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Nyjægerne
I dette nummer er der rigtig
meget, der handler om 
specialklubber og enkelt-
personer, som har taget 
unge- og eller nyjægere
med på jagt for at lære dem om jagt
med stående hund. Det har på alle parame-
tre været en klar succes, og det er virkelig 
glædeligt, at vi har fået øjnene op for, at 
hvis vi ikke tager de unge mennesker ved 
hånden, så lærer de det aldrig. Så vil de 
som så mange andre før dem blot komme 
til at stå på jagt.
  Nu behøver det jo ikke kun begrænse 
sig til agerhønejagt i september-oktober. 
Mange har faktisk et terræn, hvor man fi nt 
kan gå en lørdag eftermiddag eller søndag 
formiddag langs hegn, grøfter og i små 
remiser og skyde fasaner for stående hund.
  Der er helt sikkert også mange konsortier, 
hvor der er masser af uudnyttede mulighe-
der for den type jagt, fordi man begrænser 
sin jagtudøvelse til jagt af mere selskabelig 
karakter. Og så er der jægerne med snep-
pejagten. Her er en fantastisk mulighed for 
at give nyjægere den optimale jagtople-
velse mellem mosbegroede stammer, når 
Diana tryller og Pan trolder. Mulighederne 
er mange, det drejer sig kun om at få øje 
på dem.
  Derfor er mit jule-og nytårtsønske, at 
man i endnu højere grad får disse nyjæger-
jagter sat i system til jagtsæsonen 2014/15. 
Det er og bliver hjælp til selvhjælp.
  Hvis jeg skulle pege på et andet ønske 
for det kommende år, så skulle det være, 
at vi blev dygtigere til at få fat i de mange 
medlemmer, som ikke deltager i klubber-
nes aktiviteter. Når man ser klubsiderne 
igennem, så bugner de af tilbud om det ene 
eller andet, men hånden på hjertet, hvor 
mange af deltagerne i aktiviteterne hører 
til ”den hårde kerne”, og hvor mange kom-
mer der blot for at være med og lære noget 
uden egentlige ønsker om prøvedeltagelse 
mv.
  Kunne man forestille sig, at klubberne på 
tværs havde en række regionale tilbud om 
almindeligt samvær og almindelig lydig-
heds- og apporteringstræning. Kunne man 
forestille sig, at man målrettede en række 
af disse aktiviteter til den mere ”passive 
del” af medlemsskaren? 
  Hvis det kan lade sig realisere, så tror 
jeg, det kunne give et fantastisk løft til 
klublivet, og jeg er overbevist om, at sam-
arbejdet på tværs af racer og klubber ville 
være meget arbejdsbesparende.

Rigtig glædelig jul og godt nytår
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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I år har der været afholdt en del markprøver, 
både i kvalitetsklasser og enkelte brugsklas-
ser fra den 15. oktober til den 3. november.
  Fra de deltagende har der generelt lydt 
stor ros til prøve og terrænlederne på disse 
halvsene prøver. Flere terrænledere har også 
givet udtryk for at tidspunktet, lige netop på 
deres terræner, er væsentlig bedre end i mid-
ten af september, både hvad angår afgrøder 
og vildt.
  Det er virkelig hamrende positivt at se den 
velvilje og positive holdning, der hersker 
rundt omkring, også når det drejer sig 
om prøver i jagtsæsonen. Ikke mindst har 
mange deltagere givet udtryk for, at det er 
dejligt med mere jagttid til at få hunden 
gjort klar, ikke mindst til skydeprøver. 
  Opbakningen til prøverne har været rigtig 
god, på en enkelt af prøverne var der faktisk 
48 hunde tilmeldt, både fra de kontinentale 
og engelske racer, noget der tyder på, at 
mange sagtens kan og synes om at forene 

jagt og markprøver, og hvad er egentlig 
mere naturligt, når netop kvalitetsprøverne 
har som formål at præmiere de bedste jagt-
hunde til gavn for avlen.
  At prøverne spredes over lidt længere tid 
har også den effekt at ”trykket” på visse ter-
ræner mindskes, ligesom det giver lidt fl ere 
muligheder for at komme på prøve en lørdag 
eller søndag, i stedet for måske en hverdag.

Som en afspejling af tidens tendens har DJU 
netop vedtaget, at man ser velvilligt på at 
hjælpe organisationerne, det være sig DJ, 
FJD eller DKK med at søge dispensationer 
til at fælde agerhøns frem til den 31. okto-
ber, ligesom markprøvesæsonen udvides til 
den 30. november. Noget der måske åbner 
for endnu fl ere muligheder landet over, både 
hvad angår kvalitets, brugs og fuldbrugs-
prøver.
  Naturligvis vil der være enkelte kritikere, 
som vil fremføre, at jagtsæsonen er beregnet 

til jagt og ikke andet, hertil kan man blot 
konstatere, at man jo heldigvis selv bestem-
mer over deres eget jagtterræn, og hvad 
de ønsker at bruge en søndag på. Det ene 
udelukker ikke det andet.
  At tilbuddene til FJD’s specialklubbers 
medlemsskare udvides og bliver mere rig-
holdigt og varieret skader heller ikke mulig-
hederne for en øget tilgang af medlemmer, 
nok snarere tværtimod.
  Fra hundeførernes side bør der udtrykkes 
stor taknemmelig, hvilket de mange tilmel-
dinger naturligvis også viser, overfor alle de 
mennesker, det være sig terrængivere, prø-
veledere, terrænledere, dommere, og øvrige 
medhjælpere, som bruger deres dyrebare 
fritid i jagtsæsonen på at gøre de forskellige 
arrangementer mulige.
Anton Dahl
Formand, Dansk Gordon Setter Klub.

Markprøver efter DM

Synspunkt om de sene markprøver – afholdt i sidste halvdel af oktober og først i november.
ber.
Foto: Jens O. Pedersen



5www.fjd.dk

HUNDE ER 

EKSTRAORDINÆRE

– FODR DEM DEREFTER

Er du medlem 
af Eukanuba 

Hunting Team ?

Bliv det og få fordele 
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

www.eht.dk
Er du jæger 

– så kig her

Super Premium ernæring specielt udviklet til 

jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver, 

udstillingshunde eller drægtige tæver. 

30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra 

energi og støtte til musklerne.

Working & Endurance

www. .dk
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Fasan i roer
Sydhavsøernes egnsret, når der 
holdes Danmarksmesterskab for 
stående jagthunde

Skjørringe Gods dannede i år rammerne 
omkring DM for både de engelske og konti-
nentale hunde. Det er et kæmpe arbejde at få 
så stort et arrangement til at gå op en større 
enhed. Derfor skal der skal lyde en kæmpe 
tak til prøveleder Allan Grundahl og hele 
hans stab af dygtige hjælpere. Uden denne 
fl ok dedikerede ildsjæle blev der nemlig 
ikke noget DM. 
  De sørgede for dejlige terræner, hvor der 
var tilpas med fugle. Skytterne vidste, hvad 
det gik ud på og fældede med stor dygtighed 
fuglene. Køkkenpersonalet serverede lækker 
morgenmad, frokost, kaffe og kage. Parke-
ringsvagterne sørgede for at alle, gnidnings-
frit, kom med rette hold i marken. For slet 
ikke at tale om alt det papirarbejde der er 

med et så stort arrangement, der er virkelig 
noget at holde styr på. Men alt gik som det 
skulle, og prøvelederen så ganske afslappet 
og tilfreds ud hele dagen.

Da vi ankom til Skjørringe Gods kl. 
07, blev vi vel modtaget af morgenfriske 
parkeringsvagter der anviste os en plads. 
Dommere, terrænledere, skytter og andre 
hjælpere sad allerede og hyggede sig med 
morgenmaden, spændte på hvad dagen ville 
bringe.
  Da klokken havde passeret 08 blev der 
kaldt til samling, og prøvelederen bød 
velkommen. Inden vi alle satte os i bilerne, 
blæste en meget dygtig hornblæser DM 
2013 i gang.

  De kontinentale havde længst at køre, til 
deres terræner, så de blev sendt af sted først.
   Kontinentale hold 4 kørte til Klodskov-
gård. Her var det ordførende dommer Claus 
Christensen der stod for formiddagens 
bedømmelser. Efter en kort parole blev de 
første to hunde sluppet i et hjørne af en stor 
roemark i meget svag vind. Ikke nok med at 
vinden var svag, den vendte og drejede sig 
hele tiden.
  Hundene klarede det nu meget godt, og vi 
så den ene gode situation efter den anden. 
Der var godt med fasaner på terrænet. 
De hunde, der fi k en fasan for meget på 
vingerne, vil nok mene, der var for mange, 
men dem, det gik godt for, synes det var lige 
til pas. 

Tekst og foto: Michael Sanner Christensen og 
Anette Laursen

Fuglen er fældet, og der er ro i opfl ugt og 
skud. Der blev vist virkelig god skydning ved 
årets Danmarksmesterskab.



7www.fjd.dk

  Da formiddagen var omme på hold 4, var 
det lykkedes at få skudt fugl for samtlige 
hunde.
  Kontinentale hunde hold 6 kørte til 
Corselitze. Her var det Kim Nielsen der 
var dommer. På vejen ind til terrænet sad 
der rigtig mange fasaner på diget og var-
mede sig i solens stråler. Ingen tvivl om at 
forventninger var høje hos hundeførerne. 
Måske var der også en enkelt eller to, der 
havde lidt nerver på? 
  Vi kom frem til et fantastisk terræn. 
Hundene skulle slippes i en stor roemark 
med fl ere remiser. Også på Corselitze dril-
lede vinden lidt, men hundene fandt dog 
den smule vind, der var, og det varede ikke 
længe, inden første hund havde stand.
  Alle hunde arbejdede godt i roerne og vi 
så mange fi ne situationer. I den ene remise 
gemte der sig meget råvildt, men det var 
heldigvis ikke noget problem for hundene. 
Omkring kl. 11.30 var alle hunde færdigbe-
dømt og vi kunne vende næsen tilbage mod 
Skjørringe Gods.

Efter frokost og dommernes votering, 
læste ordførende dommer navnene op på de 
hunde, der havde gjort sig fortjent til at være 
med over middag. Det var 13 hunde i alt, 7 
kategori I og 6 kategori II. Igen var planlæg-
ningen fra prøveleders side helt i top. Der 
blev sørget for at dommere, terrænledere, 
skytter og de 13 hunde til matchningen kom 
først afsted, efterfulgt af den store skare 
publikum. På den måde blev tiden udnyttet 
optimalt.
  Matchningen blev afholdt på Klodskov-
gårds fl otte terræner.
  Igen drillede vinden, men de første hunde 
blev sluppet, og så måtte de udnytte den 
smule vind, der var. I de første 3 slip skete 
der ikke det helt store, en fl ok agerhøns 
kom på vingerne på uforklarlig vis. En hund 
opnåede stand, men prellede da fasanen 
fl ygtede. Men så begyndte der at ske noget, 
nu gik det slag i slag. Den ene hund efter 
den anden fandt fugl, den blev rejst og 
fuglen blev skudt og apporteret. 
  Vi havde en rigtig god eftermiddag, i et 
super terræn, hvor der var godt med fugle 
og der blev vist hundearbejde af høj kvalitet. 
Publikum havde optimale muligheder for 
at følge hundene og selv vejret viste sig fra 
sin pæne side. Hvad mere kan man ønske 
sig, når årets danske mester skal kåres. 
Da matchningen var slut, vendte alle igen 
næsen mod Skjørringe Gods. Inden præmie-
overrækkelsen blev der fra alle sider gættet 
på, hvem der var årets danske mester, og det 
var der fl ere bud på.
  Men Danmarksmester 2013 for de stående 
kontinentale hunde blev; korthåret hønse-
hund Ambi, ført af Jacob Poulsen. En meget 
velfortjent sejr. Et kæmpe tillykke skal lyde 
til Ambi og Jacob. I to viste os meget fl ot 
hundearbejde hele dagen igennem.

Med kurs mod mesterskabet. Ambi viser fl ot og sikker 
apportering.

Fuglevangs Marco i fl ot afl evering.

Fredskovs Woodoo med fasan der spærrer for 
udsynet.

Dommerteamet fra venstre: Claus Christensen ordf., 
Kim Nielsen og Ove Nissen Nielsen.

Der var tid til snak og hyggeligt samvær i marken.

De placerede hunde på DM 2013:
1. vinder: HP, Danmarksmester, KH, Ambi, Jakob 
Poulsen, Ribe.
2. vinder: RH, Sundby Kahles, Mikkel Pedersen, 
Gadstrup.
3. vinder: RH, Fredskovs Woodo Søren Nielsen, 
Jystrup.

4. vinder: RH, Bøgeskoven’s Gus Per Ivanhoe Niel-
sen, Vejle.
5. vinder: RH, Sundby Canis Palle Eriksen, Sakskø-
bing.
6. vinder: Kærholt Mads Flemming Ransborg, Ran-
ders, fører: Kjær Poulsen
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Det så sort ud
Engelske racers DM 2013

Forventningerne er skruet op til det højeste, 
når man starter ud på årets Danmarksme-
sterskab. Det gælder hundeførere, terrænle-
dere, prøveleder, skytter og publikum. Nu 
skal vi se hundearbejde af højeste klasse. Nu 
skal der fugle på tasken.
  Nu er det ikke altid, tingene går, som man 
forventer. Vind, vejr og fugle er ikke sådan 
at planlægge. Det er de vilkår man arbejder 
under. Men efter en god tids kørsel ankom 
engelske hold 3 til Rosenlund på Lolland. 
Store tiltalende roemarker med små remiser. 
Det så lovende ud.
  De første hunde blev sluppet. De søgte 
stort, meget stort. Alle følger det i åndeløs 
spænding. Nu måtte der ske noget, men nej. 
Ingen fugle. Næste par ud – heller ingen 
fugle, og så måtte tredje par ud. Igen stort 
søg i høj fart, og så skete det. – Stand! 
Hundefører, skytter og dommer bevæger 
sig ud i roemarken. Den engelske setter står 
helt rolig. Der er langt der ud., og da hunden 
går frem for at rejse sin fugl, er den løbet. 
Den arbejder ihærdigt. Fasaner kan være 
djævelske i roer, og det ender også med, den 
kommer på vingerne, uden at situationen er 
helt jagtbar. Det så lidt sort ud.
  Så må nye hunde til. Her får vi igen stand, 
og nu bliver en gammel fasankok bragt på 
vingerne. Der er ro i opfl ugt og skud, men 
fuglen apporteres i faldet, så det ser også lidt 
sort ud for denne ekvipage på en dag, hvor 
konkurrencen sikkert vil være hård.
  Flere slip, men ikke fl ere fugle. Nu synes 
terrænlederen, det ser lidt sort ud. Det var 
ikke, hvad han havde regnet med. Telefon-
samtale med prøvelederen. Ind i bilerne og 
tværs over Lolland Falster. Nyt terræn, nye 
roer, remiser og masser af fasaner. Nu er 
der chancer til alle., og det benytter de to 
Gordon Settere, Aldo og Tillåen sig af. Flot 
fuglearbejde, hvor ikke mindst Tillåen laver 
en super apportering. Nu er det pludselig 
ikke så tosset at se sort ud.

Frokost, forsinket og lidt forjaget. Ter-
rænskift har taget en stor del af tiden, men 
heldigvis kan vi gå til markerne, efter at den 
sidste rubrødsmad er gledet ned. Igen store 
roemarker. Terrænet afvekslende. Hegn, 

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Anette Laursen m. fl .

Det går ikke altid, som man 
forventer, således heller ikke da 
man skulle afvikle mesterskabet 
for de engelske racer. Smuk og stemningsfuld hornblæsning først og sidst.

Foto: Flemming Østergaard.

Aldo i fuld fart på vej hjem med fasankokken.
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remiser, vildtagre og skov. Her må være 
fasaner. Det er der også, men her lige over 
middag i solvarmen (vi har stadig sommer-
tid) holder de altså mest til i og ved remis-
erne, så det kunne godt se lidt sort ud med 
at fi nde fugl ude i roerne. Engelsk Setter , 
Iasy kører dog ind i remisen og ordner en 
fasan, og ude i roerne har den sorte Breton, 
Debit fået føling med fugl. Efter en lang 
opfølgning bringer den en stor fl ok høns på 
vingerne – dejligt. Det er slet ikke så tosset 
at se sort ud. 
  Vi er ved at være klar til matchningen. 
Det bliver hurtigt klart, hvordan sagerne 
står. Engelsk Setter, Ciwa, Pointer, Nike og 
Engelsk Setter Isay henvises til 4., 5. og 6. 

pladsen, og så er det de to sorte settere Aldo 
og Tillåen, der skal kæmpe om at gå fi nale 
mod den sorte Breton, Debit. Det ser for 
alvor sort ud.
  Begge de to sorte settere går klogt, dog 
med Aldo som den lidt klogere. Den søger 
ned i et område med ukrudt, og så er der 
stand. Flere fasaner letter, da skytterne kom-
mer frem. En kok fældes. Aldo er rolig og 
viser efterfølgende sikker apportering.
  Finale, Aldo og Debit. Begge lægger stort 
ud, men Aldo viser sig igen som den store 
fi nder. Hurtig stand. Skytterne på plads. 
Fasaner letter. En høne fældes og falder 
langt ude i marken. – Apport! Aldos fører, 
Ole Halberg sender sin hund ud i det der kan 

blive det altafgørende sidste. Fuglen ligger 
langt ude, og Aldo arbejder ihærdigt.  Det 
her må ikke glippe, for så ser det virkelig 
sort ud. Og så. Aldo dykker ned i roebla-
dene, og så går det i strakt galop tilbage til 
Ole. Det store publikum, der altid følger 
DM om eftermiddagen, følger med i åndeløs 
spænding og bryder nu ud i spontane klap-
salver.
  Vi har fået en fantastisk fl ot afslutning på 
en dag, hvor det fl ere gange så lidt sort ud. 
Nu smiler solen til alle. Vi smiler igen. har 
fået en god oplevelse at drage hjem på. Tre 
sorte hunde i front har gjort det sådan, at det 
pludselig var knaldhamrende godt at se sort 
ud.

Finalens eneste pointer, Fugledes Nike med sin fører
Jan Koch. Det rakte til en placering som 5. vinder.

Der falder rigtig mange kloge bemærkninger nede bagved. Man er vel et kyndigt publikum.

Hvad bliver de enige om, dommerne? Fra venstre 
Kristian Frøkjær, Lars Nielsen (ordf.) og Alan Nissen.

Der er ingen grund til at række tunge. Tillåen og Erik 
Petersen har grund til at være tilfredse med 3. pladsen

Fønsvigs Debit i fuld fart over Falsters roer. 

Det er ikke, fordi det ser sort ud, men Ole Halberg 
skjuler sine glædestårer.

1. vinder med HP og Danmarksmester 2013: Gordon 
setter, Blacksetter Aldo. Ejer og fører Ole Halberg, 
Bjæverskov.
2. vinder med HP: Breton, Fønsvigs Debit. Ejer og 
fører Torben Andreasen, Nørre Åby.
3. vinder med HP, gordon setter, Vinterdalens Tillåen. 
Ejer og fører Erik Petersen, Viborg

4. vinder: Engelsk Setter, Nordvestjydens Ciwa, Ejer 
og fører Kurt Nedergaard, Erslev.
5. vinder: Pointer, Fugledes Nike. Ejer og fører Jan 
Koch, Hornsyld.
6. vinder: Engelsk Setter, Martellens Iasy. Ejer og fører 
Erling Clausen, Bramming. Foto: Niels M. Ovesen.
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    SPECIALKLUB  UDSTILLING   7.2. 2014 
 
                

 
 
PROGRAM 
Fredag 7.2  
 
18.00  
UDSTILLING 
Forventet afslutning ca. 21.30 
 
Efter udstillingen er der åben i cafeteriaet for  
div. forfriskninger og socialt samvær  
 
Dagen derpå afholder ESK træningstur på 
Kongens Hus Hede, hvor alle engelske racer 
er velkomne.  
Tilmelding til Poul Aagaard Sørensen 27 64 81 90   
 
Overnatning: 
4 personers værelser i Alhede Hallerne  
(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   
Camping vogn ved hallen tilladt 
 
Fællesspisning Lørdag 
Såfremt der er ønsker blandt de hundeførere der  
deltager i træningen Lørdag  og alle andre… 
vil vi arrangere fælles spisning lørdag aften i 
Alhede hallernes Cafeteria (som i 2013) 
God mad og meget fornuftige priser.  

UDSTILLING 
Stående Engelske Jagthunde Racer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANERKENDT CERT UDSTILLING 
 

Pointer  
Breton 

Irsk setter 
Gordon setter  
Engelsk setter 

 
              

Dommere:  
Engelsk setter Jane Mortensen 

Pointer & Gordon setter Gunnar Jensen  
Irsk setter Marianne Weichenfelt 
 Breton Poul Valdemar Nielsen 

 

 

     
      Fredag d. 7.  februar 2014 

 
Tilmeldings frist 2.2. 2013  

 
Tilmelding Udstilling DKK Hundeweb.

Gebyr 350.00 kr. Nr 2. 300.00 kr  
Nr. 3 250,00 kr  Baby 3-6 mdr. 245.00 kr

Hvalpe 6-9 mdr. 245.00 kr 
 

Spørgsmål og evt. manuel tilmelding til 
Hans Henrik Grand 

Tinghøjvej 10, Havredal 
7470 Karup J 
61 46 97 32 

 
Konto 7605 - 1341618  

Husk at ”mærke” din betaling ! 
 
 
 

Sted: 
Alhedehallerne Trehusevej 7  

Fredriks  7470 Karup  
Tlf. 8666 1333 

5-klub – Certifi kat Udstillinger 
2014

Vizsla – Gl. Dansk Hønsehund – Langhåret 
Hønsehund – Drentsche Patrijshond – Wei-
maraner klub afholder i fællesskab to certifi kat 
udstillinger

Sjælland – “Jægerspris Udstillingen” søndag 
d. 26. januar 2014, kl. 10.00:
”Kignæshallen”, Smedeengen 4, 3630 Jægers-
pris.

Sidste tilmelding d. 29. december 2013.
Dommer for alle racer: Ole Staunskjær.

Da der i tilslutning til hallen er et cafeteria, hvor 
der kan købes mad og drikke, må dette ikke 
medbringes.
  
Jylland – “Uldum Udstillingen” lørdag d. 1. 
februar 2014, kl. 10.00:
Uldum hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.
Sidste tilmelding d. 15. januar 2014.
Dommere: for Gl. Dansk Hønsehund, Weima-
raner & Drentsche Patrijshond:
Ivar Tang, for Langhåret Hønsehund og Vizsla: 
Gunnar Jensen

Der kan købes øl, vand, kaffe og mad.

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

Tilmelding til begge udstillinger på hundeweb.
dk

Babyklasse op til 6 mdr. (resultat stambogføres 
ikke) kr. 240,- 
Hvalpeklasse 6-9 mdr. (resultatet stambogføres 
ikke) kr. 240,-
Rabat ved tilmelding af fl ere hunde (samme 
ejer): 1. hund kr. 350,- / 2. hund kr. 305,-/ 3. 
hund kr. 265,- Se i øvrigt Reglement for udstil-
linger og skuer på www.dansk-kennel-klub.dk 
under ”udstilling”. 

I ugen op til udstillingen modtages et brev med 
praktiske oplysninger – nærmere oplysninger 
kan også fås hos din specialklub. Ret til æn-
dring af dommer forbeholdes.

På 5-klubbernes vegne
Jannie Nielsen, Dansk Weimaraner Klub 

Lidt tal fra Norge

Hvis man synes, at DM er et stort arrange-
ment, så se lige tallene her fra NM-højfl eld 
i Norge.
NM-højfl ekd blev i år afviklet på Kongsvold 
i dagene 6. - 8. september. 
  Der stillede 184 hunde til start på 10 hold 
på 1. dagen. Lørdag var der tre semifi nale-
hold (ca. 60 hunde) og i søndagens fi nale 
deltog så 16 hunde.
  I tillæg til dette var der hver dag kvalitets-
klasser med i alt 229 startende hunde. 
  Således blev der afprøvet over 400 hunde 
på tre dage. Der blev i alt observeret 1051 
ryper.

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
Vi vil gerne gøre så megen reklame for 
specialklubberne og Jagthunden som over-
hovedet muligt.
  Derfor ønsker vi bladet ud så mange 
steder, som det kan lade sig gøre. 
  Spørg din dyrlæge om han/hun vil have 
bladet liggende i kosultationen og send så 
redaktionen en mail. jagthunden@fjd.dk
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HIKE HUNDEFODER
HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

HIKE HVALPEFODER
HIKE Hvalpefoder sikrer, at dine hvalpe får en optimal 
vækst i hele hvalpeperioden fra de er 3 uger til 12 måneder. 
HIKE Hvalpefoder er også velegnet til tæver med hvalpe og 
hunde, som skal restituere efter sygdom.

HIKE Hvalpefoder indeholder alle vitaminer og mineraler og 
har et proteinindhold på 30%, der kommer fra tørret kyl-

HIKE AKTIV 30/24: 
HIKE Aktiv er det suverænt bedste præstationsfoder, du kan give din 
hund. Her er det rette foder til hårde jagtperioder, til marktræning og 
prøver, hvor hunden skal yde sit maksimale og hurtigt skal res-
tituere. HIKE Aktiv 30/24 er også det rette foder til hunde, som skal 
restituere efter sygdom, og til tæver med hvalpe.

HIKE Aktiv 30/24 rummer alle vitaminer og mineraler samt et pro-

SPECIAL FULDFODER:
HIKE SENIOR/LIGHT 18/10 
HIKE Senior/Light 18/10 er en fuldfoder, der er perfekt til ældre 
hunde, overvægtige hunde og hunde som får lidt motion samt 
hunde med allergi. Fuldfoderet er helt fri for hvede og majs og 
dermed også fri for gluten.

HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold 

olieblanding.

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16 

særdeles velegnet til hunde med allergi, men også
andre hunde vil stortrives med denne blanding. 

HIKE Lam og Frugter 25/16 adskiller sig fra andre
fuldfoder ved at kulhydraterne kommer fra ærter, 

uden korn. Proteinerne i denne blanding kommer 

Fedtindholdet er 16 % og kommer fra lammefedt,
 

HIKE BRUGSHUND 24/15
HIKE Brugshund 24/15 er den helt rigtige fuldfoder for hunde med et moderat til højt aktivitetsniveau samt hunde i kennel og pension.

HIKE Brugshund 24/15 rummer alle vitaminer og mineraler med et proteinindhold på 24% fra tørret 
 

 

overskud. Alle blandinger er garanteret fri for grise- og oksekød, animalske biprodukter, vegetabilske proteinekstrakter og vegeta-
bilske højprotein-ingredienser. Og så er vores foder naturligvis uden tilsatte farve- og smagsstoffer.

HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og 
-

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød 

Fedtindholdet på 20%  kommer fra en optimeret fedt- og  

FAKTA
HIKE Aktiv 30/24 indeholder min. 30 % tørret kyllingekød og 6 % tørret 

-
 

og rapsolie.

FAKTA

FAKTA
HIKE Brugshund 24/15 indeholder min. 22 % tørret kyllingekød og  

 

Fedtindholdet er på 15% og sammensat af  animalsk fedt,  

Ønsker du yderligere oplysninger,  
Kennel- eller forhandleraftaler så kontakt os

HIKE Hundefoder
Holstebrovej 189, Mønsted

8800 Viborg
86647339

hike@hike.dk

WWW.HIKE.DK
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Fuldbrugsprøvemesterskabet for stående 
jagthunde blev i år afviklet på sønderjyske 
terræner med Terkelsbøl som samling- og 
udgangspunkt. Allan Bredsgaard, medlem af 
Fuldbrugsprøveudvalget, havde stillet sine 
velegnede faciliteter til rådighed for prøven, 
og desuden fungerede han som en kompe-
tent prøveleder for den omfattende prøve, 
som strækker sig over to dage.
  Tolv hunde havde valgt at deltage på årets 
mesterskabsprøve. Sædvanen tro blev der 
vist arbejde af høj kvalitet, og sædvanen 
tro kunne cirka halvdelen af hundene ikke 
”forsvare” deres 1.-præmier fra efterårets 
fuldbrugsprøver.

Markarbejdet blev afviklet på fremra-
gende terræner; hovedsageligt roemarker 
med roer i passende højde, men også majs-
stub indgik i terrænvalget. Der var dagen 
igennem en passende bestand af fuglevildt. 
Alle hunde havde de nødvendige chancer.
  Ni hunde fi k skudt fugl, men tre hunde 
havde ikke på dagen den nødvendige ef-
fektivitet.
  Vandhullet til vandarbejdet var regulært, 
og vind var til hundenes fordel. Der blev 
præsteret overordentligt solidt vandarbejde 
af alle hunde.
  Ræveslæbene blev lagt i højskov, hoved-
sageligt nåleskov, med god undervegeta-
tion. En enkelt hund kunne ikke klare den 

Ruhår igen 
igen

Ruhåret dominans på årets 
fuldbrugsprøvemesterskab

Tekst: Harris Jensen
Foto: Michael Sanner Christensen

Stram stand. Der ligger fugl lige for.

Så går det hjem ad med den fældede fugl. Sik-
ker apportering er et vigtigt element i fuldbrugs-
prøven.

FUME 2013

www.fjd.dk
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kraftige undervegetation. Og en hund lagde 
ræven to meter fra føreren. Det sidste scena-
rie er næsten ubærligt.
  Skovarbejdet opfattes af mange som den 
del af prøven, hvor der ikke må mistes point. 
Mange discipliner her, kan vel også næsten 
klares alene på en solid grunddressur, men 
den skal så også være 100 % i orden. Og 
så må hundene naturligvis ikke beskadige 
apportemnerne. Det forventes vel heller ikke 
af hunde med 1.-præmie på fuldbrugsprøve. 
To hunde gjorde det alligevel. Stress efter 
to dages afprøvning og overnatning i uvante 
omgivelser er sikkert medvirkende årsag til 
uskikken.
  Og så er det egentlig en skam, at alle 
hunde anvises det samme terræn til skovsø-
get. Chancefor at ”forbryde” sig i forhold 
til vildt er vel nærmest kun tilstede for den 
første hund, ligesom ikke alle hunde synes, 
at det er sindsoprivende spændende at blive 
afprøvet på brugt terræn. For hund nummer 
tolv særdeles brugt terræn.
  Vi skal huske, at netop evnen til at vise 
et korrekt søg i skoven er vigtigt for vore 
stående hundes fremtid hos danske jægere.
  Schweissarbejdet er bare i top hos næsten 
alle hunde. Undertegnede fulgte fl ere hun-
des arbejde på sporet. Det var en fornøjelse. 
Flot, fl ot arbejde.    

Klokken 16.00 var det hele slut. Allan 
Bredsgaard kunne kalde til samling med 
vildtparade og præmieoverrækkelse. 
  Han indledte med at takke de mange hjæl-
pere, som er helt nødvendig for afvikling 
af en så omfattende prøve, og så påpegede 
han, at netop Fuldbrugsprøven er en af 
de stående hundes fornemste prøver, som 
virkelig fortæller noget om en jagthunds 
alsidige evner. Han påpegede også, at en 
prøve af denne karakter burde have større 
opmærksomhed fra organisationer og spe-
cialklubber. 
  Det må erkendes, at det var småt med folk 
fra de kontinentale specialklubber ledelse. 
De gik glip af en veltilrettelagt prøve på 
fremragende terræner. Og meget godt hun-
dearbejde. 

1.-vinder: Ruhår, Sai-Gas Congo, Jens Toft Nielsen.
2.-vinder: Ruhår, Lykkeagers Wendy, Steen Hen-
ningsen.

3.-vinder: Ruhår, Morilds Nova, Ole Sørensen.
4.-vinder: Ruhår, Lille Skovbos Alf, Randi Callesen.

Der blev præsteret fl ot vandarbejde på årets fuld-
brugsprøvemesterskabf

Og ruhårene tog det hele.

www.fjd.dk
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Prøver på Gl. Toftegård ( i år. d. 03.10), 
er efterhånden ved at være ensbetydende 
med rigtig mange tilmeldinger.  Det endte 
med 29 tilmeldinger til prøven. Som altid 
– fristes man til at sige – var prøven godt 
tilrettelagt af Ingerlise i samarbejde med 
Ulrik Kærsgaard som havde et hold på sine 
terræner og Flemming Fuglede Jørgensen 
som også lagde terræn til, og selvfølgelig 
”Nold”.  
  Jeg fulgte hold 3, som om formiddagen 
gik på Ulriks fantastiske terræn. På dagen 
var vejrforholdene passende, der var tørvejr, 
god vind og mange fugle. Dommeren an-
noncerede ved start, at han havde fundet de 
positive briller frem til dagen og ønskede 
alle knæk og bræk og en god dag. Da alle 
hundene havde været afprøvet første gang, 
havde alle haft chance til fugl. Èn hund 
nægtede at sekundere, da makkeren havde 

stand, og én hund prellede på en agerhøne, 
så de to hunde måtte tilbringe resten af 
dagen i bilen. 
  Da formiddagens afprøvning var slut, var 
der skudt over 15 hunde og der kom 13 med 
til eftermiddagens videre afprøvning. Her 
skulle ”fårene skilles fra bukkene”.
  Eftermiddagens afprøvning foregik på de 
kæmpestore marker på Gl. Toftegård, hvor 
”Nold” transporterede deltagerne rundt. Der 
blev fortsat vist meget fl ot hundearbejde, 
med en enkelt fugletagning i 1.heat og en 
enkelt i 2. heat overmiddag.  Efter match-
ningen kom dommerne frem til følgende 
placering: 

1.vinder m/HP - Astrups Zaza v/Jes Krag. 
Zaza blev dermed Dansk Jagtchampion
2.vinder m/HP – Spurgfugldalens Katja v/
Alfred Vemmelund
3.vinder m/HP – Nordvestjydens Ciwa v/
Kurt Nedergaard
4.vinder m/HP – Facco De La Malbirado v/
Jens Hansen
5.vinder m/HP – Fugledes Merlot v/Flem-
ming Fuglede Jørgensen
6.vinder – Mørups Britta v/Hugo Nielsen
  Efter præmieoverrækkelsen hvor vinderne 
blev hyldet, blev der rettet en tak til alle 
hjælperne, terrænlederne, skytterne og ikke 
mindst Ingerlise Rasmussen, for en fl ot 
tilrettelagt prøve.

FJD’s internationale vinderklasse på Gl. Toftegård

De placerede hunde med 1. vinderen til højre. Foto: Kim Henriksen.

Foto: Kim Henriksen.

FJD,s Internationale vinderklasse 2013, 
skulle vise sig at blive den største af årets 
vinderklasser, og ved tilmeldingsfristens 
udløb, var der da også tilmeldt 38 hunde, 
fordelt på fi re hold. Der indløb desværre 
tre afbud inden prøvedagen, men med 35 
hunde, var der fem pladser til DM at kon-
kurrere om.

  Prøven blev stort set afviklet på de samme 
terræner, som DM sidste år, og de indfriede 
forventningerne fuldt ud, der var overalt 
mange fugle, og næsten alle havde chancen 
for fugl om formiddagen. Og selv om me-
trologerne havde truet med regn, holdt det 
stort set tørvejr hele dagen
  Eftermiddagens afprøvning var henlagt til 

en stor roemark nord for Hellevad, og de 
fi re dommere havde valgt at tage 11 hunde 
med, og de udgjorde 6 kategori 1. hunde og 
5 kategori 2. hunde.
  Også her i roemarken var der tilpas med 
fugle, så mange at der var nogle som mis-
brugte, og andre som udnyttede de chancer 
det gav.
Og ved fi retiden kunne ordførende Dommer 
Carsten Lundhøj så udløse spændingen, om 
de seks vinderplaseringer. 
Og de 6 vindere blev:
1. vinder med cacit og HP. Bommelunds 
Freja. Ruhår
2. vinder med HP Søborggårds Mille korthår
3. vinder Ambi  korthår
4. vinder Søborggårds krieger korthår
5. vinder Hjortlunds Olivia ruhår
6. vinder Morilds Nova ruhår
Herefter afsluttede prøvelederen en god dag 
med tak til terrænledere-skytter samt  alle 
der havde givet en hjælpende hånd.
Hans Martin Christensen.

FJD,s Internatinale vinderklasse - Sønderjylland
Fredag den 4 oktober ved Rødekro.
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

Klik ind på www.aba-track.dk eller ring til kundeservice på telefon 29219186.

Det professionelle 

dækken tilpasset 

jagthunde. 

Testet og udviklet 

af jægere. Perfekt 

pasform i fl ere top 

kvaliteter. 

Stilrent design, nemt 

at håndtere.
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Dyrlægen har ordet v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

www.fjd.dk

- Aargh! – min hund har spist en myrelok-
kedåse – er det farligt?
  Den slags opringninger får smådyrsdyr-
læger ofte. Derfor kan det være rart for 
hundeejere at vide, hvilke ting i hjemmet 
man skal være opmærksom på at holde uden 
for hundens rækkevidde.
  Derfor her en liste over ting i hjemmet der 
er farlige for en hund at spise.

Hovedpinepiller indeholdende paracetamol 
(Pamol, Panodil o.a.) og ibuprofen (ipren 
o.a.) .
  Paracetamol kan ødelægge leveren, og 
der skal ikke en ret høj dosis til før en hund 
bliver forgiftet. Ibuprofen og lignende smer-
testillende midler kan fremkalde mavesår og 
maveblødning hos hunde, hvis de overdo-
seres.

Sovemedicin og smertestillende medicin. 
Det siger sig selv, at overdosering af so-
vemidler kan være farligt, både for dyr og 
mennesker.

Kølervæske .
Kølervæske indeholder ethylenglykol, som 
kan ødelægge nyrene på hunde og føre til 
akut nyresvigt.

Rotte- og musegift .
Indtagelse af  rotte- og musegift indeholder 
stoffer, der forårsager blødningsforstyrrelser 

i dyrene, så der opstår indre blødninger. 
Dette kan føre til dyrets død, og kræver 
øjeblikkelig behandling, gerne med bræk-
middel og evt. modgift. Moderne rottegift 
er langtidsvirkende, og kræver derfor nogle 
ugers efterbehandling med modgift.

Sneglegift .
Sneglegift indeholdene metaldehyd er giftigt 
for hunde.  Ferramol som ofte bruges mod 
dræbersnegle er ikke særligt farligt

Planter: Liljer og påskeliljer samt løg heraf, 
julestjerne, taks, nerie, guldregn.
  Disse planter indeholder forskellige gift-
stoffer – der anbefales indgift af brækmid-
del, hvis man opdager at hunden har spist 
disse planter.

Sprøjtegifte indeholdende bladan og lig-
nende stoffer. 
  Disse stoffer er nervegifte og kræver 
øjeblikkelig behandling med modgift hos 
dyrlægen.

Store mængder af chokolade, løg, vin-
druer, rosiner, macadamianødder. 
Hvidløg bruges af nogle hundeejere som et 
middel mod lopper. Midlet har muligvis en 
begrænset effekt som afskrækningsmiddel 
mod lopper, men det har ingen effekt på 
levende lopper. En overdosering af hvid-
løgspulver kan være giftig for hunde, så pas 

på med disse midler. 
  Der fi ndes andre loppemidler som er ef-
fektive, og godkendt til hunde.
  Chokolade indeholder stoffet theobromid, 
som i større doser kan fremkalde nerve- og 
hjerteproblemer hos hunde. Indholdet af 
stoffet er størst i mørk chokolade.
  Vindruer og rosiner indeholder et ukendt 
stof som kan fremkalde nyresvigt hos nogle 
hunde. Det har vist sig at ikke alle hunde 
er modtagelige. Virkningsmekanismen er 
ukendt, men hos nogen hunde skal der ikke 
ret meget til, så giv aldrig din hund vindruer 
eller rosiner..
  Macadamianødder er giftige for hunde. 
Giftstoffet er ukendt.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit dyr er blevet 
forgiftet?
  Gå ikke i panik – det er sjældent at forgift-
ninger fører til dyrets død, og de fl este gifte 
virker ikke særlig hurtigt. 
  Fjern giften fra dyret – husk på din egen 
sikkerhed. 
  Kontakt en dyrlæge med det samme. I no-
gen tilfælde kan dyret få et brækmiddel, så 
giften kommer op igen. Forsøg ikke selv at 
fremkalde brækning, med mindre dyrlægen 
har rådet dig til det. Vent ikke og se om dy-
ret bliver dårligt, før du ringer til dyrlægen. 
  Brækmiddel skal gives hos dyrlægen 
hurtigst muligt, inden giften er passeret 
fra mavesækken ud i tarmen (helst inden 1 
time, evt. op til 2 timer)
  Hvis du tager til dyrlæge så medbring om 
muligt giften og emballagen, så dyrlægen 
kan se hvad det er. 
  Hvis dyrets hud er blevet forurenet, så skyl 
grundigt med rent vand.

Var myrelokkedåsen så farlig? – nej , 
giften er ikke særlig farlig, men hvis hunden 
har spist hele myrelokkedåsen inklusive 
plastikken, bør man kontakte dyrlægen for 
evt. indgift af brækmiddel.

Søg mere viden:
http://www.netdyredoktor.dk/hund/forgift-
ning.aspx
http://www.hundeleksikon.dk/tox.html#3 

Hverdagens farer

Dit hjem er fyldt med ting, der er farlige for din hund, også 
ting, du måske slet ikke er klar over.
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Kvalitetsfoder 
fra 

PRO
Form

ance

Dummyvest “Trainer Cool”
Perfekt hjælp til en træningsdag. Især på en varm sommerdag. 
Bær alt dit træningsudstyr på ryggen og handle din hund med hænderne fri.

Profine

Country D
O

G
Sam

s Field

Dummyer i 12 farvevarianter, masser af muligheder for god træning.

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde
til træning konkurrencer & fornøjelse

MYSTIQUE  ·  DUMMYSHOPPEN
Kronborgvej 3 · 8381 Tilst · 8745 0902 · info@dummyshoppen.dk

www.dummyshoppen.dk · www.mystique-dummy.dk · www.mystique-dummy.se

Markvildtprisen 2014
Hvem skal have FJDs Markvildtpris på 10.000 kr. næste år? Det kan du være med til at bestemme. Prisen uddeles i 
samarbejde med Bæredygtigt Landbrug og DLF-Trifolium.

Prisens formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet 
indsats til forbedring af markvildtets levesteder.
  Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper personer, som 
har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.
  Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke 
praktisk arbejde, der forbedrer forholdene for såvel jagtbare som 
ikke jagtbare arter i det åbne land.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstillinger til 
prisen skal fremsendes til Markvildtudvalget inden d. 01.03 2014.

Indstillingen skal indeholde:
• Beskrivelse af projektet
• Herunder den praktiske indsats.
• Hvorfor forslagsstilleren mener, at projektet er til prisen

Det er FJDs bestyrelse, der tager den endelige beslutning om årets 
prismodtager på sit bestyrelsesmøde i maj efter indstilling fra 
Markvildtudvalget.

Send din indstilling til FJds Markvildtudvalg enten pr. mail: mail@storaaens.dk eller pr post til Lundgårdsparken 31, 
7490 Aulum.

Foto: Anette Laursen.
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Alle kender det: en af disse dage man aldrig 
glemmer. En af disse dage, der sætter sig så 
dybt i ens sind. Vi oplever det alle i vores 
jægerliv, og den 23. september var det for et 
hold jagtelever fra Aalestrup Natureftersko-
les tur til at have sådan en dag. I anledning 
af Breton-klubbens 50 års jubilæum havde 
vi på jagtlinien fået en meget fi n invitation 
til at deltage i agerhøns’ jagt for stående 
hund.    

Vækkeuret ringer klokken 06.00. Der er 
let overskyet, men alligevel trænger solens 
stråler igennem de grå skyer. Nok et tegn til 
en god dag. Men for at være ærlig har jeg 
ligget vågen den sidste time og ventet på, 
at klokken skulle blive 06.00. Forventnin-
gen, samt spændingen til denne store dag 

har gjort min nattesøvn dårlig, men hvad 
gør det? Nu er jeg klar, og da jagtgrejet 
er færdigpakket går jeg ovre til to af mine 
kammerater, Victor og Michael. De er begge 
klar, og sammen går vi ned til spisesalen, 
hvor vi mødes med de andre kammerater. 
Alle er tændte på dagen og forventningerne 
er høje.
  I mens morgenmaden indtagets, dukker 
vores jagtlærer, Niels Erik og Frank, op. De 
er begge ligeså spændte som os andre. Hagl-
bøsserne pakkes, og vi går ud til bilerne. Vi 
kører ud fra skolen og sydpå, mod Aulum i 
det midt/vestjyske.
  Efter en god time i bilen ruller vi ind på 
gårdpladsen foran ejendommen, hvor jagten 
skal foregå. Vi deler os i to hold. Hold 1, 
som er bestående af, Anton, Frederik, Peter, 

Anders og Geir, går med Niels Erik, og hold 
2, som er bestående af, Victor, Michael, 
Lasse, Lucas, Sally og undertegnede går 
med Frank.
  Vi bliver budt velkommen af dagens jagt-
vært og hustru, og inde ved morgenbordet 
møder vi hundefolkene og en tidligere elev 
på Jagtlinien. Vi bliver budt på rundstykker 
og kaffe, og da vi er færdige holdes parolen. 
Parolen er grundig og præcis, og alle spidser 
øre. Jagttegnet vises, og vi er klar til dagens 
jagt. 

Bilen parkers på stubmarken. De tre 
hundeførere giver en kort og grundig 
parole. Lasse og mig er de første til at gå. 
Vi går med knækket haglbøsse og betragter 
det nydelige hundearbejde af den mørke 

En af de dage...
Der er oplevelser, man vil fortælle om igen og igen, selv når 
man sidder på plejehjemmet og knap kan huske. Sådan en 
oplevelse havde et par håndfulde elever fra Ålestrup Naturef-
terskole en septemberdag i det midtjyske.

Tekst: Mads Beck Enemark, 16 år, elev på Jagtlinien, Aalestrup Naturefterskole
Foto: Flemming Østergaard og Jagtlinjen

Fire skud og fi re høns. Det er top. De vil fortælle 
deres børnebørn om det.

18
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Breton. Mine tanker går på alt den træning 
og forberedelse til denne dag, og især går 
tankerne til vores jagtlærer Niels Erik for 
hans ihærdige indsats for at gøre os klar til 
denne dag. 
  Så er der stand! Lasse og jeg går op på 
hver vores side af hunden og lader bøssen. 
Vi kigger hundeføreren i øjnene og signale-
rer, at vi er klar. Bretonen letter agerhønen, 
som kommer i retning mod mig. Jeg prøver 
så vidt muligt at bevare roen, og tager min 
AYA Silverpoint til skulderen og afgiver det 
første skud, og følger op med det andet lige 
efter. Fuglen træffes og falder til jorden. Jeg 
har nedlagt min første agerhøne og mit 5. 
stk. vildt i denne sæson.
  Den glæde, stolthed og ydmyghed, man fø-
ler, kan ikke beskrives med ord. Den mørke 
Breton apporterer fuglen fl ot, og mens jeg 
tager hatten af, giver hundeføreren mig hån-
den og gratulerer. Mine hænder ryster, da 
jeg står med den smukke lille fugl i hånden. 
  Jeg tænker på hvor heldig jeg er. Jeg 
har netop overvundet anden omgang af 
leukæmi, og kæmpet mig tilbage til det 
normale liv, samt tilbage til jagtens vidun-
derlige verden. 
  Siden jeg var tre år, har min far, onkler og 
venner slæbt mig med på jagt, og givet mig 
en god jagtopdragelse. Dertil har jeg alle 
dage været bidt af fl ugtskydning. Men da 
leukæmien ramte mig, satte den en stopper 
for alt i mit liv – inklusiv jagt og fl ugtskyd-
ning.
  Det nederlag man får, når ens livsstil bliver 
taget fra dig, er stort – meget stort! Fra at 
være en god haglskytte til at være ingenting, 
er en personlig ydmygelse. Den dag i dag er 
jeg igen en habil skytte, og det var en sejr 
at kunne få lov at vise, at sygdommen ikke 
skulle gå ud over min skydning på jagt.

Som dagen skrider frem, får vi alle chan-
cer, og både Victor og Michael nedlægger 
også deres første agerhøns. Stemningen er 
god og humøret er højt. Victor nedlægger 
endnu en agerhøne efter en perfekt stand.
  Kort tid efter er det min tur igen. Efter 10 
minutters søgen, har hunden stand. Lucas 
og jeg går op på hver vores side af hunden. 
Fuglen letter og kommer op i et fi nt bagskud 
til mig. I første skud bliver agerhønen 
vingeskudt, og for en god ordens skyld, 
skyder jeg andet skud og agerhønen falder 
til jorden. Jeg har netop nedlagt min anden 
agerhøne. Mit hjerte hamrer, mine hænder 
ryster og jagtlykken varmer hele min krop. 
  Dette er dagens sidste stand for vores 
gruppe, og vi kører hjem til ejendommen, 
hvor vi møder de andre. Her oplever vi et 
fantastisk ”show” af Frederik og Anton.
  I det vi kører ind af grusvejen mod ejen-
dommen, ser vi Frederik og Anton lukke 
deres haglbøsser, da der er stand. De er 
begge klar og fokuseret. Hunden letter 11-
12 agerhøns, og efter 4 gange ”bum” ligger 
der 4 agerhøns på jorden. Det vi er vidne til, 
er hundearbejde og skydning af nyjægere i 
verdensklasse. Et brag af en afslutning på en 
fantastisk dag. 
  Paraden afholdes efter alle kunstens regler. 
Med et udbytte på 17 agerhøns har alle fået 
chancer og de fl este fået en agerhøne på 
tasken. Der skal lyde et stort og ydmygt tak 
til Breton-klubben: tak til de yderst profes-
sionelle hundeførere og deres hunde. Tak 
til vores jagtlærere, Niels Erik, Martin og 
Frank for deres store indsats til at gøre os 
klar til denne dag. 
  Tak til Breton-klubben og alle, som har 
gjort dette til én af de dage, man aldrig 
glemmer.  

Mads med sin første agerhøne. Foto: Jagtlinjen. 17 agerhøns på paraden. Et fremragende resultat efter en fantastisk dag. Foto: Jagtlinjen.
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Kurt Grün har i mange år sat et markant 
præg på de kontinentale hundes store prøver. 
På såvel vinderklasser som fuldbrugsprøver 
er han sig med sine Toes’-hunde nærmest 
konsekvent at fi nde blandt de allerbedste. 
Og et af Toes’-hundenes adelsmærker er et 
velskolet og effektivt anlagt søg på marken.

- Min grundholdning til jagthundetræ-
ning er, at der er en sammenhæng mellem 
det meste af det en jagthund skal lære. 
- Hundens tillid til og opmærksomhed på 
føreren er af afgørende betydning. - Når 
jeg begynder at indøve marksøget med den 
unge hvalp, er det en ufravigelig betingelse, 
at den holder en fornuftig grad af kontakt til 
mig. - Samtidig skal den naturligvis have en 
begyndende interesse for jagt/vildt, fortæller 
Kurt Grün.
  - De første træningsture foregår på en smal 
og indbydende mark i god vind. - Der må 
gerne være en kantbegrænsning: loddent 
skel, dige eller læbælte; noget som kan 
vække interesse hos den unge hund. - Jeg 
slipper hunden med en rolig ”søgkom-
mando”, og samtidigt viser jeg med en 
tydelig armbevægelse søgsretningen. - Jeg 

går nok også lidt med i den ønskede retning, 
og når jeg mener, at den er passende langt 
ude, begynder jeg at gå den modsatte vej. - 
Jeg kontakter ikke hunden i denne fase; det 
er nemlig her, at hundens opmærksomhed 
og kontaktbehov skal stå sin prøve.
  - Normalt vil den unge hund, når den 
opdager, at jeg er på vej væk fra den, søge 
op mod mig, og med en ny tydelig arm-
bevægelse viser jeg den igen den ønskede 
retning. - Sådan fortsætter vi, indtil det er 
blevet en vane eller rutine for hunden. - For 
mig er det vigtigt, at dette krydssøg er foran 
mig. - I begyndelsen behøver søget ikke at 
være så bredt; har hunden jagtlyst nok, skal 
bredden på søget nok komme, fortsætter 
Kurt Grün.

- På de første træningsture retter jeg ikke 
på hunden. - Det er hundens lyst til at søge 
og viljen til at holde kontakt, som er det 
vigtigste i denne fase. - Men naturligvis 
skal hunden lære, at den altid skal vende 
mod vinden. - De fl este gør det faktisk helt 
automatisk, når jagtlysten for alvor indfi nder 
sig, men ellers bruger jeg de samme kom-
mandoer, som jeg anvender, når hunden skal 

trænes i dirigering ved apporteringsøvelser: 
- Går den mod højre og begynder den at 
vende med vinden, så løfter jeg højre arm og 
giver den kommandoen ”videre”; måske går 
jeg også et par hurtige skridt i den ønskede 
retning. - Foregår scenariet i venstre side, 
bruger jeg naturligvis venstrearm, påpeger 
Kurt Grün.
  -Der går som regel ikke lang tid, inden 
hunden har lært at udnytte vind og terræn 
korrekt. - Indimellem lægger hunden måske 
op til en forkert vending, men så fl øjter jeg 
omgående ”dæk”, og når hunden er i ro, 
sendes den med armbevægelse og kom-
mando i den korrekte retning. - Også her er 
det vigtigt at være 100 % konsekvent. - Når 
søget er på plads, er det nok bare at give 
hunden et diskret vink, hvis søget har behov 
for en justering, slutter en mand, som med 
en lang række af dygtige hunde igen og igen 
har demonstreret, hvordan en kontinental 
hund skal afsøge en mark.
  For egen regning kan ”Jagthundens” 
udsendte tilføje: Det er altid en fornøjelse 
at overvære og bedømme hundeførere, der 
ligesom Kurt Grün evner at føre en hund 
stort set lydløst i marken. 

Sådan gør de

Hvordan lærer man hunden et regelmæssigt og arealdækkende søg. Det fortæller Kurt Grün 
om i den sidste artikel i serien - Sådan gør de.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Kim Henriksen

Det gode søg
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Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
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Bedste forside 2013
Fotokonkurrence

Forsiderne i 2013 er et led i en fotokonkur-
rence mellem medlemmerne.
  Mange har indsendt billeder, og redak-
tionen har i samarbejde med fotograf Kim 
Henriksen udvalgt seks, der vil pryde 
bladet i dette år.
  Hvem der vinder 1. præmien, en hønse-
jagt, er du med til at afgøre.
  På FJDs hjemmeside kan du stemme på 
den aktuelle forside, hvis du synes billedet 
er godt. Afstemningen er åben fra d. 15.12 
- 15.01.
  Klik ind, hvis du synes dette måneds bil-
lede er godt.
  Vinderen bekendtgøres i Jagthunden, 
februar 2014.

Løst og fast
Jagthundens læserundersøgelse
Fra 15. oktober til 15. november gennemførte vi vea FJDs hjemmeside en læserundersø-
gelse. Vi ville gerne blive klogere på, hvad læserne mener om Jagthunden, så vi kan lave et 
endnu bedre blad.
  Knap 200 har deltaget – tak for det. Det er vi meget glade for. Men hvem har så deltager i 
undersøgelsen? Det er vigtigt at vide, når svarene skal analyseres.
  Det er altså først og fremmest de meget 
aktive, der har deltaget i undersøgelsen. 
Det var måske også forventet. Vi må så 
blot håbe på, at svarene alligevel er rimelig 
repræsentative for hele læserskaren.
  Resultatet har været præsenteret for FJDs 
bestyrelse og for skribenter og fotografer 
på et på et redaktionsmøde i begyndelsen af 
december måned.
  Klubredaktørerne er også blevet informeret 
specielt vedrørende de kommentarer, der går 
på klubsiderne.
  I undersøgelsen stillede vi en række 
spørgsmål, hvor man kunne give karakterer 
fra 1-9, hvor 5 var middel.

Så var vi naturligvis meget interesseret i 
at vide, hvad man helst vil læse om. Her 
kunne man måske forvente, når det først og 
fremmest var de aktive, der har deltaget, at 
prøvereportager stod højest på ønskelisten.
  Men sådan forholder det sig ikke. Over 
halvdelen at vil helst læse faglige artikler.
  Vi har også via undersøgelsen fået rigtig 
mange gode kommentarer, som vi er meget 
glade for. De indgår i det fremtidige re-
daktionsarbejde, så vi kan fåe endnu større 
tilfredshed med Jagthunden.
Red.

De vandt rødvin
I forbindelse med læserundersøgelsen lovede vi at trække lod mellem deltagerne om 
2 x 6 fl . rødvin.

Vindere af rødvinen blev:
Anders Mortensen, Idrætsvej 8, 5463 Harndrup
Anne Hedegaard, Kæderupvej 7, 3200 Helsinge

De heldige vil modtage vinen inden jul.

Billeder til Jagthunden
Vi vil meget gerne have gode billeder i 
bladet. Klubredaktørerne skriger efter 
gode billeder. Det kan du hjælpe din klub-
redaktør med, så her lige et par små tips.
  Indstil altid dit kamera eller mobiltelefon 
til at tage de bedste billeder.
  Når du kommer hjem og lægger dem 
over i din computer, så lad være med at 
gøre noget ved billederne som f.eks. at 
reducere dem.
  Når du skal vurdere et billede, er der et 
par tommelfi ngerregler, du kan anvende. 
Det første er skarphed. Det kan du se på 
din skærm. Hvis ikke billedet er skarps, 
kan det ikke betale sig at sende det videre. 
Og så er der størrelsen. Generelt kan det 
ikke betale sig at sende billeder der er un-
der 1000 KB (1MB). Det er af den simple 
årsag, at for små billeder i for lav opløs-
ning ikke kan bruges til at trykke efter.
  Vi håber der i 2014 må komme rigtig 
mange gode billeder ind til klubredaktø-
rerne.
Red.
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bedste ven før en 
lang arbejdsdag?
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Importør: Gilpa.dk

NYHED!

Et velsmagende energiboost 
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debat
 Døm ikke manden, men 
hunden.
Vi debattere stadig hvad vi kan gøre for at få 
fl ere til at arbejde med den stående jagthund 
samt hvad vi kan gøre for at fastholde og 
øge medlemstallet i specialklubberne.
  En af vejene kunne være, at vi debatterede 
om vi selv gør det godt nok?  Om dommer 
uddannelsen og fælles markprøveregler er 
tidsvarende og gode nok?
  Der er en himmelvid forskel på. Hvordan 
kontinentale dommere dømmer i eksem-
pelvis Danmark og Tyskland. Jeg vil vove 
den påstand, at vi i Danmark mere dømmer 
manden end hunden. Flere danske dommere 
fokusere alt for ofte kun på det negative. 
Hvilket medfører, at anden og tredje præ-
mier i åben klasse bliver anvendt forkert.
  Jeg er helt klarover, at vi skal søge det 
perfekte, men det har vi jo vinderklasserne 
og DM til.
  Det er ikke godt nok, at en deltagers prøve 
dag er slut fi re minutter efter start.
  En hund rejser lidt trægt. En hund rejser 
hårdt og rutsjer nogle meter. En føre, der 
ikke råber avance, så det kan høres over 
hele landsdelen, så dommeren skønner, at 
der ikke er givet rejse ordre. Hunden har 
dog bragt fugl for bøssen! En mindre (evt.50 
meter) tur efter hårvildt.
  Ved på den måde at ”sende” deltagerne 
hjem er vi selv med til at ødelægge vore 
prøver eller er vi?
  Lad os få debatten. Lad os bevæge os og 
ikke stå i stampe.
  Hubertus prøverne har fra starten været mit 
forbillede. Her er dommeren på forhånd kun 
iagttageren og ingen sendes hjem før tid. 
Alle får en god dag, som de har betalt for.
 Bent Ballegaard.

***
Svar til Bent Ballegaard
På anmodning fra redaktøren har jeg føl-
gende kommentarer til dit indlæg.
  Jeg er enig med dig derhen, at vi mangler 

medlemmer i specialklubberne under FJD, 
og fl ere der går på jagt med en stående 
jagthund.
  Du stiller spørgsmålstegn omkring kva-
liteten af dommeruddannelsen og Fælles 
Markprøve Regler (FMR). 
  Dommeruddannelsen er over årene blevet 
revideret, og senest i 2009 ændret derhen, 
at organisationerne FJD, DJ og DKK skal 
godkende dommereleven før denne starter 
uddannelsen. Øvrige krav til eleven kan du 
se på DJU’s hjemmeside Dommerudvalg 
(DUV). Uddannelsen er nu splittet op i 2 
moduler, så teori og praktik lagvis tilføres 
elever/aspiranter under uddannelsesfor-
løbet. Elev/aspirant tilknyttes en mentor 
i uddannelsesperioden. Som afsluttende 
prøve dømmer aspiranten en lokal mark-
prøve, overvåget af 2 censorer. Første kuld 
forventes at afslutte uddannelsen forår 2015. 
Dommerudvalget (DUV) forestår uddan-
nelsen og evaluerer løbende elev/aspirant 
præstationer. DUV er ligeledes ansvarlig 
for efteruddannelse af markprøvedommere. 
På dette område er en etdags-seminar til 
afvikling forår 2014 i støbeskeen.
  FMR, som administreres af DJU, revideres 
i et tempo som nogle fi nder for høj, men 
med det mål for øje, at reglerne skal være 
tidssvarende. FMR indeholder regelsæt for 
afvikling af Kvalitetsprøver (ung.-åben), 
Brugsprøver, Vinderprøver, Slæb- og appor-
teringsprøver, DJU apporteringsprøveregler 
for jagthunde og Ræveslæbsprøver.
  Desuden administrerer DJU Fuldbrugsprø-
vereglerne. Vi har regelsæt for bedømmelse 
af hundenes arbejde såvel før som efter 
skuddet.

FMR, Kapitel 1. Markprøvens formål
§1. Formålet er at fremme interessen for 
jagten med den stående hønsehund, at vur-
dere og fastslå de deltagende hundes jagtlige 
egenskaber og dresserbarhed til vejledning 
for avlsarbejdet samt stimulere interessen 
for veldresserede jagthunde for derigen-

nem at tilstræbe højnelse af jagtkulturen og 
jagtens anseelse.
  Det er dommerens opgave under de givne 
forhold på dagen (terræn, vejr, vildttilgang) 
at bedømme og beskrive hundenes præstati-
oner målt op mod gældende regelsæt. Nogle 
hunde forbryder sig mod reglerne i en grad 
så afprøvningen stopper. Andre prøves fl ere 
gange indtil dommeren føler sig i stand til at 
give dem et prædikat. Reglerne er således, at 
når hunden efter dommerens vurdering har 
vist hvad den formår, slutter afprøvningen. 
Endelig kan forholdene på dagen gøre, at 
hundene ikke kan færdigbedømmes, des-
værre oftest på grund af vildtmangel. Dom-
meren skal i samtlige situationer vurdere ud 
fra det perfekte, da det jo er det vi søger set i 
relation til fremtidig avl.  
  Prøver i relation til FMR/Fuldbrugsprøver 
er ikke sociale foranstaltninger. Deltagerne 
kender betingelserne, og betaler for at få 
en autoriseret bedømmelse af deres hund, 
hverken mere eller mindre.
  Jeg synes tyske dommere er lige så kom-
petente som danske dommere. Din påstand 
om, at danske dommere dømmer føreren 
mere end hunden er jeg uenig i. Vi vil typisk 
rose den fører, der formår at få det bedste 
ud af sin hund, og påtale over for den fører 
der på grund af manglende erfaring fejlleder 
hunden, hvad der kan gøres bedre, men det 
er hundens ydelse, der ligger til grund for 
prædikatet.
  Hubertus prøver sorterer ikke under DJU, 
så jeg vil ikke kommentere kvaliteten af 
disse. Blot vil jeg konstatere, at hvis du er 
tilfreds med at jage med en hund, der laver 
de af dig beskrevne fejl så fi nt med mig.
Jeg er overbevist om, at de tiltag der er 
igangsat af bl.a. FJD og DJ vil resultere i 
større tilgang af markvildt, og dermed ef-
terspørge mere jagt med stående hunde. Det 
ser jeg frem til.
Mvh
Thomas Moltesen Hansen 
Fm. DUV

Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

  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 interna -
tio nale vinderklasser

  Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige 
hundeansvarsforsikring og den udvidede hunde-
ansvarsforsikring med stor rabat.

  Gratis vejledning hos DKKs hunde konsulenter.
  Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske 

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 465 kr. til en god investering:

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r

www.fjd.dk
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FJD’s 5. vinderprøve for engelske racer 
blev afviklet på Sydvestsjælland den 5. 
oktober 2013. 

Hold 1 med ordførende dommer Søren 
Stenhøj startede på Gunderslevholm. I de 
første slip mødte man enkelte fasaner, men 
i de næste slip fi k hundene rig lejlighed 
til at vise, om de kunne mestre de mange 
fasaner. Efter at have vist stil og aktion på 
frit felt, overgik der 5 hunde fra dette hold 
til 2. heat.
  Hold 2 med dommer Asger Stein blev om 
formiddagen afprøvet på Frihedslund og 
Vesterbygård. Her var fuglene jævnt fordelt 
over formiddagen. Men desværre lavede 
mange hunde diskvalifi cerende fejl, og to 

udnyttede ikke chancerne til fugl, så der 
overgik kun en enkel hund til 2. heat fra 
dette hold.

2. heat og matchningen foregik på Bor-
reby Gods i en stor roemark pænt besat med 
fasaner. Der startede som sagt 6 hunde i 2. 
heat, men én forfulgte en fasan for langt ef-
ter en stødning, så den udgik. De resterende 
5 matchede fra bunden af deres rangering. 
Finalen stod mellem pointer Fugledes Juvel 
og gordonsetter Blacksetter Aldo. De to 
hunde, der begge viste et stort format på 
dagen, anlagde et stort og dækkende søg 
på det anviste terræn.  Afgørelsen var klar 
og indiskutabel, idet Juvel sluttede med en 
stram stand, villig avancering og præcis ud-

pegning af fasan. Efter ro i opfl ugt og skud 
blev den forendte fasan apporteret korrekt.

Resultatet blev følgende:
1.vinder med CACIT og HP pointer 
Fugledes Juvel ført af Flemming Fuglede 
Jørgensen
2.vinder med HP gordonsetter Blacksetter 
Aldo ført af Ole Halberg
3.vinder pointer Niholys Chang ført af 
Niels Holger Lykke
4.vinder gordonsetter Røsnæs Guizo ført af 
Niels Erik Krüger
5.vinder engelsk setter Bjerndrups Zanka 
ført af Keld Hansen
aasj

FJD’s 5. vinderprøve for engelske racer

www.outdoorandmore.dk
Toftevej 50 · Søborg · 3250 Gilleleje

Tlf.: 49717003 · 2334 2696 · Mail: shop@frijsenvang.dk

ROYAL DLX HUNTER OILJACKET
- den helt rigtige all-weather jacket

til den mest krævende jæger!

oo
Søborg · 3250 Gilleleje

Mail: shop@frijsenvang.dk

orandmore.dkk
borg · 3250 Gilleleje

NORMALPRIS: 1.595 kr.
INTRODUKTIONSPRIS: 795 kr.

ACKETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ketk t

Some things never dies...
...og den 100% vandtætte, engelske
OILSKINSJAKKE fra Hamilton er stadig det 
eneste rigtige, når 
du vil  være 100% 
beskyttet under 
jagt og hunde-
træning.

Håndvarmerlom-
mer, sidelommer, 
ryglomme m. lynlås, 
inderlommer, hætte, 
stormflap windstop i 
ærmer med indven-
dig strik. 

Alt udført i det fineste egyptiske bom-
uld og i høj kvalitet. En jakke der kan 
blive slidt, men som altid har det 
rigtige country-look og signalerer 
holdbarhed og gedigen kvalitet. 

Farver: 
Green Olive og Dark Olive Brown. 
Se mere på vores hjemmeside:

Træningsudstyr til jagthundenDansk Jagthunde Derby 2014
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2012 til Derby i år 2014, 
inden den er et år gammel, ellers er det for sent. Bemærk alders-
grænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2014 er kr. 200.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse 
skal benyttes. Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens 
data, ejers navn og tlf. nr. Mangelfulde oplysninger vil blive retur-
neret mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes 
på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor 
man også kan tilmelde elektronisk.
Derbyudvalgets kontor, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup. 
Tlf. 47381036. danskjagthundederby@gmail.com

www.fjd.dk
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Når week-end’en nærmer sig, skal der 
studeres vejrudsigt, og når vejrudsigten er 
kendt, skal ”tropperne” sammenkaldes til 
en rask tur i roerne med de stående hunde. 
Det bemærkelsesværdige her er, at tropperne 
ikke udelukkende består af mænd i overkan-
ten af de 50, men også af næste generation, 
som har fået smag for at jage med stående 
hund.
  Derfor går beskeden om week-endens jagt 
altid til young man Thomas og ”die Bauern 
girls” Cecilie og Camilla. Og de møder fl it-
tigt op. Oftest som de første.

Hvad kan vi byde på? Da vi er så heldige 
at have adgang til et velplejet revir – der 

er forbedret på basis af en naturplan – kan 
vi ikke sjældent understøttet af hundenes 
solide indsats levere fl ere skudchancher end 
på mange almindelige fællesjagter. Og det er 
noget, som knægtene kan lide.
  Og via learning by doing indlæring fi nder 
de hurtigt ud af, at der hele tiden skal holdes 
et vågent øje med hunden, for det er den, der 
fi nder vildtet og skaffer skudchancen, lige-
som det gælder om at komme op til standen 
og få sig placeret rigtigt i forhold til hunden 
for at få en sikker og optimal skudchance. 
  Vi er faktisk lidt stolte af, at vi har uddan-
net så gode ”hundeskytter”, at de efterføl-
gende har fået invitation til at skyde på vin-
derklasser. Og vi kan trygt anbefale dem !

Da vi på vore ture fra tid til anden har 
udenlandske deltagere på holdet, har der 
sågar være mulighed for at få sig en fridag 
fra skole med den begrundelse, at en dag 
med hundene i marken gav mulighed for at 
studere både biologi og engelsk – endda i 
praksis. Det er dejligt, når forældrene under-
støtter en naturlig indlæring. Og når støtten 
løber ud, er der altid sygedagene tilbage.
  Under en af vore ture, som foregik i uge 
41 – den sidste week-end i agerhønsejagten 
– spurgte pigerne om, hvorfor i alverden 
hønsejagten var slut lige når skolernes efter-
årsferie startede. Vi er stadigt svar skyldige.

Lørdag eftermiddag 
i roerne 
- hvordan den friske luft besejrede både fjernsyn og Facebook

Tekst og foto: Ib Jakobsen Det er især hundene, 
der trækker

www.fjd.dk
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En god jagttur er baseret på et godt kam-
meratskab, og det er lige, hvad vi har. Et 
godt kammeratskab, hvor vi altid tager os 
tid at være sammen, tale om løst og fast, og 
i pauserne mellem slippene nyder vi godt af 
madkurven. En kær hundeven har på et tids-
punkt udtalt de berømte ord: ”intet måltid 
uden kage”, et slogan vi har efterlevet lige 
siden. 

Og på bedste spejdermaner har vi også 
prøvet at forberede jagtmiddagen i det 
fri. Simpelthen stillet kogeapparatet op i 
udkanten af roemarken og i bedste ”nak og 
æd stil” kokkereret i det fri. En klokkeklar 
”billetsælger”, hvad enten jagtdeltageren er 
10 eller 50. 

Cecilie har fortalt os, at hun synes, at jagt 
er spændende, men at det især er samarbej-
det med hunden, der trækker. Og det bliver 
vel næppe tættere, end når man jager med 
stående hund. Føreren kan ikke lugte og 
hunden kan ikke skyde, og derfor er de to 
parter tvunget til at samarbejde, hvis de vil 
have noget ud af jagten.
  Jagt med stående hund – er ikke kun at 
nedlægge vildt. Det simpelt hen en udendørs 
totaloplevelse. Og lige netop på denne bag-
grund, har vi erfaret, at jagten med stående 
hund ikke kun interesserer knap så unge 
mennesker.
  Til vores store overraskelse har jagten med 
stående hund faktisk været i stand til at ud-
konkurrere både fjernsynet og computeren 
week-end efter week-end. Og det lover godt 
for fremtiden.
  Næste skridt i udviklingen må være, at de 
unge mennesker selv prøver at føre hund i 
marken og mærke den kildren i maven, som 
man selv efter mange år får, når hunden har 
taget stand, og man er på vej op til hunden 
for at afvikle situationen.
  Og hvem ved. Måske ender det en dag 
med, at de selv bliver hundeførere med 
deres helt egen hund. Cecilie har efter 
sigende ”opfundet” et system, hvormed hun 
nøjagtigt kan beregne, hvor mange dage, der 
er tilbage, før end hun kan tage jagttegn.

Efter sikker skydning en lige så sikker apportering.

Efter sådan en dag har man troen på, at der er en femtid for jagten med den stående hund.

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

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

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

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

www.fjd.dk



28

De 5 og Tøsen

Der behøver ikke være så langt fra drøm til virkelighed.

Tekst og foto: Tine Broen Nielsen

Man føler sig nærmest beruset,
når man står og ser ud over 
fjeldmarkerne.

www.fjd.dk28
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Vækkeuret ringer, uret siger 05.00, endelig 
kom dagen, den 31. august. Det er let at 
komme ud af dynerne når hjernen er stillet 
ind på den længe ventede rypejagt i Lap-
pland 1200 km. oppe i Sverige.
  Men lige et lille spring tilbage til en kold 
marts-dag.
  Tue kom op til lidt hundetræning, og 
snakken gik efter træningen. Vi kom ind 
på en fælles drøm, at komme på rypejagt i 
Sverige, bare tage af sted sammen med sin/
sine bedste jagtkammerater, nemlig vores 
stående hunde.
  Der gik ikke mange minutter før vi blev 
enige om, at denne drøm måtte realiseres, 
jeg skulle fi nde to kammerater og Tue skulle 
ligeledes fi nde to, så var det i gang. Turen 
tog form, huset blev lejet af Inger, søde 
Inger der viste sig altid at være klar til at 
hjælpe, når vi kom trætte hjem fra jagten.   
 - Bare sig til hvis der er mere i mangler, var 
svaret altid, for det er ikke lige til at købe 
noget, når man først kommer trætte tilbage 
fra fjeldet om aften.
  Holdet var i hus, Morten, Niels, Jan, Mar-
tin, Tue og mig selv, seks personer fra hele 
landet, syv stående hunde fordelt på fem 
münsterländere, en korthår og en ruhår. 
  Turen 1200 km. op i Sverige var lang, 
men munter, 21 timer efter afgang for mit 
vedkommende fra Himmerland, ankom vi 
til målet.

Det blev ikke til mere end et par timers 
søvn til de spændte debutanter. Af sted til 
fjeldet, desværre fandt vi ingen fugle den 
første dag, men vi skulle senere måtte sande, 
at det vi gik på den første dag var som at gå 
en tur i en fl ad park en sommerdag.
  Anden dagen skulle slaget stå, vi skulle 
have ryper på vingerne, så vi valgte et fjeld, 
hvor det skulle vise sig at være noget af en 
vandretur, bare for at komme ind hvor jag-
ten skulle begynde, 2 ½ time tog det at gå de 
seks kilometer ind til fjeldet, men modet var 
højt, og endelig nåede vi målet, FJELDET.
  Efter en kort kaffepause delte vi os op i to 
hold. Der gik ikke længe, før der lød skud, 
men desværre forbiskud. Denne dag var fan-
tastisk, for den ubeskrivelige natur sammen 
med spænding gav en blanding, der nærmest 
førte os til en følelse af beruselse. Ofte tog 
man sig selv i at bare stå og kigge ud over 
denne skønne natur. På vores ture i fjeldet, 
mødte vi hundredvis af rener, sommetider 
kom de ind på 30 meter, det er noget, som 
skal opleves, at være så tæt på dette pragt-
fulde fl okdyr.
  Da jagten var forbi, skulle det vise sig, at 
der var skudt tre ryper denne dag. Trætte 
vendte vi næsen hjemad, altså bare lige 2 ½ 
times vandring ned til bilerne.
  Som dagene gik, blev vi mere og mere dus 
med højfjeldet. Heldigvis havde vi Niels 
med, som er fantastisk til at læse kort og 
vind, ja vi kan her konstatere at syd for År-
hus, bruger man udtryk som syd, nord, øst 

eller vest, hvor vi nordjyder nok mest bruger 
højre, venstre, lige frem eller tilbage. Men 
i hvert fald er Niels rigtig god til at regne 
den ud, så hundene fi k de bedste vilkår til 
at fi nde ryperne. For dét må siges, at det 
lykkes for hundene, det var noget værre med 
skytternes skydefærdigheder, men lad det 
nu ligge, det har nogen lovet at forbedre til 
næste år.

Når man vælger at tage på rypejagt, er 
det vigtigt, at man forbereder sig i god tid. 
Formen skal være i top hos hunde og men-
nesker inden afrejse. Det er også vigtigt, at 
hunden får den optimale mængde væske, 
for at kunne holde en hel dag i fjeldet. Vi så 
ofte min hund Sander bare sidde, han så ud 
til bare og sidde og nyde udsigten, han fi k 
herved kæle navnet PRINSEN.
  Foder og ro spiller også en væsentlig 
rolle, for at hundene var i top til næste dags 
strabadser. Hundene blev fodret, når vi kom 
hjem til huset efter dagens jagt, og så var det 
ellers bare på hovedet i seng, og her mener 
jeg en rigtig seng.
  Hundene tilbagelagde daglige distancer 
mellem 30 og 40 kilometer, og selvom de 
blev fodret og vandet, var der store vægttab 
for nogles vedkommende, så i form kom de.
  På vores sidste jagtdag, står den korthåret 
hønse hund pludselig ca. 20 meter oppe 
på en fjeldside, mens Tue og vi andre står 
og kigger op på ham, hvortil Tue råber, 
- HVAD LAVER DU DOG DEROPPE 
DUMME HUND, og det tager hunden 
bogstaveligt, for pludselig ser vi bare, at 
han sætter af, og løber ned af fjeldsiden, det 
går godt de første 10 meter, men de sidste 
10 meter foregår i kolbøtter, ja der blev sgu 
helt stille, mens mange grimme tanker ryger 
igennem vores hovedet. Men da hunden 
lander, rejser han sig bare op, og går videre. 
Det blev kun til en lille skramme på et 
forben, men det kunne have gået helt galt, 

man skal forholde sig til, at der ikke er langt 
mellem liv og død på disse kanter. 

Vi var så heldige, at fi re bekendte, nu rigtig 
gode kammerater, Flemming, Flemming. 
Kurt og Kjær, også var i samme område, 
det var allerede aftalt hjemmefra, med 
fællesspisning, så her blev der hygget med 
fantastiske retter såsom hjemme skudte 
ryper med Karl Johansvampe og sortebær, 
alt sammen noget, der blev bragt hjem fra 
fjeldet.
  Nu var vi så privilegerede, at have kokken 
Martin med, som forresten ikke var jæger, 
men bare gerne ville med for at nyde en 
stille gang, langs elven med sin fi skestang, 
men Martin tryllede ikke kun lækker aftens-
mad til ti mand frem hver aften i køkkenet, 
nej friskbagt kage til aftens kaffen, nybagte 
boller til næste dags madpakker, men opva-
sken, det var vores.
  Onsdag blev vi opsøgt af det lokale nyheds 
tv, vi blev spurgt, om vi ville være med i 
en udsendelse om udenlandske jægere, der 
kommer til Sverige på rypejagt, og selvføl-
gelig ville vi det. Så torsdag morgen inden 
opstigningen til fjeldet, lavede vi nogle 
optagelser, og jo vi synes faktisk det blev ret 
godt. Her er linket til udsendelsen, som blev 
vist på lokal svensk tv. http://www.svt.se/
nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/lonsam-
ripjakt-for-vasterbotten

Det blev til seks ryper (massevis af ømme 
fødder, vabler, krampe i ben og mm.)
  Fredag, seks dage efter ankomst, lakkede 
vores jagtrejse mod sin slutning, men det er 
helt vist, at huset er lejet til næste år, for den 
slags jagt er noget der bider sig fast, og ikke 
mindst det store kammeratskab. Til næste år 
er det ikke bare os seks, der drager af sted, 
nej vores fi ne venner har lejet huset bag os, 
så nu kan de ryper bare vente sig i septem-
ber 2014. 

Hvile er vigtigt, hvis der 
skal ryper i sækken.

www.fjd.dk
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To korthårede hønsehunde og to bretoner 
udgjorde det kontinentale danske hold, mens 
en pointer og tre engelske settere repræsen-
terede de danske engelske hunde.
  Prøveterrænerne var enorme brakmarker 
med spredte felter af opdyrkede marker. 
Temperaturen svingede mellem 20 og 25 
graders varme, og i store dele af prøvetiden 
var det stort set vindstille.
Ikke de allerbedste vilkår for hunde, der 
kommer fra kølige nordlige egne. 
  Det kneb momentvis med fugle på ter-
rænerne for de kontinentale hunde, mens de 
engelske hundes terræner stort set var fl ot 
besat med hovedsageligt agerhøns, men der 
var også spredte fasaner.

To dage var afsat til Middelhavs Cup og 
to dage til VM. 25 nationer deltog, og hver 
nation kan deltage med fi re kontinentale 
og fi re engelske hunde. Hundene inddeles 
på hold med cirka 30 hunde på hvert hold. 
Afprøvningen foregår parvis, og et slip har 
typisk en varighed på tyve minutter. Det er 
nærmest normen, at en hund kun afprøves i 
ét slip. Dog kan en velgående hund omprø-
ves, hvis den i sit slip har været afprøvet 

med en hund, der har forbrudt sig ved at 
forbigå eller støde fugl, eller ved at vise 
manglende format; i så fald kobles begge 
hunde nemlig prompte.

Danmarks kontinentale hold bestod af 
Poul Valdemar Nielsen med bretonerne 
Fønsvigs Da Vinci og PVN’s Darvin, Erik 
Petermann med korthåret hønsehund Peter-
manns Jolly og Poul Knudsen med korthåret 
hønsehund Petermanns Liva.
  Det engelske hold havde deltagelse af 
Jan Andreasen med engelsk setter Senjas 
Zeibas, Allan Nissen med engelsk setter 
Tobølbjergs Columbine og pointer Fugledes 
Opal, samt Harris Jensen med engelsk setter 
Bob.
  Valdemar Larsen var den allestedsværende 
og erfarne holdleder.

I Middelhavs Cup for de kontinentale 
hunde opnåede Erik Petermanns Jolly et fl ot 
excelent og placerede sig dermed individuelt 
på en velfortjent bronzemedaljeplads, og da 
Poul Knudsen med Liva og Poul Valdemar 
Nielsen med den ene af bretonerne begge 
blev præmieret med tres bon, betød det, at 

det kontinentale hold også fi k bronzepladsen 
i holdkonkurrencen.
  De engelske hunde fulgte op på succesen: 
Jan Andreasens og Zeibas fi k sølvme-
daljepladsen efter en nærmest prangende 
præstation med tre komplette fugletagninger 
i første slip. Og da både Allan Nissen med 
Opal og Harris Jensen med Bob opnåede 
tres bon, var sølvmedaljerne også hjemme 
til det engelske hold.

I de to sidste dages VM-afprøvning op-
nåede Allan Nissen med Columbine et tres 
bon, og minsandten om Bob ikke også lige 
scorede sit andet tres bon.
  Hvis vi begynder at udregne præmierings-
procent for de danske hunde, vil vi fi nde et 
bemærkelsesværdigt højt procenttal. Ikke 
noget at sige til, at danskerne havde lidt 
svært ved at få armene ned.
Og så er det værd at nævne, at turen til Kro-
atien også bød på masser af positivt socialt 
samvær, god mad og drikke og spændende 
oplevelser i fremmedartede omgivelser. 
De sidste faktorer er ikke uvæsentlige, når 
regnestykket for en god tur gøres op.

Succes for danske hunde på prøve i Kroatien

Danske hunde viste stort format ved Middelhavs Cup og VM i Kroatien, da disse prø-
ver blev afholdt den sidste uge i oktober.

Tekst og foto: Harris Jensen

Åbningsceremoni og nationalmelodi. Glade bronzemedaljevindere.
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DANSK RUHÅR KLUB

Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Der er gode dage og der er mindre gode 
dage. Der er gode mails og der er mindre 
gode mails.
I en af de rigtig gode mail, som jeg fi k 
tilsendt stod der blandt andet at læse:

”Tusind tak for en god dag.
Der var så mange ting, som mit hoved blev 
fyldt med.
  Alle de hjælpsomme jægere, hundefører og 
hunde gjorde dagen for mig til en uforglem-
melig oplevelse.
  Jagtdagen var en lærerig og god oplevelse. 
Stor hjælp fra alle til os ny jægere.  Jeg følte 
mig virkelig velkommen.
  Henriette og jeg var bare helt „oppe“, da 
vi kørte hjem. De første minutter blev der 
snakket - så blev der helt stille!!!
  En stor hilsen til alle de fl inke folk som 
gjorde dagen til en stor oplevelse for os.
  Endnu en gang en stor tak for en rigtig god 
jagtdag.”

Baggrunden for denne glade mail var et ny 
jæger arrangement. Lokalgruppen i Grenå/
Randers havde sendt en opfordring til 
bestyrelsen. Hvis vi skal sikre, at fremtidens 

jægere vælger en ruhåret hønsehund som 
sin trofaste følgesvend på jagt må vi have 
fat i de nye jægere tidligt og vi må vise 
dem hvad en stående hund kan bruges til? 
Vil bestyrelsen støtte sådan et initiativ med 
mere end gode ord med på vej? Og ja det 
ville bestyrelsen gerne.
  Arrangementet blev som I kunne læse i 
indledning en succes. Masser af fugle, godt 
hundearbejde og alle de nye jæger fi k skudt 
fugl og havde en herlig dag i marken. Takket 
være gode lokale kræfter i Grenå/Randers 
og hundeførere fra det meste af Jylland.
  Ideen er hermed givet videre og andre gode 
forslag til hvordan vi kan sikre fremtidens 
klub er mere end velkomne. 
  Og det går jo ganske godt for den ruhårede, 
hvis vi ser på resultaterne af diverse prøver 
og ikke mindst FUME og DM var domineret 
af dygtige ekvipager, hvor der var en ruhåret 
hønsehund i den anden ende af snoren. Stort 
tillykke til alle med de fi ne resultater!

Året rinder ud. Jagtsæsonen er på sit 
højeste. Og det er hundearbejdet her der er 
målet for alt den træning, prøveaktivitet og 
andre arrangementer der foregår i løbet af 

året. Også i år skal der lyder en stor tak til 
alle der gør det muligt og til alle jer der gør 
en forskel.
  Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.
Formanden

Tak for en god dag

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

Planlagte møder 2014:
Lørdag  01 februar, Fjelsted skovkro

Årbog 2012
Årbogen er udkommet, har du bestilt 
og ikke modtaget den, eller ønsker at 
bestille den, tag kontakt til Søren Hecht 
på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839

* Lørdag 01 feb. Temadag , hvor skal vi 
hen med klubben/Ruhår i 
fremtiden.
* Søndag 02 feb. Kontakt/tillids-
mands møde, Fjelsted skovkro.
* Lørdag 05 apr. Hovedprøven i 
Grenå området
* Søndag 06 apr. Hovedprøven
i Grenå området.
* Lørdag 26 apr. General-
forsamling , planes pt. I 
Vejle området.
* Lørdag 02 aug. Bredsten, 
DRK udstilling.
* Lørdag 27 sep. Lolland, vinderklasser
* Søndag 28 sep. Lolland, vinderklasser

NB. Løbende i de første måneder er der 
kursus i hunde-web for prøveleder, 
             Vi udsender indbydelser 
         til dem.

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2014:
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I år var vi nok engang på Lolland, kendte 
terræner på fl otte lokaliteter med roer og 
fl ere roer….

  Lidt var dog anderledes der var nye folk 
på som prøveleder og de havde fået lavet en 
super god prøve og en dejlig lørdag aften 

Lolland 2013, DRK vinderklasser med god mad. Vi var stadig i trygge hænder 
og fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak 
for jeres indsats vi glæder os til næste år, vi 
er klar over at i havde hænderne fulde med 
afl ysning af terræn bare få dage før prøven 
men alligevel fi k i det til at hænge sammen, 
tak for det.
  Fremtiden på Lolland ser jo udfordrende 
ud, gode gamle terrængivere holder op 
og tak til jer for mange års arbejde for os, 
godserne omlægger drift/jagtvæsen, men 
mon ikke der stadig vil være jagtvæsner der 
giver muligheder for at vi kan afholde denne 
dejlige weekend, vi føler os i sikker hænder 
hos jer og ser frem til hvad i får sat sammen 
til 2014.
  Og en lille reminder kom som lyn fra en 
klar himmel, pludselig var hundesport ikke 
så vigtigt da Søren Nielsen faldt om med 
et lille ildebefi nde, heldigvis var det ikke 
alvorligt og Søren er tjekket og er frisk igen 
og vil også i fremtiden gøre sit til at ”Vi får 
kam til vores hår ”
På gensyn i 2014.
Lars Hansen

Foto: Anette Laursen.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk

Hvalpe og unghunde træning/motivation
Indendørs hvalpe og unghunde træning/motivation 
for ruhåret og korthåret hønsehunde. Træningen er 
for hvalpe fra 8 uger og op til 2 år. Instruktørene er: 
Bent ”Bolli” Hansen tlf. 40 51 93 62 og Kurt Grün 
tlf. 21 78 06 66
Der trænes følgende datoer:
2014 - 8/1–2014 - 22/1-2014 - 5/2-2014 - 19/2-2014
Mødetid: alle aftener er kl. 19.00 Pris 30.- kr pr. 
gang. Mødested: Amdalgårdsvej 25, 9800 Hjørring
 
Ringtræning for Ruhåret hønsehunde
Skal du på udstilling med din hund - måske for før-
ste gang? Så er det en god idé at gå til ringtræning, 
så du er i stand til at gå og stå med hunden, så den 
viser sig fra sin bedste side. Eller trænger du bare 
til at træne, at den går pænt sammen med dig, når 
der er andre hunde i nærheden? Også i det tilfælde 
kan du have glæde af ringtræning, hvor der arbejdes 
med at få en god kontakt til hunden.
  Derfor starter der ringtræning op på Dysiggårdvej 
75, 9850 Hjørring. Er der interesse for det, fortsæt-
ter vi igen i januar 2014 Der trænes kl 19.00 og 
af ca. en time 25.-kr pr hund pr gang. Tilmelding 
nødvendig til Via Hansen tlf: 41 26 51 81

Fuldbrugsprøve træning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

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

Hobro området:
Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Randers området:
Kontaktperson: Flemming Ransborg Sanglærkevej 
18, Assentoft 8960 Randers SØ
Telefon: 8648 7204 - 2294 4210 E-mail: randers@
ruhaar.dk
EN OPFORDRING......opret jer på hjemmesiden 
så i kan modtage nyheds mail fra området. 
Almindelig jagthunde dressur og apportering i 
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagt-
hundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening, 
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til 
træningsområder

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:  Per Bertelsen  Tonnesensvej 11 
6740 Bramming. Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@
ruhaar.dk
Aktivitets udvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans 
Gregersen 2280 0081

Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade 
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail: 
aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr, 6266 1084 - 2264 
3686
E-mail: odense@ruhaar.dk. 
Ny kontaktmand for Område Fyn: Hanne Buhr.
Hanne kan kontaktes på : hannebuhr@gmail.com 

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk

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

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 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, Na-
gelsti, 4800 Nykøbing F Telefon: 5482 6843 / 2175 
6843 E-mail: nykobing@ruhaar.dk
Ny kontaktmand i 2014, er der nogen som har lyst 
til den udfordring  ring og få en snak med Kim 
Nielsen

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Hundetræning - Slut for i år, ses igen forår 2014.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Igen i år gik turen til Falster, hvor klubbens 
vinderklasse skulle afvikles. I år så prøven 
ud til at blive, MEGET mere spændende 
end forgangne år, da jeg og min kære Gaia 
havde kvalifi ceret os.
  Sidste år deltog jeg “blot” med et gevær 
over skulderen, kan huske jeg gik og drømte 
om selv at ”stille” på denne for mig “store 
prøve” med de bedste korthår fra H E L E 
Danmark WAAUU....
  Jeg har haft korthår i mere end 28 år dog 

aldrig, rigtigt været aktiv indenfor sporten 
før nu, hvor tid og lyst i høj grad er kom-
met tilbage til mig. Min kære hund “Gaia” 
som nu er to et halvt år, har allerede givet 
mig mange skønne dage og timer og ej at 
forglemme NEDTURE! 
  Jeg har i alle årene til og fra været medlem 
af klubben, men som tidligere nævnt de sid-
ste to år, været særdeles aktiv. Jeg er blevet 
en “del af aktiv gruppen København”, ligeså 
indmeldt mig i aktivgruppen “Studiekred-

sen”, hvor jeg har deltaget i diverse trænin-
ger/prøver med stor fornøjelse. Ydermere er 
jeg indstillet til dommer uddannelsen.
  Som “ny/gammel” hundefører i klubben, 
går der ikke lang tid før man får sat nogle 
navne på “personligheder” i klubben: Karl 
Georg - Gorm - Kurt Grün - Petermann - 
Allan Grundahl - Claus Bælum og mange 
fl ere. men alle navne, der indgyder stor 
respekt pga. deres mange fl otte resultater. 
Jeg er ligeså i den heldige situation, at jeg 
begyndte at træne med Allan Grundahl & 
Claus Bælum for nu snart 16 år siden, og 
har bibeholdt kontakten til dem begge - “ja, 
jeg har sågar boet sammen med Claus i seks 
måneder... UDEN der skal lægges mere i 
det! Faktisk er det bedste ved Claus - hans 
hund Trille, som er mor til min Gaia”, spøg 
til side Claus er en super fyr.
  Nå, men siden Gaia kom til “verden” har 
vi jo så trænet “som gale igen”. Så det kom 
jo ikke som den store overraskelse, at Allan 
stillede op på vores vinderklasse med “ham 
Trolle” grrrrr den hund har godt nok pakket 
os sammen på mange træninger i år”. Allans 
yndlings citat til mig, har hele året været: 
”for meget kærlighed Flemming”.
  Traditionen tro mødes vi dagen før på 
“Vandrehjemmet” til hygge & spisning. Jeg 
ankommer “lidt sent” men ser jo straks... 
nogen af før nævnte personligheder omkring 
bordene... hmmm, øv der sidder Kurt Grün. 
ååååhh der er Karl Georg..., fat i et pro-
gram...ååååhhh Gorm kommer også..(skulle 
sgu have skudt forbi sidste år - hvor han 
vandt det hele!) og Petermann, ja alle kom-
mer jo - alle de go’e kommer !!! Tænker så 
derefter “det bliver vist ikke i år Gaia “tror 
ikke kærlighed er nok til i morgen?” – nå, 
men det er jo hyggeligt samvær og skønne 
mennesker (selv om i aften! - hader jeg dem 
alle lidt) – nå, men jeg kan jo altid “drikke 
mig i hegnet”.

Den “store dag”. Vi vågner på “vandre-
hjemmet” til en fl ot smuk dag og NUL 
VIND (suk). Jeg tænker, det bliver svært i 
dag, men trøster mig med, at nogle af min 
værelses “bofæller” ser ud til at det var en 

Korthaarklubbens vinderklasse på Falster 2013

Fælles spisning og hygge fredag aften.

Fra højre mod venstre 1. vinder og klubmester: Kaj Olsen og Broengen Riko.2 vinder: Allan Grundahl og Bakke-
vænget H. Trolle. 3 vinder: Karl Georg Kristensen og Nordboen Ena. 4: vinder Svend W Larsen og Halsbondens 
Bono. 5 vinder: René Jørgensen og Lucky og 6 vinder: Uffe Søndergaard og Rie Von Der Jydebæk.
Stort tillykke til jer alle.

www.fjd.dk
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hyggelig aften. Ja, faktisk i løbet af natten 
skete der ting og sager, som ville kunne 
betegnes som “chikane og snyd” en dør blev 
åbnet OG lukket...”hunde ud af værelset”... 
for derefter at gå i seng igen og “sove høj-
lydt på et nano sekund” UDEN HUNDE.... 
Nå, men kærligheden længe leve, jeg stod 
op og fi k dem ind igen.
  Parole og hornblæsning. Af sted ud i 
roerne... selve prøven er som altid, utro-
ligt godt planlagt og tilrettelagt - intet er 
overladt til tilfældigheder, vind og vejr er 

en anden ting. Der er styr på biler-holdene-
dommere-hjælpere-skytter, alle gør et stort 
stykke arbejde - så stor tak for det. Alle hold 
havde masser af vildt på terrænet, ja faktisk 
ved nogle tilfælde så meget, at dommere 
vurderede man ikke kunne laste hundene, 
for alle de fugle som gik på vingerne. Men 
en stor fornøjelse at se så meget fl ot hunde-
arbejde. Jeg selv var ude i 3 slip med Gaia, 
og som Dommer Leif Jensen efterfølgende 
udtalte “god apportering” - tak for i dag....
  Nå, men i skrivende stund “trøster” jeg 

mig så med, at Gaia kun er to et halvt år, 
det er efter sigende en fl ot præstation, al-
lerede at være i “vinderklasse”. Men uanset 
hvordan det gik os til prøven, skal der lyde 
en stor tak for hyggeligt selskab, og en 
dejlig prøve samt stort tillykke til de rigtig 
go’e. “Så længe leve kærligheden” - måske 
kombineret med lidt mere konsekvens.

Mange hilsner
Flemming Djarn.

DM 2013 blev i år afholdt på Falster under 
prøveleder Allan Grundahl. En veltilrettelagt 
prøve med gode terræner og godt med fugle. 
9 korthårede havde kvalifi ceret sig til DM. 
Tillykke med dem.
Over middag var der 5 korthår med; 4 kat. 1 
hunde, 1 kat. 2 hunde. Vejret om eftermid-
dagen var varmt og vindstille, hvilke gjorde 
betingelserne for hundene sværere og en del 

chancer blev ikke udnyttet og en mislyk-
ket apportering gjorde at der kun blev en 
placering til de korthårede. Til gengæld blev 
det til en Danmarksmester igen i år. Et stort 
tillykke med DM til Jakob Poulsen med 
Ambi fra Korthårklubben.
Med venlig hilsen 
Villy Andersen.

Danmarksmesterskabet i smukt oktobervejr

Der var også tid til hygge og snak. billedet er venligst taget af Annette Laursen.

Vinder af DM 2013 Jakob Poulsen og Ambi, stort til-
lykke! Billedet er venligst taget af Annette Laursen.

Så er fuglen fundet. Billedet er venligst taget af Annette Laursen.

www.fjd.dk
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Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 22. 
februar 2014 kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Vejle.

Generalforsamlingen afholdes i 2014 på Hotel Hedegaarden, Valdemar 
Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 75 82 08 33. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45. 
Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med 
generalforsamlingen.
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 22. februar 2014 kl. 11.30:
1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2013.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014, fastsættelse af kontin-
    gent 2014.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Anders Wanstrup - modtager 
    genvalg,
    Allis Kiholm - modtager ikke genvalg. 
8. Valg af suppleant, på valg er: René Jørgensen - modtager ikke genvalg.
9. Behandling af indkomne forslag.
    Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsam-
    lingen.
10. Eventuelt.

Det reviderede regnskab 2013, budget 2014 vil være fremlagt på årsmødet, 
og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet. Kan 
rekvireres hos kassereren.
Forud for generalforsamling vil der eventuelt blive afholdt møde for aktiv-
grupperne om fremtidens brug af Hundeweb til diverse prøver. Hold øje med 
hjemmesiden. 

Otto Brunhøj fylder 70 år

Den 29.december fylder en af medstifterne 
af vores Aktivgruppe – Otto Brunhøj Jensen 
- 70 år. Otto har været medlem af Korthaar 
Klubben siden 1964 – samme år som han 
startede som opdrætter. Han har gennem 
mange år, sat sit aftryk, ikke blot i vores 
aktivgruppe, men også i korthårsarbejdet, på 
landsplan!
  For sit aktive virke, som markprøve 
dommer i gennem 40 år, fi k han ved vores 
Familiedag, overrakt Jagthundeudvalgets 
hædersnål, og også som eksteriør dommer 
har han, gentagne gange været en kyndig og 
respekteret dommer ved vort ”Påske-skue” i 
Nr. Hostrupridehal.
  Med sit opdræt af korthår under Ken-
nel Lystlund, har han også sat sit præg på 
korthåren, i såvel ind- som i udlandet, hvor 
bl.a. USA har været en stor aftager. Opdræt-
tet af den alsidige korthår, med ønsket om at 
lave ”den bedst mulige brugshund – så køn 
som muligt” – har altid ligget ham stærkt 
på sinde, og mange nye hundeejere har, ved 
hans hjælp fundet vej til Korthaarklubben, 
hvor han også har ydet en indsats i bestyrel-
sesarbejdet.
  Mange er de, som har nydt godt af hans 
viden om vore hunde og, ikke mindst hvilke 
avlsmæssige kombinationer der ville kunne 
forbedre eventuelle svagheder. Her er hans 
store viden om udenlandske prøver og 
blodlinier, en væsentlig styrke, hvilket er 
kommet mange til gode, gennem tiden!
  Helt tilbage i 1977 – altså før min ak-
tive hundetid, var han klubbens rådgiver 
omkring udvælgelsen af de 2 tyske hanner, 
der, dengang allerede, blev udvalgte som 
partnere til 3 af vore bedste tævehunde med 
”rent dansk blod” – ligesom hans Lystlunds 
Bas kom til at præge avlen meget positivt. 
Otto grundlagde i 1971 ”den sønderjyske 
Vand- & slæbprøve ved Tønder”- i en tid 
hvor der var afspærringszone ved Konge-
åen, p.g.a. rabies - og han var prøveleder for 
denne i 25 år - også et tegn på stabilitet.
  Vi er mange i aktivgruppen som stadig 
gerne lytter til gode råd fra ham – og mange 
som ønsker ”Tillykke med dagen” – og alt 
godt fremover!
På Syd og Sønderjyske Aktivgruppes vegne,
Fedder Brunhøj Jensen.

Mindeord

Den 16.september 2013 døde et af korthaarklubbens ældste medlemmer – Rolf Bergh, 
Trondheim i Norge. 
  Rolf var gammel – både af alder og ancinitet – en uge senere ville han være blevet 88 – 
og han var aktiv og åndsfrisk til det sidste! Han var medlem af både den norske, tyske og 
den danske korthårsklub – i Danmark siden 1966! 
  Rolf var jæger og hundesportsmand af ”hud og hår” – indehaver af kennel Njord og 
opdrætter af top-hunde både pointere og korthår – men det var, som han selv udtrykte det 
således: ”Min første vorsteh – korthår Bianca – var et meget positivt bekjentskap – herlig 
mentalitet og utholdende jakthund – det var allerede i 1948 – i mellomtiden har jeg hø-
stet litt erfaring med andre raser – men korthår står mitt hjerte nærest”!
  Rolf var én af Nordens største kynologer, med indsigt og vid – og evnen og viljen til at 
undersøge sagerne til bunds – og altid med viljen til at dele ud af sin viden, senest med 
en artikel omkring nedarvningen af farve  - ”Pelsfarvegenetik for brun og sort korthår” 
bragt i Jagthunden under klubbens side, i april 2011.
  Jeg har haft fornøjelsen af kendskabet til Rolf Bergh siden 1967, hvor vi begge havde 
en svensk korthår fra kennel Ringmuren på Gottland. Kendskabet udviklede sig til et 
nært venskab og nær kontakt gennem årene. Rolf har været en god ”ambassadør” for den 
danske korthår i Norge og ikke mange medlemmer af korthaarklubben vidste mere om 
danske kortår, end han! Overalt hvor han deltog på prøver, udstillinger eller møder, stod 
der stor respekt om ham - dette fremgår også af mindeord på den norske klubs hjemme-
side.
  Jeg har mistet en nær ven og ”korthårs verdenen” en stor og helhjertet forkæmper!
Æret være Rolf Berghs minde!
Otto Brunhøj Jensen.  

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs. 
Telefon nr: 98 961 856/31 719 091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289 
469 
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 
8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Høj-
bjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 
Agerskov, tlf. 25 52 42 12

e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet: 
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500 
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 69 02 /30 458 584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 56 96 66 26
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Ja så er det igen tid til at tage et tilbageblik 
på året, der snart er gået. Et år med mange 
gode resultater set med korthårøjne, og 
afslutningen på markprøve sæsonen, kunne 
jo ikke være bedre. For Jacob Poulsen med 
Ambi skiftede 5. vinderen fra 2012 ud med 
at blive Danmarksmester i 2013. så et stort 
tillykke til Jacob og Ambi. Også et stort 
tillykke til de 8 andre som repræsenterede 
korthåren på dette års DM.
  Også på fuldbrugsprøverne leverede 
vores race fremragende resultater, og Lars 
Koch med Bredsgårds Nemo gjorde på den 
Sønderjyske fuldbrugsprøve prøve rent bord 
med maksimum 264 point, så også et stort 
tillykke til Lars og Nemo.
  Det var så toppen af kransekagen, men vi 
må ikke glemme alle dem der i årets løb 
blev præmieret på enten mark, apportering, 
schweiss, brugsprøver eller vinderklasser, 
de har været med til at bringe positiv omtale 
af vor race, hver gang de er blevet præmie-
ret. Og ikke mindst alle dem der kun bruger 
deres korthår til det den er skabt til, nemlig 
at gå på jagt sammen med sin herre, dem må 
vi aldrig glemme, det er her grundstammen i 
vor race ligger.
  Når jeg kikker tilbage på året, tror jeg til-
gangen til vor race har været særdeles god, 
og jeg venter da spændt på registreringstal-
lene fra DKK. Der har nemlig været rigtig 
mange hvalpe på hvalpelisten over hele 
året, og det ser da også ud til at der næsten, 
er blevet udsolgt. Og da det ikke kun er 

hundesportsfolk der har været aftagere til 
hvalpene, må der også være kommet mange 
ud til jægeren, der kun bruger sin hund til 
jagt.
  2012 var året hvor vi bragte nogle sociale 
tiltag på banen, og hvor det er bestyrelsens 
opfattelse at det blev godt modtaget bland 
vore medlemmer, et tiltag som vi har genta-
get her i 2013. Og vi vil på det kommende 
bestyrelsesmøde lave en evaluering på, om 
det er noget vi skal fortsætte med, og om 
det stadig har medlemmernes opbakning.
  Og hvem ved? Måske skal vi fi nde på 
noget helt nyt, for at det stadig væk er 
interessant at være medlem af korthaarklub-
ben. Og man kan jo undre sig når nogen 
siger, jeg har brug for en jagthund, og ikke 
en selskabelig forening. Når man hører 
sådan en mening, så kan det kun være 
fordi vedkommende aldrig har oplevet det 
sociale samvær i korthaarklubben. Og det 
kan jo udmærket forenes med kun at bruge 
sin hund til jagt og samtidig være medlem 
af korthaarklubben, vi har da haft 25 års 
jubilarer der aldrig har gået på markprøver 
med deres hunde. Så det vil være mit ønske 
for det nye år.
  Til slut vil jeg gerne rette en tak til alle 
som på en eller anden måde har ydet en 
frivillig indsats for korthaarklubben i 2013. 
samt ønske alle at de sammen med deres 
familie må få en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår.
Hans Martin Christensen. 

Glædelig jul

KORTHAARKLUBBEN
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Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

www.dmk-online.dk

Som det jo nok er de fl este bekendt, fi k 
Kleiner Münsterländerracen sit verdens-
forbund i 2009. Det blev startet på initiativ 
fra tysk side. Meget logisk da det er her fra 
racen stammer og standard og anvendelse er 
grundfæstet. Det har fra starten af, været de 
respektive klubbers formænd eller udvalgte 
repræsentanter, der har tegnet arbejdsgrup-
pen i KLM-I som det populært kaldes.
  Bernd- Dieter Jesinghausen, daværende 
tysk formand, skal bestemt tillægges en 
stor del af æren for at klubben overhovedt 
er blevet til noget. Hvem der har truffet 
Bernd- Dieter ved, at udover han er et yderst 
sympatisk menneske, er en person, der 
virkelig brænder for vores race og en stadig 
forbedring af denne.

Præsidiet, som den ovennævne gruppe også 
kaldes, havde et ønske om, at det interna-
tionale samarbejde skulle udvides med et 
internationalt avlssamarbejde. Som ønsket, 
så gjort. 
  Den 03.08. 2013 mødtes en gruppe af 
tysktalende avlsvejledere i Neuendettel-
sau i Nordbayern. Det var planen at denne 
gruppe skulle forestå den spæde opstart med 

henblik på en senere udvidelse af resterende 
medlemlandes avlsvejledninger.
  Der var fremmøde fra Tyskland, Østrig, 
Frankrig og Danmark. Afbud fra Holland.
  Præsidenten og vicepræsidenten alias 
Bernt- Dieter Jesinghausen og Henrik Raae 
Andersen bød os velkommen og gav en kort 
orientering om formålet med nedsættelsen 
af denne avlskommission.
  Første punkt herefter var, at få valgt en 
formand og en næstformand. Jeg skyndte 
mig, at foreslå Josef Westermann, som jo 
om nogen er Mister Münsterländerman him-
self og tysk Bundeszuchtwart. Der var ingen 
protester mod forslaget, og efter at Josef 
havde holdt et foredrag om, hvor meget han 
havde at se til i forvejen, takkede han for 
valget.
  Ved valget af næstformand foreslog Josef 
mig, om det var som hævn eller p.g.a vores 
mange års samarbejde, skal jeg ikke kunne 
sige, men sådan blev det.
  Herefter blev vi overladt til os selv. Josef, 
som havde forudset sit valg til formand, 
havde forberedt  en del punkter hjemmefra, 
som vi kunne lægge ud med.
  Vi fortalte alle lidt om vores nationale 

forhold. Der blev der drøftet vigtigheden 
af sundhed i racen, alsidighed og hvordan, 
vi kan fremtidssikre disse. Noget af det 
første, vi forsøger at kortlægge, er hvor ens/ 
forskellige de enkelte landes prøver, er i 
forhold til hinanden.
  Vi snakkede avlsprogrammer, og Dogbase 
blev præsenteret for dem, der endnu ikke 
havde set det, og Østrig tilsluttede sig ræk-
ken af lande, der gør brug af denne fremra-
gende database.
  Naturligvis kom vi også ind på de (få) 
lande, der endnu ikke er tilsluttet KLM-I og 
hvilke muligheder de af deres medlemmer, 
som ønsker hjælp fra KLM-I, har i forhold 
til at være medlem af et andet lands (med-
lemlands) klub og modtage avlsvejledning 
den vej igennem.
  Vi kom rundt om en masse punkter. Der 
ligger et kæmpe arbejde forude for at få 
samlet alverdens Münsterländer under et 
tag. Der skal nok også sluges nogle kameler, 
hvis det hele skal lykkes. Ikke mindst, når vi 
tænker på, at de fl este klubber er underlagt 
de respektive landes Kennel Klubber.

Det næste møde er planlagt til Juni 2014 i 
Fulda, hvor der også er samling af de tyske 
landesgruppeavlsvejledere. 
  For DMK  Palle Jørgensen

Internationalt avlsarbejde

Landsudstillingen

Husk at tilmelde dig DMKs 
Landudstilling. Se udførlig an-
noncering i Jagthundens okto-
bernummer side 38.

Pokaler vundet på Landsudstil-
lingen bedes være udstillings-
lederen i hænde senest d. 1. 
januar 2014.
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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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7, 
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk 

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 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

Lydighedstræning start lørdag d. 1/2-2014 kl. 
10.00
2 hold: unge hunde / øvede hunde.
Pris 300 kr.
Afsluttende prøve d. 22/3-2014 kl. 10.00
Kontakt : For ung hunde : Keld Larsen tlf. 26 32 
98 05. For øvede hunde : Michael Larsen tlf. 25 67 
51 43

Marktræning på Hindsholm.
d. 23/2-2014 er for alle.
d. 2/3-2014 er for dem der vil lidt mere f.eks. til 
markprøve.
Tilmelding til Lars Mejser Nielsen på tlf. 22 14 40 
25
Pris pr. gang 50 kr. Mødested oplyses i starten af 
det nye år.

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 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

Lydighedstræning
For unghunde klasse og åben klasse / øvede hunde.
Vi starter søndag d.19/01 kl. 10.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. Man fi nder 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.26/01. 
d.02/02. d.09/02. d.16/02. 23/02. d.02/03.
Afslutning d.09/03.

Markprøvetræning
Vi forventer at køre markprøve træning i samar-
bejde med 3 lokale Jagtforeninger igen i år.
Datoer kommer senere

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammer-
svej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

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

Område Himmerland:
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, 
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 E-
mail: tinebroen@live.dk

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Høj-
gårdsvej 53, 2 th., 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, 
E-mail: nicole@postkasse.com

Hvalpeholdstræning i DMK Vejle Horsens
Opstart fredag d. 10. januar kl. 19.00. Sidste gang 
fredag den 28. februar kl. 19.00
Sidste gang er med en lille prøve med pokaler.

Der kommer metaltest, app. Træning, alm. Lydighed 
(indkald, hinter, sit, dæk, stå etc.) og hvad der ellers 
vil foreligger af ønsker.
Sted: Horsens Ridehal, Lovbygade 54, 8700 
Horsens 
(Bemærk der skal køres ind via Søvejen, da Lovby-
gade er lukket fra Silkeborgvej)
Pris: 400,-
Skal foreligge kvittering på forsikring samt vaccina-
tion på hunden. Fremvises til første træning
Sende info på hundefører, telefonnr samt hunden til:
Hundeinstruktør: Nicole Lajgaard Solgaard, E-mail: 
Nicole@postkasse.com
Mobil: 29903613

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14 o, 
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk

Medlemsmøde torsdag d. 9. januar 2014 kl. 19. 
lykkegårdsvej 14 o 6700 Esbjerg
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse og 
godkendelse.
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse.
4. Indkommende forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Mona Storgaard genopstiller
Per Madsen genopstiller (er der alt det han kan)
Mogens Halkjær Genopstiller ikke. (men er dog sta-
dig træner for schweiss) Henrik Søgaard Jørgensen 
stiller op. Heidi Pedersen stiller op (hun vil blive 
føl)
6. Valg af suppleanter.
7. eventuelt.

Opstart af for lydighed. (indendørs)
Der mangler indendørs arealer, men der arbejdes 
fortsat på en løsning, for at tilfredsstille vores 
kursister bedst muligt. – følg venligst med på vores 
facebook side DMK-ESBJERG eller vores hjem-
meside www.dmk-esbjerg.dk
Schweiss træning 8 gange + afslutning med van-
drepokal. 
(hver anden lørdag (lige uger) og hver anden søndag 
(U-lige uger)
D.2-8-16-22. Februar 2014. D.2-8-16-22. Marts 
2014. Afslutning d. 30 marts. 
Pris 400 kr. incl. Blod til brug på sporene.
Der er hver gang mødetid kl.9.00 på lykkegårdsvej 
14, vi kører samlet ud til sporene, derefter er der 
morgenmad (samme adresse som mødested), 30 kr. 
pr. gang betales til Jytte derefter går vi vores spor.

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

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

Nye Jagtchampions
Hele seks hunde har indtil nu i år opnået titlen som DKJCH 
(Dansk Jagtchampion). Det drejer sig om:

DK09707/2008 Fuglevang’s Jack, ejer & fører: Peter Jürgensen
DK22267/2006 Aslan, ejer & fører: Niels Laugesen

DK05852/2007 Bonjamis Røskva, ejer & fører: Morten Vesterga-
ard
DK09224/2009 Fuglevang’s Kiki, ejer & fører: Kenneth Hansen
DK07216/2009 Uldjydens Luna, ejer & fører: Ejgil Thomsen
DK 17073/2010 Hedeskov’s Henna, ejer & fører: Johannes Mørch
Stort tillykke til hundene (og ejerne).
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I Jagthunden i juni berettede jeg om forbere-
delserne til og stiftelsen af KLM-I. Denne del 
vil omhandle tiden fra 2006 – 2013 med fokus 
på enkelte områder, begivenheder etc..

11. og 12. oktober 2013. Disse to dage vil altid 
stå printet i min hukommelse som et par ganske 
særlige dage – mindeværdige og historiske. I 
grænseområdet mellem Danmark og Tyskland 
afholdtes den første offi cielle Internationale 
Münsterländer Prøve A (IMP-A) og den første 
testprøve for IMP-B. Særligt afholdelsen af IMP-
A var det første rigtige synlige bevis på KLM-I’s 
og præsidiets arbejde fra stiftelsen og frem til 
2013 – i hvert fald det første rigtige synlige bevis 
for hundeførere og medlemmer i organisationens 
nationale klubber.
  De to prøver, der på forskellige niveauer tester 
vore hundes brugsmæssige alsidighed giver nyttig 
viden om de deltagende hundes alsidige brugs-
mæssige anlæg og kvaliteter. Og når prøverne 
dernæst suppleres med en bunden deltagelse i 
et internationalt avlsskue med en bedømmelse 
af hundenes eksteriørmæssige kvaliteter, kan 
deltagende hundeførere på blot to dage kvalifi cere 
deres hunde til national og international avl, idet 
et godkendt resultat på prøverne accepteres af alle 
medlemslandene som en avlskåring.
  Faktuelt var afholdelsen af prøverne og det 
internationale avlsskue en ubetinget succes med 
deltagere fra fi re forskellige nationer, dommer-
grupper bestående af tyske og danske dommere, et 
forbilledligt samarbejde mellem DMK, der havde 
påtaget sig værtskabet og LG Schleswig–Holstein, 
der repræsenterede vor tyske søsterklub. Forbe-
redelserne og gennemførelsen af prøverne blev 
sikkert og forbilledligt ledet af Peter W. Jürgensen 
(DK). Avlsskuet ditto af Kalle Sachau (D).   
  For præsidiet var afholdelsen af prøverne (og 
avlsskuet) en forløsning på næsten syv års arbejde 
for at opfylde målsætninger fra den stiftende og 
efterfølgende generalforsamlinger. Et arbejde, der 
har krævet mange individuelle forhandlinger med 
medlemslande. Et arbejde, der har krævet og ud-
fordret præsidiets diplomatiske kunnen. Men også 
et arbejde, der gennem lydhørhed og kompromiser 
fra alle medlemslande har resulteret i synlige 
resultater – nemlig to internationale prøveformer, 
der sikre bedømmelsen af de deltagende hundes 
alsidige anlæg og kvaliteter på mark, i skov og på 
vand før skuddet og efter skuddet samtidig med at 
hundenes dressurbarhed, letførlighed og jagtfor-
stand bedømmes.   

Men lad mig gå tilbage til 2006. Den stiftende 
generalforsamling havde udstukket en række mål 
og områder for præsidiets arbejde. Det vigtigste 
mål af dem alle var at udvikle og bevare Kleine 
Münsterländeren som en alsidig jagthund på 
mark, i skov og på vand før skuddet og efter skud-
det. Udviklingen af IMP-A og senere IMP-B er 
vigtige midler for at opnå dette mål.
  Men før præsidiet og repræsentanter fra de 
enkelte medlemslande kunne påbegynde arbejdet 
med at opfylde mål og delmål, måtte de delta-
gende landes avl, prøveformer, jagtformer osv. 
videre identifi ceres. I hvilke lande var jagt- og 
prøveformer sammenlignelige? Hvor meget 
adskilte disse jagt- og prøveformer sig fra hin-
anden og fra ditto i racens hjemland? Hvad var 
betingelserne i de enkelte lande for at kvalifi cere 
Kleine Münsterländere til avl? Og hvordan kan vi 
skabe et internationalt fundament for avlsarbejde 

henover grænserne i medlemslandene? Spørgs-
målene og ideerne var mange. Og vi har erkendt, 
at arbejdet tager lang tid (fra 2006 til 2013 og fra 
2013 til ?) - og ofte må tages i små skridt for at 
kunne implementeres i KLM-I’s og de nationale 
klubbers arbejde.
  For at kunne arbejde med de mange spørgsmål 
som mål og delmål rejser, afholder præsidiet to år-
lige to – tre dages møder ligesom selvfølgelig en 
stor del af arbejdet året rundt sikres ved telefon-
samtaler og mailkorrespondance. Arbejdsgrupper 
inddrages i diverse opgaver og processer. F.eks. 
havde en international arbejdsgruppe forberedt 
og afholdt to IMP-A testprøver før de første of-
fi cielle, der som nævnt ovenfor, blev afholdt i ok-
tober i år. Præsidiets medlemmer har desuden fra 
tid til anden en ikke ubetydelig rejseaktivitet for 
at sikre dialogen med medlemslandene ligesom 
vi ved fl ere lejligheder forsøger at medvirke til at 
løse nationale og internationale problemstillinger.
  Et eksempel på nationale og internationale 
problemstillinger, fi nder vi i Nordamerika hos 
SMCNA (Small Münsterländer Club North Ame-
rica). Vores amerikanske søsterklub har på grund 
af de organisatoriske forhold i hundeverdenen i 
USA aldrig haft mulighed for at få deres hunde 
FCI-anerkendt. En alvorlig forhindring, når man 
ønsker at indgå i et internationalt samarbejde, 
baseret på bl.a. avl gennem FCI. I fem år har 
præsidiet forsøgt at fi nde en løsning for SMCNA 
– og det har været lige ved og næsten fl ere gange! 
Både undertegnede og DMKs avlsvejleder Palle 
Jørgensen samt KLM-I præsident Bernd-Dieter 
Jesinghausen har været i USA for at informere 
og fi nde løsninger, der kunne sikre, at avlen 
med Kleine Münsterländere i Nordamerika blev 
FCI-anerkendt. Desværre kuldsejlede alle gode 
intentioner her i 2013 pga. interne stridigheder i 
SMCNA’s bestyrelse. Så på nuværende tidspunkt 
ser det ud til at SMCNA bliver delt i to klubber. 
En, der orienterer sig mod KLM-I med det erklæ-
rede mål at få sit avlsarbejde FCI-anerkendt – og 
en anden, hvis mål stadig står hen i det uvisse?

Men lad mig tage de nationale briller på. Hvad 
har arbejdet i KLM-I betydet for DMK?
  En af de første ting, der slog mig, efter at jeg 
havde påbegyndt mit arbejde i KLM-I’s præsi-
dium var forskellene i tilgangen til avlsarbejdet – 
et område, der altid har ligget mig stærkt på sinde. 
I Norden har vi en engelsk inspireret tilgang til 
kvalifi ceringen af vore avlsdyr. Avlskåringer er 
i vid udstrækning bygget op om et prøvesystem, 
der ofte afprøver specielle færdigheder med en 
sportslig og rekreativ tilgang. Mens tilgangen 
til kvalifi ceringen af avlsdyr syd for grænsen er 
helt anderledes lavpraktisk. Her ønsker man at 
afdække avlsdyrenes alsidige anlæg og dermed 
egnethed til avl gennem forberedelsen af den unge 
Kleiner Münsterländer til praktisk jagt under alle 
forhold. At prøveformerne så endvidere er baseret 
på bedømmelser med tal, skaber det perfekte 
grundlag for et objektivt beregningsgrundlag af 
avlsdyrenes kvaliteter (eller mangel på samme) 
med ultimative muligheder for opdrætterne til at 
selektere - og for jægeren til at vælge netop de 
kvaliteter, han mener, er vigtige til de jagtformer, 
han udøver.
  Inspireret af prøveformerne syd for grænsen – 
særligt de tyske – tog DMK i 2009 initiativ til en 
introduktion af og testgennemførelse af de tyske 
anlægs- og jagtduelighedsprøver: VJP og HZP. 
Klubben havde indbudt de øvrige kontinentale 

klubber i FJD til at deltage og overvære prøverne. 
Det blev startskuddet til et samarbejde i FJD, der 
i dag favner seks kontinentale klubber, der alle 
står på tærsklen til at indføre disse prøveformer 
i Danmark til gavn for avlsarbejdet og jægeren. 
Prøverne bliver indført på grundlag af aftaler med 
JGHV (Jagdgebrauchshundverband), der sikre de 
involverede specialklubber hånd og halsret over 
prøverne i Danmark, således at det er de involve-
rede specialklubberne alene, der i samarbejde med 
JGHV sikre en international og FCI-anerkendt 
avlskåring af alsidige jagthunde til brug på mark, i 
skov og på vand før skuddet og efter skuddet.
  At vi er kommet så langt i arbejdet med de tyske 
anlægs- og jagtduelighedsprøver, skyldes ikke 
mindst samarbejdet i og kontakterne gennem 
KLM-I, der har sikret os de rigtige kontakter til 
et etableret prøvesystem, der  udøves over hele 
verden. Ligesom ikke mindst vor tyske søster-
klub hele tiden understøtter os med dommere, 
erfaringer osv.
  Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg, i de her 
nævnte tyske prøver, ser et perfekt koncept til 
fastholdelse og udvikling af vor klubs avlsarbejde 
på et moderne og videnskabeligt grundlag – og 
med uanede muligheder for at avle i international 
skala. Jeg ser også prøverne som en del af et 
fremtidigt koncept til at servicere alle de medlem-
mer, jægerne, der ønsker en alsidig brugbar 
jagthund – og som i dag ikke gør brug af det 
eksisterende prøvesystem.
  Et eksempel: Ved at investere to til tre år i ud-
dannelsen af sin Kleine Münsterländer, understøt-
tet af klubben, kan jægeren (og medlemmet), ved 
deltagelse i to avlsprøver, der dømmes positivt 
med fokusering på hundens og ikke førerens for-
måen (VJP og HZP) suppleret med en eksteriør-
bedømmelse, få avlskåret og forberedt/færdiggjort 
sin Kleine Münsterländer til jagt. Det må være 
attraktivt for de fl este! 
  Personligt tror jeg, at DMKs fremtid skal fi ndes 
i en øget fokusering på netop jægeren og hans 
Kleine Münsterländer samt på jægerens og hans 
families ønsker! 
  For sluttelig at sætte avlsarbejdet og koblin-
gen til jægerens brug af Kleine Münsterländer i 
perspektiv, er det KLM-I’s præsidiums erklærede 
mål at fastholde Kleine Münsterländeren som en 
alsidig jagthund til brug på mark, i skov og på 
vand før skuddet og efter skuddet.
  Det indebærer, at en Kleine Münsterländer altid 
skal avles med alsidigheden for øje, således at 
jægeren kan bruge sin hund under alle jagtlige 
forhold. Og netop ved at sikre alsidigheden gen-
nem avlen, muliggøres det også, såfremt det er 
den enkelte jægers ønske, at han kan specialisere 
sin Kleine Münsterländer til f.eks. schweissar-
bejde, drev på hjort eller markarbejde rettet mod 
fuglejagt.

Jeg vil slutte den del 2 om KLM-I med at tilføje: 
At udover det store arbejde, der er involveret ved 
at arbejde i præsidiet i KLM-I, så har det på det 
personlige plan kastet en masse dejlige venskaber 
og oplevelser af sig. At søge og få disse oplevelser 
samt muligheden for at knytte internationale ven-
skaber, oplevede jeg også blandt deltagerne ved 
afholdelsen af IMP - prøverne her i oktober. Det 
viste mig endnu en gang, at et internationalt fæl-
lesskab omkring vor race er det hele værd – både 
organisatorisk og på det mere personlige plan.  
Henrik Raae Andersen.

KLM-I - en personlig beretning om verdensforbundet for Kleine Münsterländere, del 2
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Maja var d. 22. Sept. 2013 på 400m/20t 
schweissprøve i Tollerklubben. Hun gik 
først forbi anskudsstedet men ud af det 
hjørne, hvor sporet lå. Derefter gik hun til-
bage i kassen og ud et andet sted, hvor hun 
dog tydeligt viste, at der alligevel ikke var 
noget interessant. Hun gik så tilbage til det 
hjørne, hun tidligere havde været i og gik 
fl ot på sporet hele vejen ad det første ben 
under to meter fra. Hun lavede en ganske 
svag markering ud ad det tværgående ben 
men gik fl ot videre ad vidergangen, indtil 
hun tydeligt viste, at der nu ikke var mere 
interessant her. Derefter gik hun tilbage ad 
vidergangen og drejede direkte ud ad det 
tværgående ben. Hun gik lige oveni sporet 
hele vejen ad det tværgående ben, tog en 90 
graders vinkel ad det sidste ben og gik lige 
oveni sporet ret ned til dyret. Det tog 16 
minutter og gav hende max 25 point samt 
en første præmie plus en første præmie for 
dagens bedste hund i 400m/20t klassen.
Marie-Louise Mærsk-Møller og Mærsk-
Møller’s Maja

Maja på 400m/20t schweissprøve Hovedprøven 2014
Så er datoen fastsat for næste års hoved-
prøve. Prøven bliver afholdt søndag den 
6. april ved Holbæk. Det plejer at være en 
rigtig god dag, med fokus på både hunde 
og samvær, så sæt allerede nu sætte kryds 
i kalenderen. 
Hold øje med annoncen i februar num-
meret af jagthunden, hvor der vil komme 
yderligere information om dagen.

Udvalgte resultater
DKK udstilling i Ballerup 21. september 
Charletan’s Callina DK14913/2007 E/F: 
Kjell Petter Haarsted
Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR

DKK udstilling I Herning den 3. Novem-
ber
Mærsk-Møllers Victor DK04775/2011, E: 
Marie Louise Mærsk-Møller. BIR
Diana DK01382/2012, E: Niels B. Mik-
kelsen. Mellemklassen Exc 1, CK, BTK 1, 
CACIB, og BIM
Markprøve i Rødekro 3. November
Casey  E/F. Kim Sørensen
1.pr og dermed også titlen som DKCH.
DJ’s Markprøve, Otterup 18. oktober
Neptun DK01377/2012, E: Jens Peder Saug-
strup. 1pr. Unghundeklassen
Vitus DK12907/2010, E: Kasper Hinrup
1pr. Åben Klasse
DJ’s Markprøve, Samsø 7. september 
Molly DK01280/2011 , E/F: Gunnar Thor-
kildsen. 1pr.
Egnethedsprøven i Gludsted Plantage den 
3. september 2013
Flade Revedal Vidar (Malik) bestod som 
den eneste af 4 hunde. Malik kan nu kalde 
sig registret schweisshund sammen med 
Saxo.

www.fjd.dk
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Jeg blev først på sommeren 2013 spurgt 
om jeg havde lyst til at tage med til Bayern, 
for at opleve hvordan en VGP (den tyske 
fuldbrugsprøve) foregår. Anledningen var 
at Carsten Lundhøj og Bent Hansen skulle 
deltage på et møde i Deutsch Langhaar Ver-
densforbundet og det gav mulighed for at 
opleve VGP som blev afholdt samme sted. 
Det havde jeg absolut lyst til og glædede 
mig til at lære det tyske prøvesystem at 
kende.
  Holdet bestod af Carsten Lundhøj, Lone 
Lærke, Bent Hansen og undertegnede. 
Det blev pludselig muligt for Danmark at 
deltage direkte på prøven og jeg blev spurgt 
om jeg ville tage Carla med derned og gøre 
et forsøg. Det kostede lidt overvejelser, 
dels havde hun næsten lige haft hvalpe og 
dels skulle vi på den danske fuldbrugsprøve 
14 dage efter VGP. Var hun i form til to så 
krævende prøver? Faktisk vidste ingen af 
os, der tog derned, helt præcist hvordan alle 

disciplinerne på prøven var bygget op, én 
ting er at læse prøvereglerne noget andet 
at deltage. Nogle af disciplinerne er en del 
anderledes end det vi kender fra danske prø-
ver, men man lærer ofte bedst ved at have 
fi ngrene ned i tingene.
  Jeg har svært ved at sige nej til en udfor-
dring af den slags, så Carla og jeg kastede 
os ud i det uden at give nogen garantier for 
udfaldet. Man skal selv medbringe noget af 
vildet til prøven, så vi havde en halvfrossen 
ræv, to helfrosne ænder og en kanin med. De 
skulle holde sig fra onsdag aften til fredag 
og der var 27 graders varme i Bayern. Så de 
blev pakket godt ned!
  Rammerne for velkomsten fredag morgen 
kan man ikke klage over. Vi blev placeret 
foran en imponerende bygning og der blev 
holdt mange taler og budt velkommen af 
både høj og lav. Ebrach by´s borgmester var 
endog til stede og ønskede os en god prøve. 
Der var deltagere fra Tyskland, Østrig, 

Tjekkiet og så for første gang en deltager fra 
Danmark. 
  Carla fyldte ikke meget mellem de kraftige 
Bayerske Langhår, det hjalp nok heller ikke, 
at hun nærmest ingen pels havde efter hval-
pene og kun fem hår som faner på halen.
  Vi blev taget godt imod, og man lovede 
at gøre, hvad man kunne for at forklare de 
enkelte discipliner, så jeg forstod, hvordan 
jeg skulle gebærde mig. Der var 11 hunde 
på prøven, de blev delt op i små hold, og jeg 
kom på hold med en fører fra Tjekkiet.
  Man sørgede for at jeg hele tiden var nr. 
2, og jeg blev trukket hen, så jeg kunne se, 
hvordan den Tjekkiske fører gjorde, det 
gjorde det lettere at fi nde ud af tingene. 
Der var tre dommere på hvert hold, så intet 
undgik deres opmærksomhed, de diskute-
rede den enkelte præstation og kom med en 
fælles bedømmelse.
  Det er en stor fordel, at der er tre personer, 
der dømmer, det bliver mere retfærdigt. Der 
bedømmes positivt, man ser det bedste i 
hundens præstation og giver den kredit for 
det gode arbejde den laver. Jeg oplevede 
også, at man ikke var nærig med ros, men 
glædede sig over at se godt hundearbejde. 
  På VGP vægtes hundens selvstændige 
arbejde meget højt. Kan man slippe sin hund 
med en enkelt kommando og lade den løse 
opgaven uden indblanding fra føreren, så gi-
ver det mange point.. Der bliver skudt rigtig 
meget, med haglgevær ikke signalpistoler.
  Prøven afvikledes som to gode dage på 
jagt, det er hundens medfødte jagtlige egen-
skaber og evne til at samarbejde, man ønske 
at se! Det er tankevækkende, at de discipli-
ner, jeg havde været mest nervøs for, f.eks. 
10 min. selvstændig søg i siv både med og 
uden and og det store selvstændige søg i 
skov, var noget af det, der gik allerbedst. 
  Hmm, jo mindre indblanding fra føreren jo 
bedre! Pyha, nervøsiteten var til at tage og 
føle på, da vi skulle i gang med den første 
dags arbejde. Det blev ikke mindre af at op-
dage, at Carla tilsyneladende havde et horn i 
siden på den ræv, jeg havde taget med. Hun 
var meget lidt glad for at samle den op, da 
jeg præsenterede hende for den før prøven. 

Fuldbrugsprøve på Tysk, International VGP i Ebrach

Jeg er ved at blive instrueret i en af vanddiciplinerne.

www.fjd.dk
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Det er mig stadig en gåde, hvad det var 
galt, for af alle discipliner var Ræv og 
Schweiss dem, jeg bekymrede mig mindst 
om.
  Som man nok kan regne ud, kom ræven 
til at volde os store problemer, og vi bestod 
ikke prøven. Det var rigtig ærgerligt, for 
Carla gjorde det ellers godt. Jeg fi k mange 
klap på skulderen og tommelfi ngre op, da 
man efter vores dårlige start med ræven 
så, hvad den lille hvide hund fra Danmark 
faktisk kunne.
  Vi gik nærmest direkte fra den ene disci-
plin til den næste, og fordi vi kun var to 
på holdet, var der er stort set ingen pauser 
før middag. På et tidspunkt sidst på dagen 
havde jeg helt mistet overblikket over alle 
de mange discipliner, vi skulle igennem og 
håbede bare, at der var nogen der tog fat i 
os og pegede os i den rigtige retning til den 
næste disciplin. Jeg var rigtig glad for, at 
vi var et helt hold afsted fra Danmark, det 
Bayerske sprog er virkelig for øvede!

Jeg vil forsøge at beskrive de forskellige 
discipliner, så man kan få en fornemmelse af 
prøvens indhold.
Dag 1. fredag d. 6. september.
1. Disciplin: Ræveapportering over forhin-
dring.
Det kan enten være over en grav, 1m bred 
og 80 cm dyb, eller i dette tilfælde over en 
80 cm høj forhindring. Ræven må veje ned 
til 3½ kg. På denne prøve var det udfor-
met som en slags lukket indhegning på ca. 
3x4m, hvor forreste side var ca. 80 cm høj. 
Man sætter hunden af 5m fra forhindringen, 
går frem og skridter ind i indhegningen med 
ræven så hunden kan se at den bliver lagt. 
Man går tilbage og sender derpå sin hund 
med en enkelt kommando, al kontakt til 
hunden koster. Her gik det galt for os, Carla 
springer fi nt ind men jeg må kommandere 
med hende fl ere gange for at få hende til at 
samle ræven op, men så kom hun fi nt tilbage 
og afl everede siddende som hun skulle. Det 
kostede så mange point at vi var afhængige 
af at ræveslæbet sidst på dagen lykkedes 
for at bestå prøven. Der gives mellem 1og 
4 point som efterfølgende ganges med et 
fagtal. Man skal have mindst 2 point for at 
bestå, vi fi k 1 point for ræveapporteringen.
2. Disciplin: Ro i skud.
3-4 hunde og førere af gangen står på en 
skovsti med god afstand imellem, hunden 
skal ligge ved førerens side. Man kan vælge 
at beholde linen på, men det koster et point. 
Nu går en driverkæde frem i skoven under 
råb og klap og en del skud og en af dom-
merne går frem og tilbage mellem de afdæk-
kede hunde og skyder op i luften. Hunden 
skal forholde sig roligt, det accepters dog at 
den sætter sig op. Jeg valgte at beholde linen 
på, da jeg ikke helt vidste hvordan Carla 
ville reagere. Det gik nu helt fi nt
3. Disciplin: Ro på post.
Her skal hunden gå lineføring 100m, dæk-

kes af og blive liggende mens føreren går ud 
af syne. Der skydes et skud og efter et par 
min. hvor hunden skal blive liggende, må 
føreren gå tilbage og hente sin hund. Her var 
ingen problemer. 
4. Disciplin: Skovsøg (under bøssen)
Her går man med sin hund på et skovsøg 
hvor den skal arbejde i god kontakt med fø-
rer og under bøssen. Heller ingen problemer.
5. Disciplin: Selvstændigt skovsøg.
Her skal hunden sendes alene ind i skoven, 
selvstændigt afsøge et område på ca. 1 
hektar og søge i minimum 10 min. Man må 
sende sin hund ind igen når den tager kon-
takt. To dommere går ind i skoven på hver 
side af det afstukne område og stiller sig ca 
125m ude. Her noteres hvor mange gange 
de ser hunden løbe forbi. Jeg havde været 
temmelig spændt på hvordan Carla ville 
klare det, men det viste sig at hun havde 
været langt forbi, hvor dommerne stod. 
6. Disciplin: Søg uden and i sø med tæt siv 
område.
Sivsøg både med og uden and, var ved en 
ret stor sø med en ca. 30 m. tyk sivbræmme 
i den ene ende. Hunden skal søge i min. 10 
min helt selvstændigt. Carla blev sluppet 
med et UD, og jeg lod hende køre løbet 
helt selv. Hun svømmede langs med sivene 
og jeg havde på et tidspunkt stor lyst til at 
sige til hende at det jo var inde i sivene det 
foregik. Pludselig svømmede hun ind og 
arbejdede rigtig fi nt i lang tid med at afsøge, 
vi kunne tydeligt høre det knase derinde. Så 
blev der stille lidt og hun dukkede op på den 
modsatte bred og fortsatte ned langs siden 
af søen og jeg fi k besked på at når hun kom 
tilbage til mig måtte jeg koble hende. Det 
gav ros af dommerne!
7. Disciplin: Skudfasthed i vand.
Vi gik videre til en ny sø, her kastes en and 
synligt for hunden og den sendes på ap-
portering.
Mens hunden svømmer ud mod anden, 
skydes der et skud hen over hund og and 
så haglene slår ned i vandet bag ved anden. 
Her skal hunden fortsætte uden at lade sig 
forstyrre. Det havde jeg på forhånd synes 
lød lidt voldsomt, men Carla apporterer 
anden uden problemer.

8. Disciplin: Søg og apportering af and.
I samme sø som den foregående disciplin, 
er en and smidt i vandet udenfor sivene 
ca. 50 meter ude. Man stod nærmest inde 
i et hjørne og skulle have sin hund til at 
svømme forbi træer der hang fristende ud 
over vandet, for at komme helt ud til sivene. 
Igen så selvstændigt som muligt. Her plum-
pede jeg i og tænkte ok det er som vi kender 
det fra de danske prøver, anden ligger inde 
i sivene. Jeg koncentrerede mig om at få 
hende forbi træerne og videre ud til sivene. 
Hunden ind i sivene og så er den ged barbe-
ret, troede jeg! Jeg begyndte at blive urolig 
da Carla efter et stykke tid stak hovedet ud 
af sivene og kiggede på mig som om hun 
sagde „Hvad havde du tænk at jeg skulle 
fi nde herinde, der sidder kun en dommer“. 
Jeg skulle have sendt hende ud på vandet, så 
hun var kommet ind i rigtigt vind for anden. 
Det skulle jeg nu efterfølgende forsøge at 
overbevise hende om. Det kom til at koste 
Carla en unødig lang svømmetur, en masse 
dirigering og en masse kræfter. Vi fi k anden 
hjem, men det kostede et par point.
9. Disciplin: Søg med levende and i sø med 
tæt siv område.
Vi gik tilbage til samme sø som tidligere 
ved søg uden and. Opgaven lyder, søg selv-
stændigt i sivene efter anden og driv den ud 
på åbent vand så den kan skydes.
Nu kunne vi se på Carla at hun havde hørt 
og fornemmet at der var Ænder i Mosen om 
man så må sige. Hun blev sluppet igen, og 
svømmede et stykke langs sivene, pludselig 
kunne man se at hun havde den i næsen og 
hun gik direkte ind i sivene. Et øjeblik efter 
kom anden ud, forfulgt af en halsende Carla. 
Anden blev skudt og apporteret, og jeg fi k 
besked på at være stolt af min hund!
Så blev det middag og vi kørte til et fælles-
område hvor vi kunne få lidt at spise og få 
pusten. Vi fortsatte ufortrødent over middag.
10. Disciplin: Schweiss, overnatningsfært.
Den lægges som en Dansk 400m/3t, men 
har ligget i min 15 timer. Når dyret ( et 
friskskudt Rådyr) er fundet, dækkes hunden 
af ved siden af dyret og man går et stykke 
væk. Man vil se om hunden begynder at 
æde af dyret hvis det bliver ladt alene med 
det. Det blev et plaster på såret efter vores 
dårlige ræveapportering. Carla gik dagens 
hurtigste spor, det var blevet 20 timer gam-
melt og var i 27 graders varme. Over mid-
dag var varmen krøbet ned i bøgeskoven og 
det var knastørt. Hun havde godt fat i sporet 
lige fra start og tog afsted i et tempo der var 
lige højt nok (synes jeg). Hun veg ikke en 
halv meter fra sporet hele vejen sagde dom-
merne, så hun havde styr på det.. Den ordfø-
rende schweissdommer roste både Carla og 
jeg meget og forsikrede mig om fl ere gange 
i løbet af de dage vi var der, at det var rigtig 
godt sporarbejde vi havde lavet. 
11. Disciplin: Ræveslæb
Det er et 300m Ræveslæb som vi kender det Carla på vej med en af ænderne.
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i Danmark.
Her kunne vi have reddet ræveaffæren i 
land, hvis Carla havde gået et fejlfrit slæb. 
Hun sprang godt nok afsted på sporet præcis 
som hun plejer og jeg tænkte „Yes den er 
hjemme“. Men tiden gik og der kom ingen 
hund, endsige ræv tilbage. Det lød i Walkie 
Talkien at hun havde været ved ræven men 
fortsat på søg i skoven. Der dumpede vi 
prøven! Jeg kaldte, men der kom ingen hund 
og jeg nåede at blive rigtig nervøs for om 
jeg havde sat hende til „ Im Fränkischem 
Wald“. Endelig efter lang tid dukkede hun 

op, forpustet og med en tunge så lang at den 
kunne nå jorden, men ikke særlig brødebe-
tynget! Bedst som jeg forsøgte at komme 
mig over at vi var dumpet, gik det op for 
mig at vi slet ikke var færdige med disci-
plinerne men havde et kaninslæb tilgode. 
På det tidspunkt havde jeg mest lyst til en 
gravøl, men det kunne jo ikke nytte noget.
12. Disciplin: Kaninslæb.
Det er som et Dansk Kaninslæb på 250 m. 
Det klarede Carla uden det mindste slinger i 
valsen og endelig var vi færdige med dagen. 
Klokken var nu blevet ca. 17.30.
Efter en fuld dags arbejde som Carsten 
Lundhøj så rigtig kaldte det, skulle vi alle 
spise sammen fredag aften. Det var rigtig 
hyggeligt og man havde gjort meget ud af 
det. De fl este var dog trætte og en ny dags 
arbejde ventede, mange jeg selv inklusiv, 
gik tidligt til køjs. Carla og jeg har en aftale 
om at når vi er ude på den måde sammen, 
så må hun ligge i arm. Hun sov som en sten 
hele natten og snorkede som en bjørn, ikke 
så sært at hun var træt efter sådan en dag.
Dag 2.  Lørdag d. 7. september.
1. Disciplin: Markarbejde.
Markarbejdet var virkelig en oplevelse! Man 
har kun én hund i marken af gangen. Dom-
merholdet bestod af tre entusiastiske dom-
mere, som i deres iver til tider var ved at 
tage over :-) Vi gik nærmest i et U, så man 
så Carla arbejde både i medvind, sidevind 
og modvind. Alle markeringer blev højlydt 
bemærket. Da jeg ville stoppe Carla i at gå 
på fod og sende hende ud i søg blev der tys-
set på mig. Schhh, nicht pfeiffe!! Hun skulle 
have lov at arbejde og vise at hun kunne 
følge op på en fært. Da hun havde stand 
for hare var der stor begejstring, desværre 
smuttede den bagud uden at hun så den og 

der kunne derfor ikke gives point for respekt 
for hårvildt. Der var stand igen, her gik den 
ene dommer (med gevær) frem og rejste to 
Agerhøns og der skydes op i luften. Carla 
viste ikke total respekt som hun skulle, hun 
gik med et lille stykke og jeg måtte bruge 
fl øjten, det kostede et point. Man forventer 
total respekt for fuglevildt, på hårvildt ac-
cepteres et enkelt stopfl øjt. Vi kom kun ud 
i et enkelt slip, dommerne havde set det de 
skulle. Det var jeg bestemt ikke utilfreds 
med da varmen var rigtig hård ved hundene. 
Vi fi k tilbudt at gå i marken igen og forsøge 
at fi nde en hare, så Carla kunne få de point 
der ligger i at vise respekt for hårvildt. Jeg 
takkede nej, da det var frygtelig varmt og 
vi jo var dumpet. Havde vi stadig været i 
spil, var jeg selvfølgelig gået efter pointene! 
Der fældes ikke fugl på prøven og man 
skal derfor både have et 250m slæb med 
fuglevildt og en apportering af udlagt fugl 
efterfølgende.
2. Disciplin: 250 m. Fuglevildtslæb.
En, i dette tilfælde, and blev slæbt 250 m og 
afvikledes som et kaninslæb.
3. Disciplin: Apportering af fuglevildt.
En udlagt and apporteres fra loddent ter-
ræn. Carla klarede dagens discipliner rigtig 
fl ot og vi sluttede dagen med at samles til 
præmieoverrækkelse. Så kunne vi vende 
næsen hjem efter et par begivenhedsrige og 
dejlige dage.

Ikke engang det faktum at vi dumpede, 
kan ødelægge den gode oplevelse. Jeg kan 
kun anbefale at tage ned og opleve de tyske 
prøver. VPG er simpelthen en fremragende 
prøve og vores hunde passer til den som fod 
i hose!
Gitte Becher

Min mand Flemming og jeg fi k i 2011 
en skøn langhårstæve fra Leif Hansen i 
Skrødstrup. Det var første gang, vi stiftede 
bekendtskab med den langhårede hønsehund 
og har bestemt ikke fortrudt det. Efterføl-
gende har vi dog erfaret, at den langhårede 
hønsehund er en ”etnisk minoritet” inden-
for jagthunde, og vi har modtaget mange 
kommentarer om ”at det jo er også en slags 
jagthund”, men de spydige kommentarere 
holder op, når de ser hende arbejde.

Historien omkring Emma, som hun hed-
der, og Flemming er ret morsom. 
Flemming var, af Leif, inviteret på jagt. 
Om morgenen da han ankom, var Leif ved 
at fodre sine hvalpe. En af hvalpene gik fra 
foderet og var yderst interesseret i Flem-
ming. Samme scene udspillede sig, da de 
kom hjem fra jagt. Det var egentlig ikke 
meningen, at Flemming skulle have ny hund 
på daværende tidspunkt, men denne lille 
tæve rumsterede i hovedet af ham hele vejen 
hjem. Historien om den lille Emma (som 

han troede hed Evita) blev straks fortalt, da 
han kom hjem. Slutningen på hans beretning 
var, at vi nok lige var nødt til at køre ned 
og se hende i løbet af ugen. Men men men, 
det går ikke at fortælle Maria-Louise en 
sådan historie og inden jagttøjet var hængt 
på krogen, var bilen startet og turen gik til 
Skrødstrup denne søndag aften for at se 
Emma. 
  Det var kærlighed ved første blik med 
denne lille charmerende lille tæve, og afta-
len med Leif om snarest at hente hende kom 
i hus. Og da Leif er en meget seriøs opdræt-
ter, aftalte vi også, at vi både ville afprøve 
hende i jagthundeprøve sammenhæng og 
udstille hende. Ingen af delene havde vi den 
store erfaring i. Prøverne ville være Flem-
mings afdeling og udstillingerne skulle være 
noget Emma og M-L skulle gøre sammen.
  Hundetræningen gik i gang, sammen med 
Leif og hans egen Ecu og Ove med broderen 
Ecco. Emma var bare skøn at arbejde med, 
og hun og Flemming klarede det super godt. 
Grunddressuren var på plads og udendør-

Det første prøveår for nye langhårsejere

Afslutning på apportering af fuglevildt på 2. dagen i 
forbindelse med markarbejdet
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stræningen gik i gang i Øster Tørslev igen 
sammen Leif og Ove. Der er meget at lære, 
når man for første gang går med stående 
hund både til træning og til prøver. Der 
var op og nedture i træningen og det første 
år var Emma ikke en udpræget vandhund, 
erfarede vi. 
  Ved siden af træningen i Øster Tørslev, 
trænede vi hjemme schweiss. Og det resulte-
rede i en 1. præmie på et 3timers/400 m spor 
første gang, at hun var til prøve. Og hundens 
forældre var stolte ud over alle grænser.
  I vores hundehold er det M-L der melder 
til og holder styr på prøver, info, madpakker 
og andre praktisk ting omkring prøverne, 
og det Flemming, der viser hunden frem. 
M-L har en baggrund indenfor hestesport og 
er vant til at kende regler og holde styr på 
tidsplaner, så den erfaring bragte hun med 
ind i hundesporten. De skabte lidt forvir-
ring i M-Ls hoved, fordi sådan foregår det 
ikke helt hos hundene. Som nye hundefører 
kunne vi ønske os lidt mere info inden prø-

verne, så vi var lidt mere forberedt på, hvad 
der skal ske på dagen. Der er dog mange 
søde mennesker i hundesystemet, som har 
svaret på MANGE spørgsmål fra Spørge-
Jørgen (M-L). Og tusind tak for det, det 
har været en kæmpe hjælp. Der er mange 
indforståede rutiner, som man lige skal lære, 
inden man har helt styr på, hvordan en prø-
vedag forløber sig. Dette skal forstås som 
en positiv henstilling til dem, som afholder 
prøver i vores hunderegi, at det ville være 
dejligt med lidt mere info til nye hundefører, 
bl.a. at startlisten udsendes, inden man an-
kommer til prøven, da det kan være vigtigt 
for hundeførerens forberedelse, at vide 
hvem man skal gå efter og, hvilket nummer 
man er i rækkefølgen. Disse erfaringer er 
jo set med den nye hundeførers øjne og kan 
måske bruges, som hjælp i forhold til andre 
nye hundefører.

Så må vi tilbage til Emmas prøver og 
hendes midlertidige vandskræk. Prøveåret 

2012 var ikke et stort år for Emma, da 
prøverne, som havde et vand islæt, ikke 
var hendes kop te, om man så må sige. 
Vandskrækken er nu heldigvis forsvundet 
og prøveåret 2013 har bare været super. 
Emma har bestået VSA og den udvidede 
apporteringsprøve. De næste mål er at få en 
markprøve i hus og en 20 timers/400 meters 
schweissspor.
  Arbejdet med den stående jagthund og 
prøverne med dem, har tændt en ild i endnu 
en ny hundefører. Maria-Louise har fået sin 
egen stående jagthund, som nu skal igennem 
hele møllen med træning og prøver. Og 
valget faldt selvfølgelig på en LANGHÅ-
RET HØNSEHUND. Så nu huserer der to 
langhårede hønsehund på vores matrikel. Så 
SpørgeJørgen er ikke færdig med at stille 
spørgsmål….
De venligste hundehilsner
Flemming, Emma og Maria-Louise

Ved fuldbrugsprøven i Grindsted deltog 2 lang-
hår, som begge blev præmieret.
A’Carla DK13458/2010, f. 10.06.10. Ejer & 
fører: Gitte Becher, Holstebro: 2. præmie med 
211 point og
Chili DK04691/2008, f. 01.02.08, Ejer & fører: 
Hans Petter Lauridsen, Brande: 1. præmie med 
241 point

Ved fuldbrugsprøven i Sønderjylland deltog 1 
langhår, som også blev præmieret.
Sjørslev’s Chili  DK21448/2007, f. 21.10.2007. 
Ejer og fører: Børge Wendt Wæverstrøm, 
Ølstykke: 2. præmie med 222 point. 

Fuldbrugsprøver Mailadresse:
I bedes oplyse jeres mailadresse ved 
betaling af kontingent. Endvidere bedes I 
give besked, hvis I ændrer mailadresse i 
løbet af året.
  Hvad bruger klubben jeres mailadres-
ser til? Kun til at sende info ud. Det kan 
være bestyrelsen har en oplysning, der 
skal ud til medlemmerne eller ønsker at 
hjemkalde en pokal, så den kan være til 
uddeling ved en prøve eller udstilling. En 
kreds, der fx vil invitere til en familiedag, 
kan også få adgang til mailadresserne. 
  Det er nu engang billigere at videregive 
oplysninger pr. mail end at sende et brev 
via postvæsenet.
Med venlig hilsen
Bent Hansen

@
Alle vore medlemmer ønskes 
en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.
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Den første pokal til Thomas Mangaard og Frej og der 
skal nok komme fl ere til.

DANSK WEIMARANER KLUB

Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20, 
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. 51 86 05 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

www.weimaraner.dk

Dagen startede som vanen tro med kaffe og 
morgen brød, vejret viste sig fra sin gode 
side, høj sol og god vind.
  Der var et fi nt felt af hunde samt fører 
tilmeldt, nogle med erfaring, andre nybe-
gyndere og så os andre sådan lige midt i 
mellem.
  Søren Kristian var dagens dommer, efter 
kort præcis parole var der afgang til mar-
kerne, hvor dagens afprøvning skulle starte. 
Alle hunde fi k slip før middag. Hunde samt 
fører viste på dagen godt arbejde og stor 
entusiasme, en enkelt viste stor jagt lyst 
over for de små uldtotter, der putter sig på 
markerne, men fugle chancer blev det ikke 
til før middag.
  Over middag startede vi på nye marker, her 
var fuglene, der var fl ere gode chancer, som 
ikke blev udnyttet optimalt, andre manglede 
lige det sidste fi nish for at kunne præmi-
eres, det er det med markprøver, at det er en 
masse små ting, der skal gå op i en højere 
enhed, for at det virkelig lykkes. 
  En enkelt fi k en kneben 3. præmie i hus, og 
løb med pokalen. Tillykke til Martin Danne-
mand (mig selv sagde hunden) et resultat jeg 
personligt er ”lidt” stolt af. Brøgger hesten 

(Aston) viste på dagen god energi og beviste 
fl ere gange, at de alt for lange ben godt kan 
løbe stærkt, ikke yndefuldt, men med et godt 
areal dækkende søg. Flot høj stand, der blev 
holdt fl ot, præcis kraftig rejsning af fugl, 
dog med lidt manglende respekt efterføl-
gende, er vist den pæne version af situatio-
nen efter skud.
  Ingen unghunde kunne  præmieres. Men 
en enkelt havde hele dagen skilt sig ud fra 
feltet, der blev udvist stor energi fra hund 
samt føre, fl ot søgsmønster og smuk stil, de 
var begge utrættelige hele dagen igennem, 
trods varmen. Stort tillykke med ung hunde 
pokalen til Thomas og Frej. En ekvipage vi 
kommer til at se meget mere fra (forhåbent-
ligt!!). 
  Stor tak til Torben Madsen (der trodsede 
lidt hangovers fra egen polter arbend) og 
Søren Kristian for en særdeles veltilrettelagt 
prøve, vi i kreds 2 er meget stolte over og 
glade for det store stykke arbejde I gør for 
os hvert år og forhåbentligt også til næste 
år!  
  Knæk og bræk på efterårets mange jagter 
med vores skønne hunde.
Martin Dannemand, kreds 2 Jylland 

Marktræning med dommer ved  Klovborg d. 25. august

Thomas Mangaard, bedste unghund med Frej (M: 
Thornvigs Janka F:Sønderskovens don Chang le 
Rapid)
Flemming Frederiksen, Jyllands Pokalen med Sting 
(M: Hot Shoots Gamma F: Sønderskovens don Chang 
le Rapid)
Martin Dannemand, 3. præmie og bedste åben klasse 
hund (M: After Bellas Tessa F: Silver Rain´s Touch of 
Zico).

www.fjd.dk
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I Jammerbugt Kommune arbejder man me-
get for turismen, og nogle aktive mennesker 
har startet en hundefestival i weekenden op 
til uge 42 (efterårsferie), hvor der er et væld 
af aktiviteter for turister/lokale og deres 
hunde. www.blokhus-hune-hundefestival.dk 
  I rigtig mange sommerhuse i Jammerbugt 
Kommune, må man medbringe sine hunde, 
(også i vores sommerhus) og man mødte 
bl.a. en del Tyske hundefamilier.
  Tidspunktet gør jo, at man ikke ser så 
mange jagthunde på festivallen,  men vi 
fi k tilbudt at deltage sammen med vores 
hundetræningscenter Rødhus Mølle (www.
roedhusmoelle.dk) som havde en stand, 
hvor også DMK og Schweisshundene 
havde base. Om lørdagen var Ally og jeg på 
jagt, men 3 af ”vores hvalpe”, nemlig Kiki 
(Anita), Tessa (Birgitte) og Gracie (Michael) 
blev vist frem i ringen i et klikker trænings-
program, arrangeret af Rødhus Mølle og 
Heidi Jensen fra DKK Aabybro, så fokus på 

de grå i en time om lørdagen. 
  Søndag var Ghost og Ally også med (Tho-
mas og Søren skulle ikke på jagt),  Kiki og 
Anita var til ringtræning og Hejdi  Jensen 
og hendes hvalpehold (Anita og Kiki træner 
hos hende) viste, hvor langt de er kommet, 
Birgitte/Tessa og Michael/Gracie var med 
som gæster, ellers cirkulerede vi rundt i om-
rådet og fi k god opmærksomhed og mangen 
en snak med besøgende og som sædvanlig, 
fristes man til at sige, var der en enkelt uvi-
dende, som mente vores hunde var ulovlige 
i Danmark (halekupering).
  Vi sluttede af med en tur i hundeskoven, 
hvor der blev ”fræset” igennem af 5 Weima-
ranere, 7 børn og 7 voksne og derefter gang 
i grillen på Guldager Gård.
   NB. Om lørdagen havde Ally og jeg en 
god jagtdag, hvor hun apporterede både 
fasaner og harer.
Søren Guldager

Hundefestival i Hune – Blokhus

Udstilling i Herning
Anita Guldager med Kiki (M:Ally F: Søndersko-
vens don le Rapid) blev bedste baby og særdeles 
lovende og gik videre til den store ring med 60 
deltagere.
Tommy Clausen og Thornvigs Chester fi k excel-
lent.
Stort tillykke med de fl otte resultater.

Schweissprøve
1. præmie på Schweiss i Alheden Plantage
Den 4. maj 2013 var Tommy Clausen til 
3 timers/400 meter schweiss prøve med 
Thornvigs Chester, som på daværende 
tidspunkt var 8 mdr. gammel. De to kla-
rede det super fl ot og fi k en 1. præmie med 
hjem. Stort tillykke.

www.fjd.dk

DANSK WEIMARANER KLUB



47

DANSK VIZSLA KLUB

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

www.danskvizslaklub.dk

5 – KLUBs Internationale Vinderklasse Prøve d. 29/9 – 2013

Arkivfoto: Anette Laursen.

Prøven blev en succes for Vizslaerne. De fi k såvel en 1. som 3. 
placering.
  
Følgende hunde blev placeret:
Krudtens Fanta, Vizsla,korthåret, Anders Mortensen. 1. vinder, 
CACIT HP, 
Sjørslev’s Etta, Langhåret Hønsehund, Holger Pedersen. 2. vinder
Thasjani’s Gismo, Vizsla,korthåret, Sofi e Skovly. 3. vinder

Fanta blev udtaget til DM på Falster. Til DM gjorde hun det egent-
lig udmærket. Men dagen,var præget af svag/manglende vind og 
meget løst-siddende fasaner i roer. Fantas præstation rakte desværre 
alligevel ikke til at komme med over middag.

Hjertelig tillykke til Anders Mortensen og Sofi e Skovly for de fi ne 
resultater.

Deltagerne på vinderklassen. De placerese.

Resultattavlen
Udstilling
17.08.2013 DKK Rønne 
Bonnie,(kh) hvalpeblasse (baby) SL Plac. 1 
18.08.2013 DKK Rønne 
Bonnie,(kh) hvalpeblasse (baby) SL Plac. 1
25.08.2013 Varde, DKK
Nougat (kh) G.ÅK
Nygaards Porche (kh), VG.JK Plac. 1
Qvistorf J-Lo (kh), VG.ÅK Plac. 1
21.09.2013 Ballerup DKK
Michen’s Knuz (kh), Exc.ÅK Plac. 1 BTK CACIB 
BIR
Salsa (kh), VG.JK. Plac. 1
Valiantgizmo (kh) VG.BK. Plac. 1
Humlekrogen’s Ibahim, Exc.ÅK Plac. 1 CK 1, BHK 
CACIB BIR

Markprøver
08.09.2013 Nykøbing Falster, Danmarks Jægerfor-
bund 
Michen’s Kenzo,  (kh), UhK 1.pr. 
08.09.2013 Vildbjerg, Danmarks Jægerforbund 
Thasjani’s Holly,  (kh), ÅK 3 pr. 
14.09.2013 Hals FJD 
Nygaards Shiraz (kh), ÅK 1.pr. 
15.09.2013 Dragsholm Jagtf. Østrevej 18, Fjd 
Thasjani’s Gismo,  (kh), ÅK 1. pr. 
Michen’s Kenzo, (kh), ÅK 2.pr. 
17.09.2013 Sydsjælland, Dansk Kennel Klub 
Michen’s Kenzo,  (kh), Brugsprøve 3.pr. 
18.09.2013 Næstved, Dansk Kennel Klub 
Aura (rh) Brugsprøve 2.pr. 
19.09.2013 Isenvad, Dansk Kennel Klub 
Thasjani’s Holly,  (kh), ÅK 1 pr. 
24.09.2013 Skjern, Dansk Kennel Klub 
Qvistorf James Bond (kh), Brugsprøve 1.pr. 
24.09.2013 Sydsjælland, Dansk Kennel Klub 
Amigo (rh) , Brugsprøve 2.pr. 

29.09.2013 5 – KLUBs Internationale Vinderklasse 
Prøve 
Krudtens Fanta (kh) , Int. VK , CACIT HP 1. vinder
Thasjani’s Gismo,  (kh), Int. VK , 3. vinder
02.10.2013 Ringsted, Dansk Kennel Klub 
Amigo (rh) Brugsprøve 1.pr. 

Apporteringsprøver
27.09.2013 Køge-Herfølge DJU 
Amigo (rh) , Bestået 
Aura (rh) , Bestået 
Caddy (rh) Bestået

Schweissprøver (400m/3 timer)
24.08.2013 Buderupholm, Korthaarklubben 
Krudtens Kenobi (kh) d 1. pr

www.fjd.dk
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

Klubredaktør:
Helle Rønde, Skovduevej 3, 2670 Greve.
Tlf. 23 27 40 41
e-mail: redaktor@drenteklub.dk

www.drenteklub.dk

www.fjd.dk

Jeg hedder Helle Rønde er 53 år og arbejder 
i et pensionsselskab. Når der er tid til det, 
nyder jeg at pilefl ette samt at sy. Jeg bor 
sammen med Michael i Greve, lidt syd for 
København. Vi har en masse sammenbragte 
børn samt Lucca på tre et halvt år, som er 
min første hund, men dog efterfølger hun 
nogle engelske settere fra Michaels yngre 
dage. Da vi sammen skulle vælge en hund 
var det svært at blive enige, for jeg ville 
gerne have en brun Labrador og Michael 
endnu en Setter. Så vi måtte prøve at fi nde 
en fælles race og ledte derfor på nettet og 
besøgte diverse udstillinger, men da jeg en 
dag på Strøget (!) pludselig fi k øje på, for 
mig helt ukendt, en Drente, var jeg bare helt 
solgt. 
  Vi fi k læst en masse om Drenten og blev 
hurtigt enige om, at det var lige præcis 
hunden for os. Næste træk var nu, hvor vi 
skulle få den fra. Det var ikke nemt, men vi 
fandt frem til et kuld på Læsø, hvor vi oven 
i købet havde planer om at holde sommerfe-
rie, da mine forældre bor der. 
  Jeg kunne dårligt vente med at komme 
hen til Jytte og se Sisses hvalpe. Vejret var 
skønt og i haven tumlede hvalpene livligt 

rundt, men én skilte sig nu særligt ud og da 
den krøb op i min favn og ”spandt” som en 
anden kat, vidste vi, at det skulle være vores 
Lucca. Otte lange dage måtte vi vente på at 
hente hende, og dejligt var det at sidde med 
lille Lucca på skødet mod Sjælland. Turen 
gik godt og hun indtog hurtigt og nysgerrigt 
sit nye hjem.
  Siden er det blevet til utallige dejlige timer 
på ture langs vandet, med træning, på jagt 
og ikke mindst på gulvet foran brændeov-
nen.
  Vi glæder os ofte over, at valgte netop faldt 
på en Drente, for magen til kærlig, trofast, 
lærenem og ej at forglemme smuk hund, 
synes jeg ikke fi ndes.
  Jeg håber, at mit hverv som redaktør og 
medlem af bestyrelsen vil være med til 
at gøre Drenteklubben til et hyggeligt og 
engageret regi for klubbens medlemmer og 
deres hunde – og ikke mindst håber jeg, at 
kunne være med til, at der også laves nogle 
aktiviteter på Sjælland. 
  Jeg ser frem til mange gode hundeople-
velser samt høre om jeres – skriv endelig til 
mig, så skal jeg nok bringe det videre.
Mange hilsner, Helle.

Portræt af DDPKs nye redaktør

Eros og jeg drog tidligt af sted mod Sim-
mersted den 26. september med store for-
ventninger til dagens prøve. Vejrguderne var 
på vores side og det blev en pragtfuld dag. 
  I vores første slip var der gevinst. Stram 
stand og skytterne var på plads. Avance! - 
der blev skudt og en agerhøne var ramt. Flot 
apportering, - puuha det var spændende. Nu 
håbede jeg, at det holdt. Eros var derefter 
ikke helt koncentreret og var derfor lidt 
ulydig i anden slip, men heldigvis gik det 
fi nt alligevel. Vi fi k en velfortjent 2. præmie, 
- dejligt. En stor tak skal lyde til Jørgen 
Duus for en veltilrettelagt prøve samt den 
dejlige æbletærte, som sædvanlig smagte 
den fremragende :)
Hilsen Johanna

Brugsprøve ved Simmersted

Mosehøjs Bufri Eros hos Jørgen med det fi ne hjem-
melavede skilt.

Julehilsen fra formanden
Hermed vil jeg også lige tage muligheden 
for at give jer en særlig hilsen fra for-
manden Jeg ønsker jer alle en glædelig 
Jul og et rigtigt godt Nytår. Håber at vi i 
2014 igen må dele mange gode oplevelser, 
resultater og historier med hinanden. 
  Vi vil selvfølgelig prøve at gøre vores 
bedste i bestyrelsen, for at formidler det 
videre til jer alle. Vi har taget arbejdstøj på 
og har fået lavet en del, som I vil høre om 
i næste udgave af Jagthunden og selvføl-
gelig på www.drenteklub.dk 
Glædelig julehilsen fra alle os i bestyrel-
sen til alle jer derude. Vi ses i 2014.
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

Jagt ved Høver
Lørdag den 12. oktober afholdte vi endnu 
engang jagt i DDPK regi. Interessen i år var 
god. 12 jægere og 13 hunde, der i blandt et 
par unghunde, som skulle med på jagt for 
førte gang, var mødt frem. Vi startede dagen 
med morgenkaffe og hyggesnak omkring 
vores fælles interesse – Drenterne og jagten 
med disse.   

  Vi havde forventning til en hel del ager-
høns på terrænet og vejret var skønt, så alle 
betingelser for at få en god dag var til stede. 
Vi gik speciel efter agerhøns, - og hvad er 
smukkere end en agerhønsehund, der får 
stand for en agerhøne? 
  Alle hundene havde rigeligt at se til og der 
blev leveret et godt stykke hundearbejde, 
men desværre var skytterne ikke varmet 
ordentligt op til sæsonstarten. Da der var 
mindste 30 agerhøns i terrænet og kun 4 på 
paraden. Bedre held næste gang. Sådan er 
det nu engang når fuglene fl yver den anden 

vej. Vi fi k set en del harer og rådyr, så alt 
i alt var der nok mange muligheder ved 
Høyer. 
  Efter jagten gik turen tilbage til os, hvor 
vi nød et tiltrængt måltid mad. Hundene, 
vist især de unge, var godt trætte oven på de 
gode oplevelser.
  Jeg vil gerne takke alle for en dejlig dag 
og håber, vi kan gentage denne drentejagt til 
næste år. Så sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen på lørdag den 11. oktober 2014 – 
håber, vi ses. 
Hilsen Ole & Johanna.

Så kom dagen endelig, hvor vores Drente, 
Mosehøjs Mazmal Fie, skulle på udstilling 
for første gang. Vi synes selvfølgelig, som 
andre hundeejere, at vores Fie er en dejlig 
og fl ot hund, men vi var dog spændte på om 
dommeren ville mene det samme. 
  Johanna havde lovet at gå med hunden og 
det viste sig at være en god idé, da vi star-
tede med, at få vores første præmie - EXCL, 
CK. Herefter blev Fie også kåret som bedste 
hunhund, DKJV Dansk Junior Vinder - og 
ja, hun blev også kåret som BIR og hvad 
der ellers følger med. Vi kan kun sige, at 
det var langt over, hvad vi havde håbet på, 

men vi er selvfølgelig glade og stolte over 
resultatet. Samtidig skal der lyde en stor tak 
til Johanna for hjælpen.
  Andre Drenter, som blev præsenteret på 
udstillingen fi k også EXCL og CK. Lillebru-
sens Ferron blev bedste hanhund, BIM og 
fi k titel på DKV 2013. Sandmosens Novia 
blev 2. vinder, men da Fie er junior fi k 
Novia titel som DKV 2013 som bedste tæve 
i åbenklasse mens Sandmosens Tjalfe blev 
2. vinder i åben klasse hanhund. Alle ønskes 
hjertelig tillykke med deres fi ne resultater   
Hilsen Finn Bach Sørensen og Birgit Peder-
sen.

DKK udstilling i Herning den 3. november 2013

Husk tilmelding til 5-klubs udstilling
På Sjælland foregår 5-klubs udstillingen i Jægerpris søndag den 26. januar 2014 og i Uldum, Jylland, lørdag den 
1. februar 2014.
Se invitationen her i bladet og husk at tilmelde jer – 5-klubs udstilling er vores egne udstilling.

Tænk på agerhøns og fasaner, når vinteren 
sætter ind.
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Det gippede lidt i enkelte deltagere, da 
jubilæumsfestmiddagen blev klappet i gang 
af en ældre, kønsmoden pingvin. Stilen 
var hermed lagt af aftenens fi skal´ Søren 
Mark Jensen, da han i stiveste puds, tavle 
og klaptræ satte festen i gang. Der blev ikke 
budt på suppe, steg og is. Til gengæld var 
der nærmest tale om en event, da aftenens 
kok, Martin Guf, gik i gang med at præsen-
tere den store og spændende 3 retters-menu. 
Roserne væltede ind over forretten, som var 
i skaldyrenes tegn. Lidt ris blev det til, da 
mange syntes at kronhjortefi leten var noget 
rød i det. Til gengæld bød menuen på fl ere 
spændende kødspecialiter og tilbehør. Under 
alle omstændigheder fi k gæsterne udfordret 
deres smagsløg, og grobunden til at huske 
også denne del af jubilæet var hermed lagt.
  Dansk Kennel Klub formand, Jørgen 
Hindse Madsen, ridsede kort det udfor-
drende samarbejde med DBK op. Ordet 
”udfordrende” skal her opfattes positivt. Det 
rigtige pres giver rigtige resultater. Dan-
marks Jægerforbunds repræsentant, Kirstein 
Henriksen, kvitterede fl ere gange for det 
gode samarbejde, der altid har været mellem 
DJ´s repræsentanter og DBK´s tillidsfolk. 
Det er ingen tilfældighed, at den danske 
breton har rødder hos den danske jæger. Kir-
stein Henriksen (kontinental dommer) var i 
øvrigt blevet udfordret hele lørdagen, da han 
stillede op for at dømme et af de to ekstra 
markprøvehold, som måtte etableres.
  Den svenske formand, Lennart Berglund, 

følte også for at sige et par ord. Han var 
blevet yderst inspirereret af fredagens ap-
porteringsprøver og kvaliteten på markprø-
verne. For at udbygge det gode samarbejde 
udlovede Svensk Breton Klubs formand en 
pris på kr. 3.000 til bedste unge ekvipage, 
som præsterede på en svensk prøve – felt 
eller fjeld – inden for en kort årrække. En 
spændende udfordring, som snarest overdra-
ges til et hurtigt arbejdende udvalg.
  Der blev også tid til at overrække præmier 
til de bedste resultater for de to afsluttede 
prøvedage. Dernæst var det tid til at ud-
nævne klubbens tredje æresmedlem. Harry 
Jensen, samt overrække hæderstegn til Poul 
Valdemar Nielsen, Karsten Hinnerup, Frede 
Nielsen og Asger Bak.
  Klubben mangeårige medlem, Allan 
Folmer Hansen, præsterede en fl ot optræden 
med guitar og sang. Og, efter alle de mange 
indtryk, meldte formanden sig for en stund 
ud af bestyrelsen, og var de næste timer 
alment medlem. 
  Der var bestilt et lille DJ-diskotek, hvor 
pingvinen til stadighed havde opfordret 
gæsterne til at udfordre DJ´en med at spille 
de mest mærkværdige numre. Opfordringen 
lykkedes til fulde, og dansen gik til den lyse 
morgen.
  Det var en kanon god fest. Rart at se 
”gamle” medlemmer møde op og feste med. 
En stor tak til arrangørerne af denne fanta-
stiske event.
  En træt deltager

Harry Jensen – nyt æresmedlem.
De mange fremmødte medlemmer til klub-
bens jubilæumsmiddag kunne sammen 
hædre Harry Jensen, som i anledning af 50 
års jubilæet blev udnævnt til nyt æresmed-
lem i Dansk Breton Klub. 
  Harry Jensen har rod i den lokale jagtfor-
ening, og han og fruen Birthe stiller altid 
gerne op med en hjælpende hånd, når der er 
brug for det. Harry repræsenterer breton-
sjælen på bedste vis, da han altid møder bre-
ton- og andre hundeejere i øjenhøjde, og alle 
får råd og vejledning, når de beder om det.
  For dem som vil vide mere om Harry, 
henvises til det fl otte portræt, som blev bragt 
i Jaghunden/juni 2013. Harry var desværre 
forhindret i selv at modtage hædersbevis-
ningen, så den blev til stående klapsalver 
overrakt til hans gode ven og medhjælper 
Søren Petersen, Vi er mange, som glæder os 
til at se Harry ude i marken.
  Du ønskes et stort tillykke med den velfor-
tjente hædersbevisning.
Bestyrelsen

Hæderstegn.
Følgende personer fi k tildelt Dansk Bre-
ton Klubs hæderstegn til klubbens 50 års 
jubilæum:
  Poul Valdemar Nielsen for hans store 
indsats for at udbrede kendskabet til racen 
gennem opdræt (kennel PVN´s) og især 
for hans fl otte internationale resultater med 

Til fest med en kønsmoden pingvin

Svenske gæster - bemærk halerne. Foto: Lemo. Bestyrelsesmedlem; Kenneth Schulzh, med sin tøs in 
action. Foto: Lemo.
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to VM i Hubertus som kronen på værket. 
Poul repræsenterer klubben i international 
sammenhæng, og ellers er han dommer på 
klubbens mange udstillinger.
  Karsten Hinnerup for hans store indsats 
for til stadighed at forbedre avlen af breton 
(kennel Midtvejs) og for hans mangeårige 
virke i Dansk Breton Klubs avlsråd.
  Frede Nielsen for hans store frivillige 
indsats i klubben som prøveleder gen-
nem mange år, og hans store indsats for at 
udbrede kendskabet til breton som opdrætter 
(kennel Østfyns).
  Asger Bak for hans store indsats for at 
udbrede kendskabet til racen gennem opdræt 
(kennel Engbjergvej) og især med hans gen-
nem mange år fl otte resultater på markprø-
ver i Danmark, hvor med han har repræsen-
teret den danske breton på fornem vis.

Et kort oprids af 3 fantastiske jubilæums-
dage
På Dansk Breton Klubs 50 års jubilæum 
var der ca. 200 starter, fordelt på 40 på 
apporteringsprøve, 48 på udstilling, 78 
på markprøve og 39 på vinderklasse. Der 
deltog 150 medlemmer og gæster i klubbens 
jubilæumsmiddag. Følgende hunde m.m. 
skal fremhæves:
Apportering.
Bedste hund: RH Vizla Amigo v. Fam. 
Secher
Bedste hold: Thingmanns Molly, Jaques og 
Jørlundes Alma v. Kennel Jørlunde
Udstilling.
Juniorklasse Hanner: Zigo, Excellent v. 
Thomas Bostrup-Nielsen
Åben Klasse Hanner: Rochus Ferdi For 
Callmillard, Excellent CK v. Susan Axtell
Brugskasse Hanner: Stevnsåens Valde, Ex-
cellent og cert. v. Thomas Mortensen
Champion Han: Gribskovens Cæsar, Excel-
lent, 1BIK og BIM v. John Hjernø

Juniorklasse Tæver: Gribskovens Nugga, 
Very Good v. Lena Sundstrøm
Åben Klasse Tæver: Patouche Evonny With 
Callmillard, Excellent, CK BIR v. Susan 
Axtell
Brugsklasse Tæver: Emma, Excellent og 
Cert. v. Marianne Olesen
Champion Tæver: Midtvejs Corazon, Excel-
lent v. Hans Henrik Grans
Bedste opdrætter: Kennel Gribskovens v. 
Søren Stenhøj og Lene Mortensen
Markprøve
Bedste unge hund og tæve: Attila v. Thomas 
Stenbek
Bedste unge han: Zantos v. Bjarne Nørhave
Bedste åben klasse hund og tæve: Asta v. 
Kenneth Schultz
Bedste Åben Klasse han: Engbjergvejs 
Fanch v. Asger Bak
1. vinder med HP: Aulumboens B-Pepsi v. 
Jan Nielsen
  Der ud over blev der gennemført forskel-
lige konkurrencer, som du kan læse mere 
om på hjemmesiden, hvor du også kan fi nde 
alle resultater.

Tøsetur i roemarken
En enkelt herre, Jaques, fi k lusket sig med 
til 2 heat på jubilæumsvinderklassen søndag 
den 29. september. De øvrige 7 hunde var 
klubbens stærke tøser. Den enlige hane i 
kurven blev hurtigt frosset ud sammen med 
unge Jørlundes Alma.
  Slaget skulle så stå mellem Stevnsåens 
Gucci, Ellings Å´s Smilla, Aulumboens 
Becky, Fønsvigs Debit, Aulumboens B-
Pepsi og Asta. Sidstnævnte havde som den 
eneste hund 1 A. Matchningen bød på fi ne 
fugle – både agerhøns og fasaner. Til sidst 
trak Aulumboens B-Pepsi det længste strå i 
et fl ot fi naleslip mod Asta, hvor Pepsi opnå-
ede en højrejst stand for fasan. Jan Nielsen 
var hurtig på aftrækkeren, da situationen var 

i hus – op kom hunden i favnen, hvor den 
glædesstrålende sprællede lystigt.
  Stort tillykke til de 6 placerede tøser. Nu 
må herrerne tage sig lidt sammen. Efterføl-
gende holdt Fønsvigs Debit fanen højt, da 
hun med dagens kvalifi kation senere blev en 
fl ot 2, vinder på årets Danmarksmesterskab.
  Vinderklassen med afslutning på herregår-
den Marienlyst ved Vordingborg var en vær-
dig afslutning af klubbens 50 års jubilæum. 
Klubben kunne stille med 39 deltagere 
fordelt på 4 hold. Det gav 4 pladser på årets 
Danmarksmesterskab. De 4 hold besøgte 
dejlige terræner fl ot besat med fugle, selv 
om der opstod lidt panik på det ene hold, da 
roeoptageren havde besøgt en af de reser-
verede marker. Uanset det, var det endnu en 
god dag i marken med godt vejr, højt humør 
og god sportsånd, hvor ordførende dommer 
Mogens Vestergaard til sidst ikke havde 
problemer med at placere hundene.
  Søren Stenhøj

Tak for gaverne og indsatsen
Der skal endnu en gang lyde en stor tak til 
de fi re engelske racer – ESK, DGSK, DISK 
og DPK – for den fl otte sølvpokal, som blev 
udsat første gang på klubbens vinderklasse. 
Tak til Norsk og Svensk Breton Klub for 
de målrettede pengepræmier, som gerne 
skal have ben at gå på i 2014. En stor tak 
til DKK og DJ for opmærksomheden. Også 
en tak til Dansk Ruhår Klub, og endelig en 
stor tak til virksomhedssponsorer, done-
rende medlemme og opdrættere for bidrag, 
som var med til at sætte kolorit på DBK´s 
jubilæum.
Endelig skal der lyde en stor tak til de 
medlemmer, deres venner og bekendte, som 
var med til at sikre alle medlemmer i Dansk 
Breton Klub en uforglemmelig oplevelse.
  Bestyrelsen

Arkivfoto: Kim Henriksen. 1. vinder, Jan Nielsen med Pepsi. Foto: Lemo. DBKs nye æresmedlem Harry Jensen. Foto: Anni 
Hansen.
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Efter lang tids forberedelse oprandt dagen, 
hvor mine gæster fra henholdsvis England 
og Tyskland og jeg skulle køre mod Sjæl-
land for at deltage i DBKs 50-årsjubilæum. 
Sue (fra UK) og Anne (fra Tyskland) havde 
begge fl ere hunde med, men det var kun 
Sue, der skulle deltage i lørdagens afprøv-
ning på mark.
  Jeg havde meldt Didine til, men hun var 
så ”fl ink” at blive løbsk dagen inden, at vi 
skulle køre. Så ingen markprøve til hende. 
Sue var meget spændt på at se de danske 
hunde i aktion. Forholdene i England er 
noget anderledes end i Danmark. Og jeg 
må sige, at jo mere jeg har hørt om breton-
folks muligheder rundt omkring i verden, 
des mere glad bliver jeg for de forhold vi 
har i lille Danmark. I UK ønsker man f.eks. 
ikke at bretonen arbejder særligt langt fra 
føreren. Jeg spurgte Sue, hvad der ville ske, 
hvis hun på en klubtræningstur sagde, at hun 
ønskede, at hendes hund skulle gå stort. ”Så 
ville jeg ikke være velkommen!”, var svaret.

Vores hold om lørdagen skulle gå på Ro-
senfeldt. Det var store, fi ne marker, og der 
var pænt med fugl. Det resulterede i fl ere 
præmieringer. Det lykkedes ikke Sue at få 
hendes tæve ”Hope” præmieret, men i be-
tragtning af at tæven er vant til at blive holdt 
kort og tæt i sit søg, så gik det faktisk fi nt. 
Sue mente også, at Hope var mere lydig end 
normalt, fordi den fi k lov til at lægge sit søgt 
så stort som den genetisk var kodet til, og at 
den dermed selv vendte for at søge tilbage 
mod Sue. Den gik mere frit og naturligt, og 
det gav mersmag.
  Sue overvejer at træne Hope til at gå, som 
hun fi k lov til at gå i Danmark. Anne for-
trød, at hun ikke havde meldt sin hanhund 
Bolko til. ”Det ville lige være noget for 
ham med alle de agerhøns”. Hun overve-
jer at lokke manden med til nogle prøver i 
Danmark. Så dansken har tilsyneladende 
sat et fi ngeraftryk på de to breton-kvinders 
opfattelse af det at gå med hund på en dansk 
markprøve.
  Som altid var det hyggeligt at være i sel-

skab med andre bretonfolk. Godt humør og 
godmodige drillerier hører sig til. ”Man kan 
høre, at I kender hinanden”, var der en, der 
sagde. Og ja, de fl este på holdet kendte hin-
anden. Der var en del jyder og så de skøre 
udlændinge, tysk, engelsk, svensk, (+ et par 
folk fra ”Djævleøen”).
  Sagt med et glimt i øjet, mente Sue, at man 
havde ræsonneret: ”Kør udlændingene så 
langt væk som muligt!”. Men hvad gør det 
med en køretur, når der er godt med fugl. 
Vejret var fantastisk (næsten for godt, men 
som indfødt dansker skal man jo brokke sig 
over vejret uanset).
  Madpakkerne blev indtaget i solen i en 
grøftekant. Så bliver det da ikke meget 
bedre! Bedste åbenklasse tæve viste sig at 
være på vores hold. Det var en fornøjelse at 
se hende i aktion. De andre hunde arbej-
dede også godt, men der er ikke langt fra 
succes til fi asko. Lige når det går bedst, og 
man ligger lunt i svinget, så laver ”køteren” 
(eller føreren!) en fejl. Sådan er livet – og 
markprøver.
  Men uanset, så er det altid skønt at se 
hunde, der vil! At de så nogle gange vil 
lidt for meget, se, det er en helt anden 
sag. Lørdagens program var lige så godt 
tilrettelagt som resten af jubilæet. Stor ros 
til arrangørerne. Ingen tvivl om, at det har 
været et kæmpe arbejde. Måske mødes vi 
igen til hovedprøven, og måske der atter er 
et udenlandsk islæt. Internationale relationer 
er ikke så ringe endda! 
Pernille

DBKs 50-års jubilæumsmarkprøve med gæster

Generalforsamling 
og hovedprøve
Der indkaldes hermed til generalforsam-
ling fredag den 4. april 2014 kl. 20.00 
på Danhostel Køge, Vamdrupvej 1, 4600 
Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
På valg er formand Søren Stenhøj samt 
bestyrelsesmedlemmerne Poul Vestervang 
og Anni (Strandby) Hansen. Valg til øvrige 
tillidshverv i henhold til vedtægter.
  Forslag til emner til tillidsvalgte samt øv-
rige forslag skal være formanden i hænde 
senest den 15. februar 2014.
  Hovedprøven foregår i dagene fredag 
den 4. til søndag den 6. april i omegnen af 
Køge og på Sydsjælland. Nærmere oplys-
ninger vil fremgå af Jagthunden/februar 
2014 og af klubbens hjemmeside.
  Bestyrelsen

Aktiviteter.
Fælles marktræning for alle DBK`s 
medlemmer d. 15-16/2 2014 på Kongens 
Hus Hede. Nærmere program følger på 
hjemmesiden og første nr. af ”Jagthunden” 
i starten af 2014, men reserver allerede nu 
weekenden.

Medlemsmøder

Bestyrelsen vil på klubbens hjemmeside 
og ved udsendelse af Nyhedsbrev offent-
liggøre de endelige datoer og dagsordenen 
for de planlagte medlemsmøder, som vil 
blive afholdt 3 – 4 steder over hele landet. 
Temaerne vil bl.a. være klubbens retnings-
linjer for avl med bretons og klubbens 
nuværende hvalpetillæg, iværksættelse 
af en Mentorordning og øvrige relevante 
nutidige emner. Nærmere følger.
  Bestyrelsen

www.fjd.dk
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DANSK POINTER KLUB

Klubredaktør:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
e-mail. jantor87@gmail.com 

www.pointerklub.dk

Herunder er en lille beskrivelse/betragtnin-
ger over „Ny jæger jagt i Pointer klub regi“ 
  Dagen startede med kaffe, jagthygge, 
hundesnak og instruktion om „at skyde over 
stående hund“.
  Vi havde en dejlig dag med mange fugle 
for hundene, 5 meget motiverede ny jægere/
nye i at skyde over stående hunde, dejligt 
vejr og en fi n roemark.
  Alle havde fl ere chancer for at afvikle 
situationer over de stående Pointere, og 8 
agerhøns blev fældet.
  Alle fi k en god gåtur i roerne, og overtøjet 
måtte af, og ikke kun fordi vejret var godt.
Vi gik med knækkede bøsser, og ladede 

først når vi var bag stående hund.
  Det er vældig pirrende og spændende, at gå 
op på siden af en hund i stand, man er meget 
klar og sansende.
  Og efter rejst fugl, skud og apport, så har 
man en hel fi lm i hovedet af det hele.
  Jægerne udtrykte meget stor begejstring for 
jagtformen, og beundrede hundenes kæmpe 
arbejde.
  To af jægerne skød agerhøne som deres 
første skudte vildt, noget mange vil misunde 
dem.(hvis de prøvede det).
  Vi Pointer folk var også meget tilfredse 
med dagen, og glade for at kunne vise denne 
efterhånden alt for sjældne jagtform, og kan 

kun beklage at det er så få forundt.
  For 50 år siden var det vel den mest kendte 
og udbredte jagtform i Danmark.
  Dette tiltag håber vi, kan være med til at 
vende lidt mere focus mod det at gå på jagt, 
i stedet for at stå på jagt.
Peter Due.

Nyjægerjagt i Dansk Pointer Klub

Deltagerne på nyjægerjagten. Foto: Villy Loven.

Dagen startede med morgenkaffe. Foto: Villly Loven.

Lørdag den 11. januar på Centrovice, Damsbovej 11, 
5492 Vissenbjerg

Dagens program:
Kl. 9.45 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.15 Indlæg ved Ole Noe. Det nye agerhønseprojekt. Virker 
det?
Pause
Oplæg til eftermiddagens diskussion:
Hvordan kan vi med avl, dressur eller bedre organisation for-
bedre pointerens resultater? Indlæg ved Jens Bang. Indlæg ved 
Laust Nørskov. Opklarende spørgsmål

Præcis kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Hvilke tiltag har bestyrelsen allerede foretaget (kort)
Tilbundsgående diskussion om formiddagens indlæg og nye 
ideer samt tiltag.
Kaffepause
Yderligere input samt diskussion
Formanden har ordet
Evt.
Det er bestyrelsens håb at vi på denne dag kan lade meninger 
brydes og støtte hinanden i vores bestræbelser på at forbedre 
pointerens standard.
  Der serveres som sædvanlig biksemad med spejlæg til frokost.
Pris for deltagelse 180 kr. betales ved ankomst.
Sidste tilmelding til vintermødet den 31. december 2013 til 
Anne-Marie Petersen på mail: branebjerg@tdcadsl.dk eller på 
telefon 2048 5292

Dansk Pointer Klubs vintermøde

www.fjd.dk
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Dødsfald

Nekrolog over Jens Rasmussen, Jens blev 
78år.
På en smuk efterårsdag, d.16-10-2013, sov 
Jens Rasmussen stille ind i sit hjem, efter 
længere tids svær sygdom.
  Jens har været medlem af Dansk Pointer 
Klub i 45 år, og har op i gennem tiderne 
avlet og fremført mange rigtige gode 
pointere, og opnået fl otte resultater, ikke 
kun i Danmark, men også uden for landets 
grænser.
  Jens har i avlen lagt stor vægt på at 
avle effektive og stilfulde pointere, og til 
fulde opnået det. I 1989 vandt Jens i stor 
stil DPK´s forårs vindeklasse i Herning 
med tæven Bimse, og i 2001 blev Jens 6. 
vinder på DPK´s forårsvinder klasse, og 
modtog fortjenstfuld klubbens sølvpisk.
  Men den helt store sejr kom i hus i 2010 
på det første forårs Derby, hvor Jens på 
fornem vis fremførte og vandt Derbyet 
med sit eget afkom, Vildtmandens Valde-
mar.
  Ved Jens Rasmussens død har vi i Dansk 
Pointer Klub mistet en trofast ven, som 
altid har mødt op og støttet klubben og 
dennes arrangementer, dette trods svær 
sygdom. Altid mødte „Vildtmanden“ Jens 
op på Hovedprøven og familiedagen samt 
til apporteringstræning, så længe kræf-
terne slog til.
  Æret være Jens Rasmussen´s minde
  På vegne af Dansk Pointer Klub
 Jan Koch

DPK´s efterårsvinderklasse ved Assens den 
21. september 2013
Der var tilmeldt 24 hunde til prøven, en 
måtte dog melde fra i sidste øjeblik p.g.a. 
skade.
Som dommere fungerede Jørgen Gordon 
Andersen (ordførende), Ole Dahl Madsen 
og Bjarne Siig. Prøven blev på vanlig vis 
ledet af Alex Nissen.
  DPK vil hermed takke alle der har været 
behjælpelig med arrangementet.
  Vejret til at afholde prøve var godt, pas-
sende vind og tørvejr.
  Efter formiddagens afprøvninger fortsatte 

9 hunde til eftermiddagens afprøvning. Her 
viste det sig desværre for nogles vedkom-
mende, at dressuren ikke stod distancen, og 
efter et fi naleslip mellem Fugledes Nike og 
Zico blev følgende resultat:
1.Vinder med HP Fugledes Nike, e+f. Jan 
Kock
2.Vinder  Zico e+f. Laust Nørskov
3.Vinder Frierfjordens Rex, e+f. Allan 
Diederichsen
4.Vinder Nicholys Chang e+f. Niels H. 
Lykke
5.Vinder Astrup´s Zaza e+f, Jes Krag
6.Vinder Fugledes Opal e+f, Mathias Nissen

DPK,s efterårsvinderklasse 2013

De placerede med 1. vinderen til venstre.

Træning Kongenshus
DPK.s Forårstræning på Kongenshus Hede.
Lørdag den 1. februar og søndag den 2. 
februar 2014 holder vi fællestræning på 
Kongenshus Hede.
  Vi mødes på parkeringspladsen ved Kon-
genshus Kro kl. 9.30 (Alle er velkommen. 
Pris 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje 
på heden)
Husk madpakke.
Tilmelding til Jens Have TLF 97425276, 
mobil 30228202, eller E-mail jens.have@
mvbmail.dk

Svensk Derby
Igen i år var Dansk Pointer Klub repræsen-
teret ved det Svenske Derby, nemlig ved 
Willy Lovén. Her blev det til en fornem 
placering.
Villestoftes Ponto DK02938/2012, E+F: 
Willy Loven, 1.pr. HP 3. Vinder.

Generalforsamling
I forbindelse med DPK´s generalforsam-
ling på Sjælland den 4. til 6. april 2014, 
skal vi gøre opmærksom på, at hvis der 
er forslag der skal behandles på gene-
ralforsamlingen, skal forslagene være 
formanden i hænde senest den 1.februar 
2014.
  „Behandling af forslag fra bestyrelsen 
eller klubbens medlemmer. Forslag fra 
medlemmer kommer kun til behandling 
på generalforsamlingen, hvis de er med-
delt formanden skriftligt inden 1. februar 
det pågældende år.“
Bestyrelsen

e år.“

Foto: Alex Nisssen.

Alle Dansk Pointer Klubs medlemmer ønskes 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

www.fjd.dk
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Peter Gude 75 år - 
16. december 2013.
Peter og jeg mødte hinanden først i 70erne. 
Peter er dyrlæge og var kompagnon med 
N.P. Olesen og var derudover afl øser i vete-
rinærkontrollen på Slagteriet i Skive, hvor 
jeg var ansat. 
  Vi lærte hinanden at kende, tror jeg, igen-
nem en fælles bekendt, Peters nabo, som 
også var ansat på Slagteriet.

  Peter var på det tidspunkt ungkarl og havde 
en logerende, Breton Pigro.
  Vi fandt hurtigt ud af, at vi begge var ivrige 
jægere. Derfor startede det venskab som nu 
har holdt i fyrretyve år.
  Peter gik meget op i jagthundesporten, han 
er årsag til, at jeg fi k interesse for markprø-
ver. 
Der er ved tidligere lejligheder skrevet om 
Peters hunde, men jeg vil alligevel tillade 
mig at nævne to.
  Den ene er Breton Pigro, en af de bedste 
jagthunde, som jeg har haft fornøjelsen at gå 
på jagt sammen med. En vildtfi nder at høje-
ste karat, som udover at være en fantastisk 
på jagt, også var en god markprøve hund. 
Pigro var, jeg vil ikke sige vanskelig at ” 
styre”, men han havde en enkelt brist, han 
var så jagtivrig, at han skulle have vildtet 
bragt til Peter lige hurtigt nok, undertiden 
så hurtigt, at det var i strid med markprøve-
reglerne.
  Den anden hund, jeg kort vil nævne her 
var jagtchampion Max. Max var årsag til at 
Peter fi k en af Dansk Pointer Klubs højeste 
anerkendelser, Sølvpisken.

  Med Max vandt Peter vores forårsvinder-
klasse to år i træk i 1992 og 1993.
Peter var i mange år en anerkendt dommer, 
du har dømt utallige prøver i Danmark og 
du har dømt prøver i Sverige. .
  Du havde, når du dømte en bestemt regel 
du fulgte ” den hund der er til afprøvning, er 
det en hund, som jeg ville gå på jagt med”, 
En ganske god regel.
  Gennem dit virke som dyrlæge, var du i 
kontakt med mange landmænd. Det betød 
at du havde meget terræn til træning. Du 
stillede ligeledes dine terræner til rådighed 
for markprøver.
  Den 5. oktober 2011 fi k Peter en blodprop 
i lillehjernen, den har forårsaget, at førlighe-
den ikke er, hvad den har været, men heldig-
vis har den ikke skadet hans hukommelse, 
han er stadig i stand til, at ”afhøre” vi andre, 
i navne på berømte personer, i særdeleshed 
forfattere, årstal for begivenheder, navne på 
planter o.s.v.
  Dansk Pointer Klub og dine venner på 
Skive egnen ønsker dig tillykke med de 75 
år.
CJ.

Årets Championer i Dansk Pointer Klub

DKCH Astrup´s Figther DK04120/2009 e+f. Alex Nis-
sen.

DKJCH Niholys Chang DK03412/2006 e+f. Niels 
Holger Lykke.

DKBRCH DKJCH Fugledes Juvel DK17705/2007 e+f. 
Flemming F. Jørgensen. 

DKJCH Astrup´s Zaza DK04121/2009 e+f. Jes Krag.

To danskopdrættede hunde er blevet 
SVJCH

SVJCH Fugledes Odin DK14268/2009 e+f. Søren 
Mulvad

DJCH SVJCH Fugledes Eno DK03037/2005 e+f. 
Bjarke Andersson.

www.fjd.dk
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

www.engelsksetterklub.dk

Det var intense dage for førere af engelske 
settere den 27. 28. og 29. september. På 
terræner i det Syd- og Vestjyske blev der af-
holdt Nordisk Match om fredagen, Nordisk 
Match Hubertus om lørdagen og Engelsk 
Setter Klubs efterårsvinderklasse om sønda-
gen. Prøverne havde deltagelse af hunde fra 
Norge, Sverige og Danmark.

Svenskerne satte sig solidt på sejren i Nor-
disk Match om fredagen, og nordmændene 
vandt ligeså sikkert Hubertusmatchen om 
lørdagen.
  Efterårsvinderklassen havde deltagelse af 
44 hunde, det højeste antal nogensinde på 
denne fornemme og traditionsrige prøve. Og 
nok var der norske og svenske hunde med, 
men 41 af de 45 hunde var altså danske. 
Det er fl ot at kunne præsentere så mange 
engelske settere på én prøve; det lover godt 
for fremtiden.

  Udover fl ot hundearbejde og spændende 
konkurrencer er det værd at nævne, at det 
sociale samvær under prøverne og ikke 
mindst fredag og lørdag aften er vigtigt for 
klublivet i Engelsk Setter Klub. Der var 
fuldt hus til festmiddagen lørdag aften i 
Ribe Campings samlingslokale. Og samvæ-
ret med norske og svenske hundefolk bety-
der helt sikkert kontakter, der er værdifulde 
for alle lande. Ikke mindst for den danske 
engelsk setter, der trods alt i Danmark udgør 
en beskeden population.
  Morten Petersen med Hagalidens Flying 
Akka deltog for første gang på en vinder-
klasse. Og man må sige, at han gjorde det 
med manér: Han blev nemlig en overbevi-
sende 1.-vinder.
  Det er også værd at bemærke, at Andras 
Talpai med Västfrontens Nestor blev en fl ot 
3.-vinder. Det betyder, at der, når disse linjer 
læses har været en udenlandsk hund med på 

Danmarksmesterskabet.
  Det var en yderst tilfreds (og træt) Erling 
Clausen, som søndag kl. 18.00 kunne ønske 
alle en god hjemtur. Et fl ot arrangement var 
overstået. Et arrangement, som Erling – og i 
allerhøjeste grad – Minna har stået bag. Jeg 
er sikker på, at alle medlemmer forstår at 
påskønne deres indsats.

Vinderliste:
1.-vinder med HP: Hagalidens Flying Akka, 
Morten Petersen.
2.-vinder: Nordvestjydens Eto, Allan Høj-
rup.
3.-vinder: Västfronten Nestor, Andras 
Talpei.
4.-vinder: Nordvestjydens Ciwa, Kurt 
Nedergaard.
5.-vinder: Martallens Iasy, Erling Clausen.
6.-vinder: Sikas Stoffer, Knud Overgaard.

En forlænget weekend i den engelske setter tegn

Så er Nordisk Match i gang. Deltagerne på Nordisk Match Hubertus.

Allan Højrup og Morten Petersen er klar til fi naleslip.Seks vindere.

www.fjd.dk
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Ove Jensen, Haslev 70 år.
Lørdag den 30. november kan et markant og 
værdifuldt medlem af Engelsk Setter Klub i 
Danmark fejre sin 70 års fødselsdag.
  Ove blev medlem af Engelsk Setter Klub 
i 1978 og har siden deltaget i mange prøver 
og udstillinger med sine hunde. Mange 
fornemme resultater er opnået, men bedst 
huskes nok to gange Brit, som han har op-
nået fl ere vinderklasseplaceringer med. Den 
ældste Brit kvalifi cerede han sig to gange til 
Danmarksmesterskabet med, og ligeledes 
placerede hun sig også på Dansk Jagthunde 
Derby. Den sidste Brit er fra Jørgen Hee-
gård, og hende fi k Ove også placeret her i 
foråret på ESK’s vinderklasse.
  Oves engagement inden for markprø-
vesporten i Danmark er på det nærmeste 
uovertruffen. Et utal af markprøver er igen-
nem alle disse år blevet afviklet i Hasle-
vområdet. Ove stiller altid, sammen med 
sine hjælpere, disse fuglerige terræner til 
rådighed for FJD, Dansk Jagthunde Derby 
og i særdeleshed for Engelsk Setter Klub i 
Danmark, som har haft mange minderige 
hovedprøver og træningsture i dette område.
  For sin store indsats inden for ESK er Ove 
naturligvis tildelt E.S.K.s Æresplaquette i 
sølv og senest Engelsk Setter Klubs Hæ-
dershorn.
  På vegne af Engelsk Setter Klub i Dan-
mark samt dine venner ønskes du hjertelig 
tillykke med de 70 år. Vi håber også, at vi 
i årene fremover må trække på din store 
velvillighed og dit engagement inden for 
jagthundesporten i Danmark. 
AS

Hubertusprøve
I samarbejde med Dansk Gordon Setter 
Klub afholdt Engelsk Setter Klub den 22. 
september Hubertusprøve. Karl Jensen 
havde skaffet klubberne adgang til fremra-
gende terræner omkring Brøns og Bedsted. 
Omkring Brøns var terrænet mose og hede, 
med en vekslende bevoksning af fyr og 
porse. (Sidstnævnte plante voksede i en 
bemærkelsesværdig mængde; der er basis 
for enorme mængder porsesnaps). Terrænet 
omkring Bedsted bestod af store åbne mar-
ker med stub, græs og efterafgrøder.
  Begge steder var der pænt med agerhøns; 
der var ingen hunde, der ikke havde solide 
chancer for at komme for fugl. 
  Erling Clausen med Senjas Opus og Mar-
tallens Iasy satte sig tungt på de to første 
pladser, mens Allan Høyrup med Nordvest-
jydens Eto besatte tredjepladsen.

Tilfredse førere af engelske settere. Prøvens tre 
bedste hunde til venstre. 

Godt nytår
Engelsk Setter Klubs bestyrelse vil igen i 
år benytte lejligheden til at takke alle vore 
medlemmer, samarbejdspartnere og spon-
sorer for den store velvilje og opbakning de 
har vist klubben i 2013. 
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 Hovedprøven på Fyn vandt Senjas 
Zeibas, Jan Andreasen vinderklassen og 
Hamlagrø´s Purdey, Ole Dahl Madsen 
vandt UKK.
  Igen i år vandt vi Dansk Jagthunde Derby 
og fi k i alt 4 placeret. Bjerndrups Messi, 
Thorbjørn Riis blev en fl ot Derby vinder. 
Derbyet var en stor susses for Kennel 
Bjerndrup, med 3 kuld søskende placeret, 
ydermere er Senjas Ilex far til samtlige 
placerede ESer.
  Succesen fortsatte på Forårsmesterskabet; 
også her med 4 placeret og en suveræn vin-
der: Lammefjordens Chila, Egon Dynesen.
  Vores egen efterårsvinderklasse blev 
historisk af 3 grunde; i alt 44 hunde stillede 
til start, dette er det største antal gennem 
tiden, og vi sendte som den første klub en 
udenlandsk ejet hund, Västfrontens Nestor, 
Andras Talpai, til DM. Sidst, men ikke 
mindst, blev det en debutant i vinderklas-
sen, der løb af med sejren: Hagalidens 
Flying Akki, Morten Pedersen. Samtidig 
med efterårsvinderklassen havde vi arran-
geret Nordisk Match samt Nordisk Match 
i Hubertus. Dette er som altid en vældig 
god anledning til at være sammen med og 
snakke med vore Nordiske venner. Vi måtte 
i begge discipliner se os henvist til 2. plad-
sen, Nordisk Match blev vundet af Sverige 
og Hubertus blev vundet af Norge. 
  På de 5 af organisationernes efterårsvin-

derklasser vandt vi de t: DJ´s prøve ved 
Hejnsvig vandt Senjas Sally, Flemming 
Østergaard, og på DJ´s prøve ved Gørlev 
vandt Martallens Iasy, Erling Clausen, med 
Cacit, og Isay blev dermed International 
Brugschampion. 
  Igen i år var vi godt repræsenteret på årets 
DM, 9 engelske setter var kvalifi ceret. I år 
kunne vi ikke følge op på de to foregående 
års susses, dog fi k vi 2 placeret som 4. og 
6. vinder
  På de to vinderklasserne efter DM, besatte 
vi 2. pladsen i Bramming ved Senjas 
Zeibas, Jan Andreasen, og på Lolland 
vandt Derbyvinderen, Bjerndrups Messi, 
Thorbjørn Riis. 
  Året gav endvidere to udstillingschampi-
ons: Østkystens Isak, Tonny Nygaard, og 
Nordvestjydens Eto, Allan Højrup. 
  Vi var helt bevidste om, at det i 2013 ville 
blive svært at følge op på den store succes, 
som den engelske setter havde haft de to 
foregående år; dog har 2013 været et rigtigt 
godt år med mange fi ne resultater.
  Vi vil ønske alle de præmierede hunde i 
2013 tillykke. 
  Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker 
alle medlemmer og deres familie en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.
  Bestyrelsen ved Erling Clausen

Så er prøvesæsonen slut
Ikke netop i skrivende stund. Vinderklasser 
såvel som kvalitetsklasser efter DM er blevet 
kutyme i den danske markprøveverden.
  Jeg har lidt svært ved at forlige mig med 
prøver i den tid, hvor det fortsat er højsæson 
for jagt. Men det er måske mig, der er en 
anelse gammeldags og forstokket. Nordpå 
har man jo højsæson for prøver helt frem til 
foråret. Der er altså bare stor forskel på ryper 
og fasaner. Og på fjeld og mark.
  For resten er der da også masser af prøve-
aktivitet sydpå; og det foregår ikke i fjeld og 
sne.
  Hvis jeg ikke skal på jagt melder jeg så-
mænd nok også til en ”sen” prøve en dag.
  Vi skal bare huske på, hvorfor vi afhol-
der markprøver. Det er for at skabe bedre 
jagthunde for jægere. Og ikke for at tilbyde 
søndagsunderholdning for folk i røde gum-
mistøvler.
  I øvrigt var ni af seksogtyve engelske hunde 
på DM engelske settere. Det var vel i grunden 
ikke så ringe? 
  Hvis nogle af klubbens medlemmer er 
uenige med klubredaktøren, er de overordent-
lig velkomne til at sende ham et indlæg til 
disse sider.
  Godt nytår.,   Harris Jensen

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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Jan Andreasen med Senjas Zeibas, Al-
lan Nissen med Tobølbjergs Columbine 
og undertegnede med Bob kørte sammen 
medholdleder Valdemar Larsen de 1772 km 
til Zadar i Kroatien for at deltage i Middel-
havs Cup og VM. Desuden medbragte Jan 
Andreasen sin butler Allen Petersen.
  Det er en lang køretur, set med jagthunde-
briller var temperaturen på den forkerte side 
af de 20 grader, vindstyrken var tæt på 0, og 
ind i mellem følte vi os lidt bortdømt.
  Men når det er sagt, havde vi en fi n, fi n 
tur. Masser af fl ot hundearbejde på spæn-
dende terræner med stærke fl okke af vilde 
agerhøns, og dertil overordentligt hyggeligt 
og behageligt samvær.

25 nationer deltog, og i runde tal blev 60 en-
gelske hunde – fordelt på to hold –  afprøvet 
hver dag i de fi re dage, som prøverne strakte 
sig over. Overkommeligt, for prøvetiden pr. 
hund var hver dag højst 20 minutter. Hunde, 
der gik forbi eller stødte fugl, blev omgå-
ende diskvalifi ceret og det samme gjaldt, 
hvis de i forhold til søg, fart og stil ikke 
holdt klasseniveau.
  Udover de tre settere bestod det danske 
engelske hold af pointer Fugledes Opal, som 
Allan Nissen havde lånt af sin søn, Mathias.
  Som dobbeltfører var Allan alle dagene 
eneste danske hundefører på det ene hold, 

mens Senjas Zeibas og Bob prøven igennem 
holdkammerater.

På prøvens første dag blev Zeibas afprøvet 
i par nummer 7 og Bob i par nummer 9. 
Da det blev Zeibas tur til slip, havde ingen 
af de hidtil 12 afprøvede hunde formået at 
præstere et positivt fuglearbejde. Men det 
magtede Zeibas; efter fem minutter fandt 
han agerhøns og efter yderligere fem minut-
ter fandt han fasan. Fuglene blev naglet, de 
blev rejst, og der var ro opfl ugt og skud. 
  Herefter fi k Jan at vide, at han nu kun fi k 
yderligere 45 sekunders afprøvningstid på 
dagen, hvorefter Zeibas bare slog et kort 
slag og fandt en fasan mere. Også den blev 
behandlet korrekt, så det var en mere end 
almindeligt fornøjet Jan Andreasen, der 
herefter koblede sin hund og gik tilbage til 
den lille danske tilskuerfl ok. 
  Par nummer 8 magtede eller ikke en posi-
tiv fugletagning, og da Bob i slip nummer 9 
formåede at fi nde og tage stand for en fl ok 
agerhøns (han fi k desværre ikke vist rejs-
ning) begyndte vi danskere at lugte metal.
  Zeibas´s arbejde rakte til et fornemt exce-
lent med cacit, men Bob fi k et tres bon.
 
Træerne vokser som bekendt ikke ind i him-
len, og Zeibas og Bob måtte på andendagen 
nøjes med fuld sliptid. Til gengæld præste-

Engelske settere på prøve i Kroatien

Frokost i Jans blå folkevogn.

rede Fugledes Opal et tres bon denne dag. 
Og da status for Middelhavs Cup blev gjort 
op havde Zeibas vundet individuelt sølv, og 
det danske engelske hold havde præsteret på 
samme niveau i holdkonkurrencen.
  På VM´s to sidste afprøvningsdage opnå-
ede også Tobølbjergs Columbine et tres bon, 
og Bob nappede også lige nok et tres bon.    

Som nævnt indledningsvis er en sådan tur 
udover intenst hundearbejde også masser 
af positivt socialt samvær med god mad 
og drikke og snak om alt mellem himmel 
og ord; måske nok med hovedvægten lagt 
på jagt og hund. Og drøftelse af plusser og 
minusser ved fremmedartede prøvesystemer.
  Der skal fra undertegnede lyde en stor tak 
til holdleder og øvrige deltagere for en fi n 
og spændende tur.
  Harris Jensen

Engelsk Setter Klub i Danmark har ønske om at stille med fuldt 
hold til Europa Championat for Engelske Settere som afholdes i 
Spanien, området er omkring byen Osuna.
   Der kan tilmeldes 4. engelske settere samt 2 reserver. 

Standkvarter kan ikke oplyse endnu, men forventes klar ca. 1. 
februar.

Periode:
Prøven afholdes i samme periode som til Europa-Cup, dato 
medio marts 2014.
Europachampionatet har samme afprøvningsform som vores 
vinderklasser, med hensyn til søg, fart og stil.

  Der er mulighed for at deltage i fl ere prøver i samme periode 
og område.

Tilmelding:
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2014 samme dato som tilmelding til 
Europa-Cup.  
Der anvendes samme udtagelseskriterier til Europa Championat 
som der anvendes til udtagelse for Europa-Cup og Verdensme-
sterskaber for Engelske Racer.
  Tilmelding sendes til:
Engelsk Setter Klub i Danmark, Valdemar Larsen, Kogtvedpar-
ken 86, 5700 Svendborg, Tlf. 6220 8562 mobil 4025 8262
E.mail: danskefm@gmail.com 

Europa Championat for Engelske Settere

: Efter 9. slip på førstedagen. Bemærk at Jan fortsat 
har bevaret det tilfredse smil efter Zeibas´s pragtpræ-
station i slip 7.

Glade sølvvindere.

www.fjd.dk
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
e-mail: ole@fyrbakkens.dk 

www.dgsk.dk

Fire Gordon Settere var kvalifi ceret til 
at deltage i DM. Jeg valgte at følge hold 
3, som havde Black Setter Aldo ved Ole 
Halberg og Vinterdalens Tillaaens ved Erik 
Petersen på holdet. Det kom jeg ikke til at 
fortryde. Fra morgenstunden måtte vi ud på 
en længere køretur, faktisk kørte vi alt ca. 
110 km denne formiddag, indtil vi ankom til 
de store roemarker hvor formiddagens heat 
skulle afvikles. Alle hundene fi k lange slip 
og blev virkelig afprøvet på deres udholden-
hed. Trods det indbydende terræn, sås der 
desværre kun 2 fasaner i markerne, hvor ES 
Senjas HKH Pingo ved Tage Skov udnyt-
tede den ene, dog med en knaldapport til 
følge.
Dommer Kristian Frøkjær og terrænleder 
Rene Jørgensen besluttede derfor i fælles-
skab at skifte terræn. I roemarker, ikke langt 
fra morgenens udgangspunkt, lykkedes det 
uden problemer at få alle holdets hunde for 
fugl.
  Aldo, som gennem formiddagen havde 
gået godt og tillige var lydig og velført, bl.a. 
havde den vist en formidabel sekunderings 
evne på lang afstand, fi k en god situation, 
hvor alt var okay.
Tillaaens, som ligeledes havde lagt et klas-
sesøg op, udnyttede også sin chance og viste 
en særdeles fl ot apport. 

  Der ud over fi k Martallens Iasy og Erling 
Clausen en situation. Disse 3 ekvipager var 
derved helt klar til eftermiddagens 2. heat.
  Eftermiddagen blev ikke den helt store 
oplevelse formatmæssigt, til gengæld viste 
Aldo fuglebehandling af meget høj klasse i 
matchningen med 2 fugletagninger. I øvrigt 
både fl ot og dristigt ført af Ole, som bestemt 
ikke kan gå under betegnelsen vildtsky. 
Ganske kort efter den første situation på fa-
san i roerne, får Ole i fi naleslippet, dirigeret 
Aldo ind i samme område igen og bang! 
Igen en fl ot stram stand, med komplet ro i 
opfl øj og fældning og en værdig danmarks-
mester var fundet – Aldos 2 fl otte fugletag-
ninger i matchningen gør virkelig dette DM 
værd at huske.
  Tillaaens gik også i 2. heat med høj fart i 
et godt søg og blev placeret som en fornem 
3. vinder.
DGSK ønsker Black Setter Aldo og Ole 
Halberg et stort tillykke med Danmarksme-
sterskabet – mon ikke vi skal fejre det en 
ekstra gang på forårets hovedprøve.
  Vi ønsker også Vinterdalens Tillaaens 
tillykke med den fl otte placering, som 3. 
vinder.
DGSK glæder sig dernæst over at det ser 
ud til at vores ”sorte setter” er i en stadig 
fremgang, også når det gælder kampene 

Danmarksmesterskabet - en enestående god dag for 
Gordon Setteren - søndag den 13. oktober 2013

om placeringerne på efterårets vinderklas-
ser – vi er sikre på at racens mange dygtige 
og ihærdige opdrættere og hundeførere skal 
gøre sit til, at denne udvikling fortsætter.
DGSK formand
Anton Dahl

En meget glad, nyslået Danmarksmester, Ole Halberg.
Foto: Niels Mølgård Ovesen.

Kl.  Emner
09,15  Morgenkaffe og smør selv rundstykker.
09,45  Introduktion
10,00  Flemming Sørensen – en af landets dygtigste jægere, dres 
 sører, hundeførere og dommere, kommer og fortæller bl.a. om 
 følgende:
 Dressur - på jagt og markprøver – er der forskel.
 Dressur i detaljer, ”fra hvalp til vinder” – Flemming fortæller 
 åbent, uden hemmeligheder.
 Vurdering af Gordon Setter racen i dag, som jagt og prøve
 hund. Råt for usødet.
 Vinkler set fra både dommerens og hundeførerens øjne.
 Øvrige synspunkter der måtte lægge Flemmings hjerte nær – 
 helt efter hans eget valg.
12,00  Spørgsmål, diskussion.

12,30  Frokost
13,15  Fodring af hund – DGSK’s sponsor af hundefoder ”Prof Dog”, 
 ved Allan Bredsgaard kommer og fortæller, samt svarer på 
 spørgsmål om emnet:
 Er der forskel på foder, kan man ikke lige så godt handle i 
 Bilka?
 Hvordan fodres en aktiv engelsk hund optimalt, ”fra hvalp til 
 vinder”, gennem hele året, set med professionelle øjne.
 (Prof Dog udleverer 1 stk. gratis prøvesæk a 3 kg til en værdi  
 af kr. 100,00 pr. deltager).
14,00  Information fra klubben samt feedback fra deltagerne.
 Træningsdage, hovedprøve: afvikling VK på hovedprøven, 
 UK/ÅK søndag, klub weekend, træning med fældning af fugl, 
 efterårs VK, husk betaling af DM gebyr.
 Nyt fra FJD, DJU – regelændringer.
14,45  Eventuelt.
15,00  Afslutning.

DGSK Vintermøde - søndag d. 19. januar 2014 ved Kolding

www.fjd.dk
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at vælge en god hund. 
  Erik har tillige, gennem årene, demonstre-
ret at han er en uomtvistelig dygtig dressør 
og hundefører og netop kombinationen af 
disse beslutninger og evner har igen ført til 
en ”historisk” begivenhed inden for vores 
klub og den danske Gordon Setter race som 
helhed.
  Med placeringen som 1. Vinder af Me-
sterskabsprøven i foråret 2012 og 1. vinder 
placeringerne på henholdsvis DGSK og 
DKK’s efterårsklasse i oktober 2013 kan 
Vinterdalens Tillaaens nu påberåbe sig titlen 
som både DKJCH og DKBCH.
  Tillaaens er den første tæve (men forhå-
bentlig kun den første i en bølge) i DGSK 
snart 92 årige historie som opnår at blive 
Dansk Brugschampion.
”Tillie” er parret en enkelt gang, faren er 
Åens Gangster, og Erik har beholdt den 
eneste hvalp, der kom fra denne parring, en 
tæve med navnet Åens C Leica, og hold da 
op, hvor vi allerede glæder os til også at se 
hende og Erik i marken.

  I skrivende stund er Danmarksmesterska-
bet for 2013 endnu ikke afviklet, ingen tvivl 
om at ”Tillie” også der kan komme til tops 
hvis dagen fl asker sig. Vi venter med at af-
slutte artiklen helt…..(skrevet den 7.10.13)
  Fra DGSK skal der uanset lyde et kæm-
pestort tillykke til opdrætterne og Erik 
Petersen for præstationen.
  Godt vi ventede med at afslutte de rosende 
ord om denne dygtige ekvipage. Det lyk-
kedes nemlig for Vinterdalens Tillaaens og 
Erik at placere sig som en fl ot 3. vinder på 
Danmarksmesterskabet. Gennem de senere 
år er der for Gordon Setteren i Danmark 
gentagne gange tilføjet historiske højde-
punkter. Afviklingen af DM bød på endnu 
et af de øjeblikke, idet det var første gang 
nogen sinde at 2 Gordon Settere placerede 
sig. Black Setter Aldo, som er efter Derby 
vinderen Åens G Blackie og Finnvolas Kid 
(samme far som ”Tillie”) ved Ole Halberg 
blev nemlig Danmarksmester.

Kennel Vinterdalen, Sverige, ramte plet da 
parrede Finnvolas Kid og Åshøjdens Vivi og 
Erik Petersen ramte plet med sin bestilling 
af en tæve efter denne parring.
  Erik var på udkig efter noget blodforny-
else, passende til hans egne linjer og idet 
Åens Outlaw var farfar til ”Tillie”, som hun 
kaldes af familien i det daglige, samtidig 
med at kennel Åshøjden, er almen kendt, 
for at opretholde et højt niveau på deres 
tævelinje, var valget ganske let for Erik, 
som dermed endnu engang viste sin tæft, for 

Vinterdalens Tillaaens – blev Dansk Brugschampion den 6. oktober

Igen i år var vi en fl ok glade hundefolk, der 
havde booket GC i september mdr. – NGSK 
fantastisk dejlige tilholdssted i Ljørdalen.
  Vi havde en rigtig fi n tur med mange fl otte 
fugletagninger og godt hundearbejde. En 
fornøjelse at se hundene arbejde stort i 
fjeldet og ikke skulle tage hensyn til næste 
hegn. Efter dagens træning og ved hjem-
komst til hytterne en støvlepils med mu-
lighed for at fortælle om de mange indtryk 
holdene hver især havde oplevet. Fortællin-
gerne kunne fortsætte ved den store pejs til 
ud på aftenen inden trætheden tog over efter 
de mange timer i den friske fjeldluft.

  Vi sluttede turen med en lokal vinder-
klasse, der blev dømt af den internationalt 
anerkendte dommer Formand Anton efter 
et helt nyt regelsæt. Han havde dog for at 
alt kunne ske så fair som muligt trukket sin 
stort gående engelsksetter Max. Resultatet 
blev at Sandy ved Søren Thygesen vandt 
ganske overbevisende, med Ofelia ved Hen-
ning Rasmussen som nr 2.
  Marit Bjercke fra NGSK havde også i år 
stillet sig til rådighed som guide, hvilket der 
skal lyde en stor tak for. Hun viser rundt i 
terrænet på bedste vis.
  Tak til alle I der deltog i turen og bidrog til 

gode fællesskab.
  Gordon Castle er også reserveret til en tur 
i 2014 fra d 13-17sep. Er der nogen der har 
lyst til at deltage og få nogle gode oplevel-
ser er i velkommen til at kontakte underteg-
nede.
  Jeg kan oplyse at NGSK planlægger efter 
at afholde prøve i weekenden d 19-21sep, så 
turen kan evt kombineres hermed hvis nogle 
skulle have mod herpå.
  Interesseret kontakt Hans Jørgen Dahl på 
mail HJDAHL  mail.tele.dk

Turen til Gordon Castle 2013

Nye Jagtchampions
Følgende hunde har i efteråret opnået den eftertragtede tittel DKJCH: Blacksetter Aldo v. Ole Halberg, Østjyllands RB Liv v. Anton 
Dahl og Østjyllands PB Inez v. Lorenz Clemmensen. DGSK ønsker tillykke med de fornemme titler.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 83 40 09. 
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com - 
hannekrag@ofi r.dk 

www.irsksetterklubben.dk

JCH Kiwi Line´s Kokus 13930/2006. Jan 
Lorensen, har selv opdrættet og ført Kokus 
til Jagtchampion titlen. På Dansk Ken-
nel Klubs brugsprøve den 20. september 
ved Vildbjerg, opnåede Kokus 1. præmie. 
Derudover er Kokus præmieret i UK med 
1. præmie, og har i åben klasse 5 gange 1. 
præmie. 2 gange har Kokus nu 1. præmie 
i brugsklasse, og er placeret som 1. vinder 
med HP på FJDs efterårs vinderklasse, 
2. vinder med res. Cacit og HP på DKKs 
vinderklasse forår, samt 4. vinder på DKKs 
forårs vinderklasse i 2013. 
  JCH Unica DK05893/2007, er opdrættet 
af afdøde Kim Jacobsen, og i brugsklassen 
den 25. september ført af Lene Knudsen, 
hvor ekvipagen fi k tildelt 1. præmie. Unica 
er tidligere præmieret i UK og ÅK, og blev 
1. vinder m/cacit på hovedprøven i 2011, 
og 5. vinder på Mesterskabsprøven samme 
år. I 2012 blev Unica 4. vinder, i VK på 
hovedprøven og 2. vinder på DISKs efterårs 
vinderklasse. I år blev Unica 3. vinder i VK 
på DISKs hovedprøve i foråret.
  JCH Mårup Messi DK02213/2007, er op-
drættet af Erik Rimmen, ejet og ført af Per 
Pedersen. På brugsprøven den 29. septem-
ber ved Sulsted, opnåede Messi 1. præmie. 
Messi er tidligere præmieret i UK og ÅK, 
og blev i 2009, 3. vinder i VK på hovedprø-
ven, og efterfølgende 4. vinder på mester-
skabsprøven. I 2010 blev det til 3. vinder på 
FJDs efterårsvinderklasse ved Bramming, 
og igen 3. vinder efterår ved Vildbjerg. I 

2012 blev Messi 2. vinder på DISKs efterårs 
vinderklasse.
  JCH, og UCH Erica DK11463/2009, op-
drættet ejet og ført af Ulrik Kjærsgaard, blev 
på DISKs efterårs vinderklasse 3. vinder, og 
dermed Jagtchampion. Erica har i efteråret 
opnået 1. og 2. præmie i brugsklasse, og er 
tidligere præmier i UK og ÅK, samt brugs-

klasse. Erica blev i 2011 årets unghund, og 
har på udstilling opnået, at blive udstillings 
champion. 
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle 4 
hundefører tillykke med det fl otte opnåede 
resultat.
  Palle Krag.

Fire nye Danske Jagtchampions i DISK

Fire nye jagtchampions fra venstre, Lene Knudsen med Unica, Jan Lorentsen med Kokus, Per Pedersen med 
Missi, Ulrik Kjærsgaard med Erica.

Red Pepper.
Red Garlic´s Red Pepper DK 04277/2013, 
ved Brian H. Krog, har i efteråret 2013, 
opnået 3 gange 1. præmie i åben klasse. 
Det må siges at være en præstation, da Red 
Pepper kun har været fremført på markprøve 
4 gange, i sit korte liv. En gang i unghunde 
klasse og 3 gange i åben klasse, en sjæl-
dent fl ot præmierings liste, stort tillykke. 
Red Pepper er broder til Red Garlic´s Red 
Onion Mix, ved Ole Schmidt, der i foråret, 
på DISKs hovedprøve opnåede en 1. og 

en 2. præmie i åben klasse. Begge hunde 
er opdrættet af Agneta Anderson, Sverige, 
og er efter Franske Vesper Du Val De 
Loue LOF 056156 og Red Garlic´s Epixe 
S45657/2012. Fra samme hvalpekuld, er 
der yderlig 2 andre hunde, der i Sverige har 
opnået 2. præmie i åben klasse. Det bliver 
spændende, at følge de Danske brødrenes 
fremtidige præstationer. Tillykke til ejer og 
fører Brian Hinge Krog med vinderklasse 
statussen, og knæk og bræk fremover.
Palle Krag.

Red Pepper, i en noget speciel stand positur, for ager-
høns på efterårs jagter.

www.fjd.dk
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Dansk Irsksetter – Klubs Vinderklasse blev 
afholdt søndag den 29. september 2013 på 
Liselund Gods ved Stubbekøbing på Lol-
land.
Der var tilmeldt 17 røde hunde, en blev 
trukket, så der startede 16 ekvipager. Jan 
Lorentsen, Lene Knudsen, og Claus Olsen, 
havde fundet nogle rigtig gode terræner, 
med en masse roer og stub, de havde 
også sørget for, at de fl este af fuglene var 
hjemme, så der var lagt op til en rigtig god 
dag. Vejret viste sig også fra den gode side. 
Da prøven sidst på eftermiddagen var over-
stået, havde de to inviterede dommer Anders 
Varming og Allan Diederichsen fundet frem 
til følgende vinder. 
1 vinder, CACIT , HP, Freja. E&F: Per 
Christophersen
2 vinder, HP, Ginkgo. E&F: Alex Herman-
sen
3 vinder, HP, Erica. E&F: Ulrik Kjærsgaard
4 vinder, Mårups Cato. E&F: Per Pedersen
5 vinder, Esex. E&F: Ole Emde Schmidt

  Første og anden vinderne blev efter de nye 
regler, udtaget til at deltage i det kommende 
DM.
Der skal lyde et stort tillykke til de præmie-
rede ekvipager. Bestyrelsen takker ligeledes 
Jan, Lene og Claus, for arbejdet med og 
afvikling af vinderklassen 2013.
På bestyrelsens vegne, Erling Juul.

Dansk Irsksetter – Klubs Vinderklasse

Råhygge i frokostpausen på DISKs efterårs vinder-
klasse.

De placerede hunde ved præmie uddelingen.

Danmarksmesterskabet 
2013
Antallet af startende hunde, på Dansk 
Irsksetter-Klubs efterårsvinderklasse, var i 
år så stort, at der med de nye regler, kunne 
komme 2 ekvipager med til Danmarksme-
sterskabet. 17 hunde stillede til start, selv 
om der før har været fl ere hunde tilmeldt 
til vor EVK, må tilslutningen betegnes som 
god. 1. vinder Freja DK16870/2008 ved 
Per Christophersen, og 2. vinder Ginko DK 
11462/2009 ved Alex Røge Hermansen. 
Totalt starter der 25 Engelske hunde fra 
morgenstunden ved Danmarksmesterska-
bet, og selv om vi kender De deltagende IS 
som ualmindelig gode jagt og prøvehunde, 
lykkedes det ikke for dem denne dag. Dansk 
Irsksetter-Klub ønsker tillykke med delta-
gelsen. 
Palle Krag. Det lykkedes ikke for Freja (billedet) og Ginko, at opnå 

placering på Danmarksmesterskabet i 2013.

Dansk Irsksetter-Klubs 
hovedprøve 2014
DISKs hovedprøve er i 2014 henlagt til 
Fyn. Datoen er fastlagt til 28. 29. 30. marts 
2014. Standkvarter bliver Lunde Kursus-
center, Højevej 29, Høje, 5771 Stenstrup. 
Ung og åben klasse markprøve fredag og 
lørdag, vinderklasse søndag. Generalfor-
samling og udstilling afholdes fredag. Der 
vil komme nærmere i Jagthundens februar 
nummer, samt på DISKs hjemmeside, med 
dommere og eventuelle ændringer. Dem 
der har haft fornøjelsen af en eller fl ere, 
af Dansk Irsksetter-Klubs pokaler i 2013, 
kan så småt begynde, at tænke på, at få 
pokalerne graveret, så De er klar igen, til 
udlevering i 2014. Prøveleder bliver Gun-
nar Jensen.

Dette års vinder af DISKs forårs vinderklasse, John 
Skovgaard med Kragereden Debbi.

Glædelig jul
Bestyrelsen, kontaktpersonerne, og redak-
tørerne på hjemmesiden og Jagthunden, 
ønsker Dansk Irsksetter-Klubs medlem-
mer, en glædelig jul, samt et godt og 
fremgangsrigt nytår.

www.fjd.dk
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Udover Red Pepper, og De fi re nye JCh, 
Kokus, Unica, Messi og Erica, der er omtalt 
særskilt, har Vilslev Kari DK19389/2011, 
ved Flemming Vilslev opnået 1. præmie i 
unghunde klasse, den 15. september ved 
Bramming. Kari har også i foråret opnået 1. 
præmie i UK.
  Mårup Carto 13100/2011, ved Per 
Pedersen, har den 17.9.13 opnået 1. pr. i 
brugsklasse. Carto blev 1. vinder af UKK på 
hovedprøven i foråret.
  Fuzzy DK19093/2007, ved David Højga-
ard, opnåede på Lolland den 18.9.13, 2. pr. 
i brugsklasse, Fuzzy er tidligere præmieret 
med 2. præmie på markprøve.
  På Fyn den 27.9.13, opnåede Erin Vom Ka-
pellenfad DK00147/2011, ved Jan Justesen 
1. præmie i brugsklasse. Erin er tidligere 
præmieret i både åben og vinderklasse.
  Ved DJ vinderklasse på Vestsjælland, lyk-
kedes det Lohmann´s Jaffa 06083/2005, ved 
Frank Krøyer, at blive placeret som 4. vin-
der. Jaffa er stadigt den højest præmierede 
IS i Danmark.
  Ved FJDs vinderklasse den 20.10.13 på 
Falster, blev vort Svenske medlem Ylva 

Lange, med Janås Esso Ess S31093/2006, 
placeret som 3. vinder.
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med 

præmieringer og placeringer.
Palle Krag.

Jan Justesen og Erin Vom Kappellenpfad har i efteråret opnået 1. præmie i brugsklasse.

Markprøvepræmierede hunde efterår 2013

Vindermøde og forårstræning

I weekenden den 22. – 23. februar 2014, afholdes der vintermøde og forårstræning på 
Kongenshus Mindepark. Det er som sædvanligt, Brian H. Krog der står for den prakti-
ske del af arrangementet. Når både vintermøde og forårstræning, er henlagt til samme 
weekend, håber vi på, at vejret er til forårstræning, og ikke som sidste år, hvor det bar 
mest præg af vintertræning. Program vil komme i Jagthunden og på Hjemmesiden.
Velkommen Brian H. Krog.

Foto: Kim Henriksen. Vi håber på forårsluft, til træningsturen 22. 23. februar 2014. I 2013, hvor billedet er fra havde det nærmere 
karakter af vintertræning.
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Kongejagterne

Tekst: Hugo Jensen
Tegning: Jørgen Axelberg
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Erindringsglimt fra 50erne og 
60erne fra heden og moserne 
mellem Ørnhøj og Vind

Min bedstefar Mathinus gik på jagt sammen 
med en kornhandler fra Videbæk, Laurids. 
Bedstefar lærte ham at kende, mens han 
endnu havde sin hedegård mellem Ørn-
høj og Vind. Laurids og hans folk havde 
nabojagten og nu og da løb deres hunde 
over i bedstefars hede og tog stand. Han gav 
en gang for alle disse nabojægere lov til at 
gå over og lade rejse og skyde, hvis der var 
stand. Det ku’ de godt li, så de opsøgte ham 
en dag på gården for at lære ham nærmere 
at kende.
  Det blev begyndelsen til et langvarigt 
jagtfællesskab og venskab, som fortsatte 
efter at Mathinus havde solgt sin gård. På 
et tidspunkt havde Mathinus og Laurids 
vel 1000 hektar god hønsejagt derude. Det 
var Mohrsens Hede, Grening Hede, Jens 
Damgaards Hede mm. Det var heder, moser 
og dyrket jord. 

En gang om året blev ”kongejagten” 
afholdt. Så kom Laurids og hans jagtkam-
merater fra Videbæk i en bus til Ørnhøj. Det 
var en stor dag. For mig først og fremmest, 
fordi dagen bød på en stor varietet af hønse-
hunde. I bussen var nemlig ikke blot jægere, 
men også dejlige stående hunde af forskel-
lige racer.
  Først i 60erne nok stadigvæk overvejende 
engelske hunde, men nu og da dukkede også 
hunde op, som jeg personligt ikke kendte 
meget til. Ædle spættede dyr med korte ha-
ler. Nogle af dem sågar med skæg. Dengang 
kunne de skæggede hønsehunde godt være 
lidt bestemte i det, mener jeg at huske. Man 
sagde også, at de skulle stamme dybt nede 
fra Tyskland, hvor de var fremavlet og brugt 
som jagt- og krybskyttehunde. Man kriti-
serer jo aldrig andres hunde, men enhver 
havde jo da lov til at tænke sit.
  De brunspættede med kort hale og uden 
skæg havde jeg godt hørt tale om. De havde 
da vist også en meget gammel klub her i 
Danmark--- men med skæg?
  Selv om der var fl ere større fyrreplantager 
på jagtterrænet, blev der først og frem-
mest jaget på dyrkede marker, på heder og 
i moser med de stående hunde. Man skød 
også harer, der kom for, men interessen 
var koncentreret om agerhøns, nu og da en 
fasanhane og så urhaner eller urkokke, som 
vi sagde. Disse kunne endnu godt ligge i he-
derne derude, som jo lå i umiddelbar nærhed 
af Vind Urfuglereservat.

  Urhønerne var for længst fredet. Bedstefar 
var født i 1896, og urhønerne var allerede 
fredet, da han blev født, fortalte han. Men 
”kokkene” måtte skydes til engang allerførst 
i 1970erne.  
  De jægere, der var vant til at jage sammen, 
begav sig i deres vante retninger med de 
stående hunde, og jagten var i gang. Vi be-
gyndte klokken 9.30, og så var der samling 
og frokost ved bussen klokken 13.
  De hurtigt søgende hunde på de udstrakte 
heder er et uforglemmeligt syn. Fra sin egen 
gruppe kunne man nogle gange se de andre 
på fjernere hedeskråninger. Billedet af set-
tere og pointere, der med livlig halerørelse 
strøg i et imponerende bredsøg op og ned 
over hedeskråningerne vil sidde i sindet til 
det sidste. 
  Pludseligt bliver ens opmærksomhed revet 
tilbage til det nære og ens egen gruppe: En 
hund står stramt og en anden sekunderer. 
Et par jægere går op til den stående. Men 
hvad er nu det? Hunden løser op og trækker 
an igen, den bliver lav, men fortsætter sit 
antræk, et lavt hurtigt antræk, som om der 
er noget, der vil løbe fra den, den slår lidt ud 
og henter vind og står så igen som en statue 
på den smukke hede.
  To mand er fremme og ude til siden lidt 
foran hunden:- Ja!! Lang rejsning. Og så 
sker det: Op buldrer en sortglinsende urkok 
og starter sin hurtige fl ugt hen over heden. 
Hvorfor skyder de dog ikke? Så endelig to 
skarpe knald næsten samtidigt – åh Gud 
ske lov da. Han sejler død hen over heden 
og ned i risene. Apport! Statelig er han som 
han holdes der i en jægerhånd til almindelig 
beundring. Findes der en smukkere blåsort 
farve? En tilfreds ”smilende” setter kig-
ger med, og øjnene siger:- Er det her ikke 
fantastisk? – og det var mig der satte og 
apporterede ham. 
  Da vi går ind mod bussen, stiger respekten 
for de skæggede hunde. I roerne ved gården 
står en af dem bomfast. Det er nok ager-
høns. Mads og Peder går op for at skyde: En 
død høne og en vingeskudt. -Den vinge-
skudte får de vist ikke med den hund? Men 
jo, hunden apporterer først den. Et langt løb 
i roerne med snuden nede, så stand igen. 
Op! – og haps, hønen er der!! Den døde er 
en smal sag. - Nå -  det var pokkers!! Det 
var da vist mindst lige så ekspedit apporte-
ring som en engelsk hund kunne have gjort 
– mindst!!

Som afslutning på kongejagterne var der 
middag hos Karen og Mathinus. Dampende 
hønsekødsuppe og frikassé, fl ødebudding og 
kaffe – og så bagefter kortspil til ud på de 
små timer. Bedstefar spillede ikke med – det 
sørgede Karen for. Det var for dyrt for ham.
  Karen sørgede også for, at hundene ikke 
bare blev overladt til sig selv i bussen. Det 
var min opgave at få dem ind i et særligt 
rum i huset. Jeg skulle fodre og give vand. 
Så begyndte min ”hundevagt”. Jeg skulle 

holde øje med, at hundene skikkede sig 
og ikke kom op at slås eller lavede andre 
unoder.
  De blev bundet på deres tæppe, så de ikke 
kunne nå hinanden. Her lærte jeg racerne at 
kende, og en dyb kærlighed til hønsehunde 
blev grundlagt. Jeg blev også efterhånden 
selv meget glad for de spættede med skæg 
og korte haler, og fandt senere ud af, at de jo 
altså også har en gammel klub her i landet. 
Ikke så gammel som de spættede uden skæg 
med korte haler – men gammel!
  Det skete, at jeg selv faldt i søvn på hun-
devagten, men jeg sov let, for Karen kunne 
dukke op og tjekke mig, når det skulle være. 
  Sent om natten gik jægere og hunde i 
bussen og ”Christian Chauffør” kørte afsted 
med dem mod Videbæk. 

En enkelt gang forlod jeg hundevagten med 
vilje. Min bedstefar havde på det tidspunkt 
en meget lille gulbroget pointer-hanhund, 
som han ikke kunne få i hånd. Det var ”Lille 
Tref”.
  Jeg havde opsnappet i løbet af dagen, at 
min bedstefar havde solgt ”Tref” til en af 
Videbæk-jægerne. Jeg vidste, at ”Tref” 
ville blive taget med om natten, hvis han 
var at fi nde sammen med de andre hunde i 
hunderummet.
  Altså forlod jeg vagten og fl ygtede med 
”Lille Tref” over på banedæmningen, hvor 
jeg kunne følge med i, hvornår bussen 
forlod mine bedsteforældres hus. Da faren 
var drevet over, gik jeg hjem og tog min 
straf. Men handlen gik tilbage. Jeg fi k lov at 
beholde ”Lille Tref”.
  Jeg havde altid fri fra skole dagen efter en 
kongejagt. Faktisk fi k jeg hvert år en seddel 
med i skole midt i september til lærerinden, 
at min skolegang kunne blive ”lidt uregel-
mæssig i efteråret, men at min bedstefar 
ville læse med mig, og at jeg helt sikkert 
kom igen, når vinteren satte ind.” Præsten, 
der sad i skolekommissionen, var utilfreds 
med den praksis, men det gik. 
  Jeg var ikke selv bange for at komme bag-
efter, for Mathinus havde sagt, at jeg også 
kunne lære noget meget vigtigt ved at være 
med ham på jagt. 
  Jeg ved i dag, at han havde ret. 
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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 ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters 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.

Adresseliste over specialklubber-
nes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og 
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
 
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørs-
holm. Tlf. 20494839 
Email. kasserer@ruhaar.dk

KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund. 
Tlf. 75331760 
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense. 
Tlf. 64441145 - 22618279 
Email. erik.lillesoe@privat.dk

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

LANGHÅRSKLUBBEN.
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens. 
Tlf. 74507485 29263985.
Email. Justm@webspeed.dk

DANSK WEIMARANER KLUB.
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge.
Tlf. 48708900
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 Års. 
Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk

DANSK POINTER KLUB.
Anne Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø. 
Tlf. 63835000 - 2048 5292
Email. branebjerg@tdcadsl.dk

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

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. 
Tlf. 23634245
Email. lauge.stiig.larsen@papyrus.com

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyl-
linge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,. 
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

Ny  jagthunderace i DK 
Braque Français

tusinder har gjort i Frankrig ! 
Det første hvalpekuld i Danmark er solgt. 

Sidste chance  – vi har nu fået 
HVALPE på Freja.

Se mere om hvalpene og racen på 
www.braquefrancais.dk 

Tlf. nr. 66 15 10 15

Agerhøns sælges
   Bestilling modtages på 
   æg, daggamle kyllinger 
   og 6/8 ugers samt 
   familier.

Katholt´s vildtopdræt
 v/Niels Skytte Sørensen
 

K

Tlf. 2763 6780/6013 2000
e-mail: katholt@private.dk

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 

Komplet - klar til familieudsætning

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

Vestfyns
Ager-
høns
Opdræt

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email:
alexnissen@c.dk

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 

SL VILDT 
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

DKK har lavet adfærdsfi lm
Dansk Kennel Klub har produceret ni små 
adfærdsfi lm, der hver især behandler for-
skellige adfærdsproblemer. Aggressivitet, 
alene hjemme, angst osv.
  Filmene er meget instruktive og giver 
gode løsningsforslag på problemerne.

Se dem på www.fjd.dk
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Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!

 UniQ START  
Fedt 17% - Proteiner 27%

 UniQ BASIC 
Fedt 14,5% - Proteiner 21%

 UniQ POWER  
Fedt 27% - Proteiner 25%

 UniQ LIGHT  
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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