsætningsflok, hvor hun trods alt udviste
fuld respekt for de flygtende fugle.
Det gik godt med kassetræningen, og stille
og roligt blev standen mere og mere fast,
stram og langtidsholdbar. Efter et par gode
træningsseancer med kasserne, lykkedes det
at få en rigtig stand for en nyslået agerhøne.
Hun gik villigt frem på ordre, op kom agerhønen, og hun var komplet rolig i opflugt og
skud. Det kunne altså lade sig gøre. Hun var
nu godt og vel 2 ½ år gammel. Vi skiftede

Efter mødet med bilen måtte benet i gips. Hunden var sat lant tilbage i træningen.

www.fjd.dk

Krykhusaren, der satte verdensrekord. Fodbold kan
føre til meget, men sjældent til præmie på markprøve.
Og dog....

terræn, og så skete katastrofen. Da hunden
hoppede ud af bilen, hang højre forben på en
meget grim måde, og hunden så meget sølle
ud. Dette 14 dage før prøvesæsonen.
Voksne mænd græder ikke, men på en
eller anden måde var det bare så uvirkeligt
og deprimerende. Igen meldte tanken om
aflivning sig, men under alle omstændigheder skulle hun undersøges. Turen gik til
Landbohøjskolen, som havde en døgnvagt i
weekenden. Hellere støtte dette foretagende
end en tilfældig ”grisk” dyrlægevagt oppe i
Nordsjælland.
Hunden havde entydigt fået en kraftig
forvridning, men der var usikkerhed, om
hun havde brækket en fodrodsknogle.
Skaden var altså begrænset, men efterårets
markprøver var langt væk. Hunden fik en
god forbinding på, og dyrlægen ville sikre,
at røntgenbillederne ville blive kontrolleret
på bedste vis, når professorerne havde ”stuegang” om mandagen. Heldigvis var der ikke
noget brud, så nu måtte jeg se, hvordan hun
kom sig. Der var under alle omstændigheder
dikteret minimum 10 dages ro og hvile.
I stedet for at træne min hund, kunne jeg jo
ligeså godt fordrive tiden med at spille veteran-fodbold. Sportstasken blev pakket og
af sted til fodboldkamp mandag aften. Efter
14 minutter var det min tur til at se sølle ud.
Dommen lød på en kraftig forstuvning og en
flækket fodrodsknogle. Solidaritet der ville
noget.
Hundens ben kom sig heldigvis hurtigt.
Det samme kan man ikke sige om hundeførerens. Foden gjorde ingen fremskridt, og
prøvedagene nærmere sig hastigt.
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Nu siger man, at jyder er seje. Det er vi
sjællændere også - eller også er vi bare
dumme? Fanden tage det hele. Selvfølgelig skulle hund og jeg på prøve. Alle de
trængsler, vi havde været igennem sammen,
og de gode fremskridt, der var gjort, skulle
ikke spoleres af et skadet ben og en brækket
fodrodsknogle. Der blev indkøbt diverse
remedier, og lørdag morgen den 8. september blev førerfoden tapet op på professionel
maner. Hunden, konen og de nye uundværlige krykker blev smidt i bilen, og så skulle
vi ellers på prøve.
Der blev kigget noget, da vi kom anstigende, og jeg stod ud af bilen med to krykker. Jeg meddelte, at konen jo bare kunne
overtage afprøvningen, såfremt der opstod
problemer undervejs. Da jeg havde gået
lidt rundt på stubmarkerne under de andre
hundes første slip, var det tæt på, at jeg
smed krykkerne i ringen. Trådte jeg bare lidt
skævt på en plovfure e.l., gjorde det ondt ad
h……….. til.
Hunden var sidst i programmet, så tiden
frem til hendes 1. slip blev brugt til at træne

forskellige krykkemetoder og gangarter. Det
begyndte at ligne lidt, og da først hunden
var sluppet, kom der glid og ynde over min
fremdrift på marken. Hunden fik også en flot
kritik – stort format og smuk stil. Hun blev
holdt for hårvildt to gange. Måske hun ubevidst kan forbinde uldtotter med smerten fra
den 3. marts? Og, hun fulgte eksemplarisk
vinkene med krykkerne. Alt dette gentog sig
i 2. slip, men der var ikke fugl i slippene.
Det skal lige nævnes, at dommeren på intet
tidspunkt tog hensyn til mit handicap. Jeg
måtte pænt følge med hele dagen, hvis nu.
På vej ud til den sidste stubmark og
dermed dagens sidste par slip spottede alle
en flok agerhøns i markskel. Vi blev helt
fortjenstfuldt kaldt frem til den absolutte
sidste afprøvning. Hunden tog nogle flotte
slag på marken, og opnåede en flot højrejst
stand 100 meter fremme i terræn. Så var
det bare med at få krykkerne på nakken og
så der ud af. Holdets øvrige deltagere har
efterfølgende pænt oplyst mig om, at det var
et syn for guder, at se mig kæmpe sig frem i

marken. Jeg kan garantere for, at smerterne
i foden var væk i de få minutterne alt dette
varede.
Da jeg var 30 meter fra hunden, valgte dagens største flok agerhøns at flygte. Jeg blev
næsten mere paralyseret end hunden. Jeg
stoppede op og kunne blot kigge på. Ikke et
ord kom ud af munden. Hunden valgte som
det mest naturlige at respektere hønsene i
opflugten, og hun var også komplet rolig,
da skuddet endelig lød. Så vågnede jeg op.
Sundede mig et øjeblik, hvorefter hunden
blev kaldt ind til den helt store krammetur.
Hermed sluttede hundens og min første - ej
planlagte - halvmarathon sammen. Jeg håber
og tror selvfølgelig på, at næste ryk bliver
knap så langt og udfordrende. En flot 2.
præmie i Åben Klasse til hunden, og jeg har
nu verdensrekorden i 70 meter krykhusar
løb på stubmark. Nu holder vi en lille pause.
Foden skal lige finde sig selv, inden vi genoptager træningen. Alt har (trods alt) en pris
her i tilværelsen.

Vil du hjælpe med at tælle markvildt?
nyt tælleprogram, hvor alle kan være med,
ser dagens lys i 2013.
Følg med på DJs, FJDs og specialklubbernes hjmmesider om, hvor du kan
komme til informationsmøde.

0LGWM\VN9LOGWIDUP

KÆLEDYRSKREMATORIET

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
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www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com

SL VILDT

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47,
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.:
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges
i check, eller overføres via netbank til konto
0225-0016792667.
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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

Danmarks
mest solgte
Vildtfoderautomater!

Accufeed · Feedmatic · Feedmaster

364 kr.
700 kr.
Kombiner med den 400 kr.
bedste silo, der findes: DRP 120 liter jægergrøn silo
med silobund. Samles uden skruer: KUN 440 kr.
Alle priser er uden fragt 95 kr. og moms.

Komplet foderstation med Accufeed
automat og silo med ben KUN 840 kr.
Eks. fragt og moms.

www.vildtfodermaskiner.dk

Konsulent Per-Ole Larsson · Toftevej 50, Søborg · 3250 Gilleleje

Tlf.: 49717003 mail: kontakt@vildtfodermaskiner.dk

Komplet - klar til familieudsætning
Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhøns
Opdræt

www.agerhonsopdraet.dk
email:
alexnissen@c.dk

18 agerhønekyllinger og et par æglæggere -med eller uden bur.
Bestillinger modtages på 8 - 14 ugers agerhønekyllinger
www.fjd.dk

UniQ START
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 17% - Proteiner 27%

UniQ BASIC
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 14,5% - Proteiner 21%

UniQ POWER
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 27% - Proteiner 25%

UniQ LIGHT
Garanteret!

Garanteret!

Garanteret!

Fedt 9% - Proteiner 17%
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PP

Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri
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