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Tanker ved juletid

Når disse linjer læses, er der 
ikke længe til jul. Mange er 
sikkert i fuld gang med 
at forberede julen. Der skal 
købes gaver, og juletræet 
skal hentes sammen med børn eller børnebørn. 
Der breder sig en ganske særlig stemning, 
som man kun kan fornemme her op mod jul.
  Det er også tid til at få skrevet julekort, 
selvom de elektroniske efterhånden har taget 
over. Jeg er selv med på vognen og forfatter 
et julebrev til familie og venner. Det bliver 
så godt noks endt på gammeldags vis – med 
posten.
  Når man på den måde sætter sig og skriver 
julebrev, kommer man helt naturligt til at 
tænke tilbage på det år, der nu er ved at være 
gået. Hvad oplevede man? Hvad opnåede 
man, og hvad opnåede man ikke?
  Noget af det, jeg vil huske året for, er det 
engagement, jeg har mødt såvel i forbindelse 
med at få et fornuftigt blad ud af jagthunden 
og som initiativer, der skal være med til at 
forbedre vilkårene for agerlandets fauna ikke 
mindst agerhønen.
  Det er opløftende at møde dette engagement 
og se den ildhu, man går til opgaverne med. 
Det er vigtigt, hvis vi skal have fremgang for 
såvel vort markvildt som for vore hunde.
  Lige nu sidder vi og arbejder med at lave 
en udsætningspolitik. I 2017 skal der laves 
et nyt udsætningsforlig, og i den forbindelse 
har Danmarks Jægerforbund inviteret FJD, 
specialklubberne og andre interessenter til at 
være med i et forberedende arbejde, der skal 
give DJs forhandlere de rigtige argumenter 
med i baglommen til de kommende forhand-
linger.
  Derfor bringer vi også i dette nummer en ar-
tikel, der skal forsøge at give svar på nogle af 
de mange spørgsmål, der drøner rundt hunde-
folk og jægere imellem. Det er jo rart at vide, 
om de mange agerhøneudsætninger virker.
  Det er et spændende arbejde. Vi har holdt 
to møder, og skal have endnu et til foråret. 
Derfor prøver vi at fi nde fælles fodslag i FJD, 
så vi er enige om, hvad vi skal videregive til 
Jægerforbundet. Det er slet ikke sikkert, det 
bliver sådan, men det er en stor hjælp, hvis 
de 13 klubber under FJD er enige om, hvad 
de synes der skal puttes ind i nye udsætnings-
regler.
  I den forbindelse er det dejligt at opleve 
engagementet fra FJDs bestyrelse. Vi skal nok 
nå frem til noget godt.
  Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed 
til at takke alle, som jeg har samarbejdet med i 
det forgangne år på den ene eller anden måde. 
Særlig tak til skribenter og fotografer på Jagt-
hunden samt specialklubredaktørerne. Uden 
jer intet Jagthunden. men sidst og ikke mindst 
vil jeg gerne takke FJDs bestyrelse for et godt 
og inspirerende samarbejde.
  Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle 
læsere og samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Forsidefoto: Kim Henriksen

Hvad ved vi egentlig om udsætning af agerhøns? Jagthunden har prøvet at samle noget af 
den viden, udsættere har erhvervet sig gennem årene. Læs side 24.

Foto: Flemming Østergaard.



4 www.fjd.dk

De hårde hundes
mesterskabTekst og foto: Anette Laursen og Michael Sanner

Det var et krævende stykke arbejde som blev forlangt 
af hundene i vand, men de klarede det uden de helt 
store problemer.

Fuldbrugsprøvemesterskabet, FUME, er kun for de allesejeste hunde. Her konkurrerer de 
bedste fra årets fuldbrugsprøver om at blive „Årets hund“. Det er afprøvning på allerhøjeste 
niveau, og man kan ikke andet end beundre hundene og deres førere for deres kunnen. I år 
var FUME henlagt til Vestjylland, og komkurrencen var knivskarp til det sidste.
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Fuldbrugsprøvemesterskabet blev i år 
afholdt i Dejbjerg. Prøveleder Gorm 
Henriksen og hans store stab af hjælpere 
sørgede for at de to dages afprøvning forløb 
fuldstændig gnidningsfrit. 

Det er et kæmpe arbejde at få et sådant 
arrangement til at fungere. Der skal være 
rigeligt med terræn, og det skal være godt 
besat med vildt. Der skal være ræve, ænder, 
duer og andet vildt til apportering. Alle 
schweiss- og ræveslæbsspor skal gåes igen-
nem lige inden prøven. Dette for at være 
sikker på at en skovmaskine ikke pludselig 
har ommøbleret skoven eller andre uforud-
sete ting er sket.
  Der skal være mad, kaffe, blod, klove, 
patroner, dommerbøger, diplomer plus alle 
de andre ting, som en prøveleder skal holde 
styr på. En stor tak til alle som var med til 
at få dette arrangement kørt af stablen på så 
fornem vis.
  Også en stor tak til Naturstyrelsen for lån 
af Hoverdal. Et fantastisk terræn som gav 
gode udfordringer til hundene.

12 hunde havde kvalifi ceret sig, og de 
havde tidligere opnået mindst 242 point 
eller mere for at sikre sig en plads i dette 
stærke felt.
  Vi startede lørdag med markarbejde. Det 
foregik på heden lige uden for Dejbjerg. 
Hele natten havde de styrtregnet, og jeg 
tror alle var lidt urolige for, om det dårlige 
vejr ville følge os hele weekenden. Men 
da vi var klar til at slippe de første hunde, 
begyndte de tunge skyer at forsvinde, og en 
blå efterårshimmel kom til syne. 
  De første to hunde havde ikke været slup-
pet i mange sekunder, før der var stand. 
Skytterne var hurtigt på plads, og der kunne 
gives rejseordre. Det var en lille fl ok ager-
høns, og i dette tilfælde var det ikke muligt 
for skytterne at få afgivet et forsvarligt skud.
  Nu gik det slag i slag, der blev fundet fugl 
i hvert eneste slip. Hundene var gode til at 
håndtere både fasaner og agerhøns, og vi så 
meget godt hundearbejde. Da klokken slog 
11 var der skudt for 11 ud af 12 hunde. Der 
blev nu gjort en stor indsats for også at få 
skudt for den sidste hund, men det lykkedes 
desværre ikke. Den havde dog fl ere chancer, 
som ikke blev udnyttet. 

Efter lunch var det tid til ræv og vand. 
  Rundt om søen var der en kombinationen 
af rørskov og stejle skrænter. Den ene and 
lå på en ø, og det var denne and, som blev 
udpeget for førerne. De to andre ænder var 
udlagt i to sivbræmmer, og dette område 
skulle hundene selvstændigt søge af og fi nde 
ænderne. Der var mellem 50 og 65 meter fra 
startstedet ud til de udlagte emner. En rigtig 
fi n sø, hvor sværhedsgraden passede til et 
fuldbrugsprøvemesterskab.
  Ræveslæbet foregik på statens arealer. Her 
måtte vi dele pladsen med svampeplukkere 

og en enkelt rudel kronvildt. Det gav dog 
ikke hundene de helt store problemer, og 
kun en enkelt hund fi k ikke ræven hjem. 
Det var dog hverken kronvildt eller svampe-
plukkere, der var skyld i det, den kom bare 
aldrig ud af startområdet.

Alle huskede at stille uret en time tilbage, 
og hele holdet var klar igen søndag morgen 
kl. 9.
  Status inden vi gik i gang søndag var; en 
hund som der ikke var skudt for, en hund 
som ikke fi k ræven hjem og en hund som 
ikke fi k alle ænder hjem. Ni hunde var 
derfor stadig med i kapløbet om de fi re vin-

derplaceringer. Nogle havde selvfølgelig sat 
lidt til hist og her, men alt kunne stadig ske.
  Apportering, skovdiscipliner og schweiss 
foregik i samme område, så alle mand 
kørte ud og havde base på samme P.plads i 
skoven.
  Nogle var meget spændt på, om kronvild-
tet igen ville gå gennem området og skabe 
forstyrrelse for hundene. De var der, og en 
enkelt hund kom på schweisssporet i meget 
tæt kontakt med en kronhjort. Ellers var det 
mest svampeplukkere, vi mødte derude, og 
de spurgte selvfølgelig interesseret til, hvad 
vi foretog os.

11 ud af 12 hunde fi k ræven hjem.

På en fuldbrugsprøve føles det rigtig godt når man står med en nyskudt fasan i hånden.
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  Hundene ænsede dem ikke, de koncentre-
rede sig bare om deres spor.

FUME er en konkurrence, og derfor havde 
dommerne, ordførende Uffe Jacobsen og 
meddommer HC Clausen, også gjort det 
klart, at blyanten var spidset, og de ville 
dømme hårdt, for på den måde at skille hun-
dene fra hinanden. Derfor var spænding stor, 
da det var tid til præmieoverrækkelse.
  Et stort tillykke til årets Fuldbrugsprø-
vemester, Bredsgaards Nemo ført af Lars 
Koch. Ekvipagen klarede sig gemmen de 
to dage med 244 point og slog dermed 2. 
Vinderen med 7 point.
  Men en fl ot indsats af alle hundeførere, 
som alle har nogle meget dygtige og alsidige 
hunde.
  Lidt trist er det dog, at ikke fl ere lægger 
vejen forbi og følger FUME som tilskuere.
  Fuldbrugsprøven viser virkelig, hvor store 
kapaciteter vore hunde er. De kan omstille 
sig fra en opgave til en anden på ingen tid 
og alle hundene gik til opgaverne med stor 
energi og jagtlyst. Der blev begge dage vist 
hundearbejde af meget høj kvalitet.

Resultatet blev:
1. vinder af FUME 2014: KH, Bredsgårds 
Nemo, Lars Koch, 244 point
2. vinder: RH, Barmosens E. Ulan, Bjarne 
Hansen, 237 point
3. vinder: RH, Carlos, Jesper Kjærgaard, 
232 point
4. vinder: KH, Søborggårds Walter, Thomas 
Styrbæk Andersen, 234 point.

Svampeplukkerne var meget interesserede i hvad vi lavede ude i skoven.

Tillykke til de fi re placerede ekvipager.

Vildtplejeren.dk
Alt til din vildtpleje

Udførelse af vildtplejearbejde
Rådgivning
Hegn og remiser

En del af Fyns Naturpleje v. Brian Kerdil
Idrætsvej 7b, 5300 Kerteminde. Tlf.: +45 22 73  22 88. mail: bk@vildtplejeren.dk

Frø til vildtagre
Vildtblandinger
Vildtplejeudstyr

www.fjd.dk



7Tilbudene gælder til og med den 26. december 2014. 
Forbehold for udsolgte varer.

Lommebog 2015
Lystfiskerens- og jægerens lom-
mebog 2015 med alt det du har 
brug for at vide, som jæger og 
lystfisker.

Pr. 129,-

Tilb d ld til d d

MAN-FREDAG  . . . . . . . . . . . .  10 – 17.30
LØRDAG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 – 14
SØNDAG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 – 14

Åbningstider mellem jul og nytår:

24 – 26. december  . . . . . . . . . . . . .  lukket
27. december  . . . . . . . . . . . . . . . .  10 - 13
29 – 30. december  . . . . . . . . .  10 - 17.30
31. december  . . . . . . . . . . . . . . . . lukket.
Vi åbner igen fredag den 2. januar i det nye år.

Vi bytter julegaver med et smil frem
til lørdag den 10. januar 2015.

Køber du gaver via vores 
webshop bliver de naturligvis 

også pakket flot ind.

JUUULLLEÅBNNINGSTIDER I DECEMBBEER

Vi åbner igen fr
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Vi åbner igen fr

Vi bytt
til lø

w

Nyheder fra Hunters Video
Se de spændende film fra Hunters – den 
perfekte gave til jægeren, der har alt. 
Lige fra spændende jagt i New Zealand 
på wapitihjort til sammendrag af eventyr 
fra hele verden.

Pr. stk. 249,-

MIDWEIGHT UNDERTØJSSÆT
Super blødt og lækkert undertøjssæt til dame og herre i 
den fineste merionuld. Kan tørretumbles. 

Herre Undertøjssæt 
Sort.  Str. M-2XL.
Varenr. SS03

Dame Undertøjssæt 
Sort eller mørk lilla. Str. S-XL.
Varenr. SS221

Undertrøje kr. 849,-
Lange underbukser kr. 729,-
Normalpris for sættet kr. 1.578,-
Spar 328,-

ØJSSÆT
dame og herre i 
. 

Smartwool 
Mountaineering 
Strømpe
Den varmeste strømpe du
kan få med maksimal komfort.
Str. S-XL.

Kr. 229,-
Varenr. 71397

Spar 328,-SSpar 328,

Julepris 1.250,-

en 26 decembber 2012014426 d

e år.

m

is s

GRATIS FRAGT
gælder til og med 
den 26.december. 
Gælder ikke våben, ammuni-

tion og våbenskabe.

WildGame 
riffelkuffert
Foret riffelkuffert i canvas forstærket 
med imiteret læder. Med kodelås. Kan 
indeholde riffel med 1 ekstra løb, 
1 kikkert og magasin.

Førpris 3.999,-
Spar 2.500,-

Julepris 1.499,-

Julekatalog
Se julekataloget og 
alle vores tilbud på 

hjemmesiden.
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Fasaner ved juletid

HØNSEFUGLENE ÅRET RUNDT

Jagtsæsonen er så småt ved at gå på hæld. Vi skal naturligvis have fuglevildtet godt gennem 
vinteren, men den sidste halvanden måned giver også mulighed for fantastisk jagt på fasan-
kokke i selskab med en dygtig hund. Hvis du ikke har prøvet det før, så er muligheden der. Det 
er virkelig super.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Kim Henriksen m. fl .

To langhalede fasankokke på hvid julesne. det er en 
super jagtoplevelse.
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Ifølge kalenderen er december årets første 
vintermåned. Men naturen og vejret er som 
bekendt lunefuldt, og så er der da også folk, 
der mener, at vejret – vintrene og somrene – 
ikke er, hvad de var engang.
  December kan være både hvid og grøn. 
Der er ganske langt mellem de år, hvor ju-
lesneen ligger højt. Til skuffelse får børn og 
barnlige sjæle. Kælken, skiene og skøjterne 
ligger ubrugte. 
Men det er til gavn og glæde for vore høn-
sefugle. Det manglende snedække gør det 
nemmere for fuglene at fi nde føde, og det 
er altså også væsentligt nemmere for både 
agerhøne og fasan at fi nde dækning for 
rovvildtet, når et hvidt snedække ikke 
udgør den dominerende farve.

Jagten på agerhøns er for i år for længst 
et overstået kapitel. Nu handler det bare 
om at få de små hønsefugle frelst gennem 
vinteren. Vi kender opskriften: Konsekvent 
fyldte fodertønder og ud med ”sneskrabe-
ren”, hvis snedækket bliver massivt; især 
hvis isslag og skiftende temperaturer danner 
hård skorpe på sneen.
  Dertil bør vinteren for alle jægere være 
højsæson for rævejagten. Gravjagten er 
ubetinget den mest effektive, men også 
drivjagten, hvor vi går sammen på tværs af 
naboskel, er værdifuld. Ikke mindst fordi 
det giver mulighed for at få en nyttig dialog 
med nabojægerne. En dialog, som måske 
kan føre til øget samarbejde om netop vore 
hønsefugles pleje. Og måske åbne op for 
nye træningsterræner. 
  Og så hører en vildtparade med røde ræve 
på hvid sne til blandt de fl otteste af slagsen.

Fasanerne jager vi fortsat. Både kokke 
og høner foretrækker i vintertiden skov og 
mose. De ”klumper” sammen, hvor der er 
læ og dækning. Og hvor der er servering af 
deres livretter. I højsommeren var favorit-
føden for de udsatte fasaner ganske længe 
voksefoderet, så gik de gradvist over til 
hvedekernerne, og hvis muligheden bød sig, 
så værdsatte de på et tidspunkt de gyldne 
majs højest. 
  Det er nok ikke helt forkert, at du med 
rundhåndet fodring med majs kan ”stjæle” 
nogle af naboens fasaner. 
  Den samme menu kan i øvrigt skabe 
grobund for et fi nt træk af duer. Vi skyder 
dem naturligvis ikke på foderpladsen, men 
majskernerne kan være med til at styre 
duernes trækrute.  

På de professionelles store revirer med 
massiv udsætning af fasaner giver det vel 
dårlig mening at tale om skånsom afskyd-
ning af høner. 
  Men på den berømte ”almindelige” jægers 
revir med ingen eller en beskeden udsæt-
ning giver det i høj grad mening at skåne 
fasanhønerne.
  Jeg skrev det i det første afsnit af denne 

lille serie, men det tåler gentagelse: Det er 
en overordentlig fornuftig og virksom del af 
vildtplejen, at passe godt på hønerne. En fa-
sanhøne på paraden tæller i vildtstatistikken, 
men den kommer altså ikke med kyllinger 
næste år.
  Derimod tåler fasankokkene fi nt at blive 
reduceret betydeligt. Hvis du hører til dem, 
der udsætter et beskedent antal fasaner på 
terrænet hvert år, er det måske ovenikøbet 
en fordel reducere antallet af kokke betyde-
ligt? Der er i hvert fald nogen, der hævder, 
at det er gamle kokke, som får dine udsatte 
fasaner til at udvandre fra reviret.

Alenejagten – eller tomandsjagten – med 
en veltrænet stående hund er en af de al-
lerfi neste jagtformer. At opleve hunden tage 

stand i den snedækkede mose eller skov, at 
se den villigt avancere ind i den snedækkede 
bregnebevoksning eller risbunke, og tilslut 
opleve at snedækket eksploderer i rødt og 
gyldent, når den udfarvede kok med bulder 
og brag går på vingerne, er en fascinerende 
oplevelse hver gang. I tilgift får du måske på 
samme jagt en sneppe eller to.
  Der er vist ikke så mange, der dyrker den 
jagtform mere. Selv om mange formentlig 
har mulighed for det? Men måske har de – i 
lighed med haretramp – glemt jagtformen.
  Og lad os så lige vende tilbage til æstetik-
ken ved en vildtparade: To udfarvede kokke 
og en sneppe på hvid bund er altså fuldt ud 
på højde med den røde rævs lit de parade.
Godt nytår.      

Det gælder nu om at få agerhønsene godt gennem vinteren med foder og eventuelt fjerne sneskorpen på stub-
marken. Foto: Anette Laursen.

På terræner med ingen eller kun lidt udsætning kan det være en god idé at skåne fasanhønerne i den sidste del 
af sæsonen.
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Breton var bare bedst!
De små franske hunde var i overtal, da de engelske racer afviklede deres Danmarksmester-
skap på Gl. Toftegaard. Terræn, fugle og fl ot hundearbejde gik op i en højere enhed. Det blev 
en opvisning i, hvordan jagt med stående hunde kan blive den helt store oplevelse.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Kim Henriksen m. fl .

Breton Ritta satte kursen fra start. en stor fl ok agerhøns blev bragt for bøssen efterfulgt af to sikre apporteringer.

DM for engelske hunde
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Det var endnu mørkt søndag d. 12. oktober, 
da vi forlod vor midtjyske hjemegn og satte 
kursen mod Vendsyssel.
Hundefører og DM-deltager Jan Nielsen, 
hans kone Kis og undertegnede. Med os 
havde vi de to bretoner nemlig Jans egen 
nyslåede INTBRCH Aulumboens Pepsi 
og Ritta, som han skulle føre for sin ven 
Thorbjørn, der var optaget af elgjagt i det 
svenske.
  Forventningerne var naturligvis store, når 
man har to hunde med, som hver har kvali-
fi ceret sig som 1. vinder med HP og CACIT 
og de dæmpes ikke af en enkelt regnbyge 
under vejs.

Vel fremme på Gl. Toftegaard samledes 
de 26 deltagere til årets mesterskab for en-
gelske hunde sammen med publikum foran 
det nyrenoverede jagthus. Efter velkomst 
og opråb kørte de tre hold i marken. To hold 
skulle gå på Gl. Toftegaard, medens det 
sidste skulle til Borupgård ved Løkken. Alle 
racer var repræsenteret med bretonerne som 
den talrigeste race. Hele syv havde kvalifi -
ceret sig.
  Jeg fulgte med Jan Nielsen og hans to 
bretoner, som skulle gå ude i ”Vildmosen”. 
Store rapsmarker med levende hegn ud-
gjorde formiddagens terræn og var særdeles 
velgenede til afprøvning af hundene.
  Første slip. Jan og Pepsi skulle i aktion. 
Stort, fl ot søg i høj fart i god kontakt. Det 
var som det skulle være. For at komme 
rigtig i vind, smuttede Pepsi gennem et af 
hegnene, og fl ere agerhøns kom i luften. 
Hun fi ndes dog i stand og lavede en fi n 
situation.
  Vi var i gang. De næste hunde blev sluppet. 
Her var der også fugl, og pointer Loke fi k et 
plus i karakterbogen.
  Så skulle Jan Nielsen i aktion igen. Ritta 
skulle i slip med sidste års mester gordon 
setteren Aldo. Her viste det sig hurtigt, at 
Ritta var i førerposition. Smuk stram stand. 
Præcis rejsning af en stor fl ok høns. Ro i 
opfl ugt og skud. Men så fulgte nogle ner-
vepirrende minutter. Der var fældet to fugle 
for Ritta. Den første var hurtig hentet, men 
hvor var den anden? Det tog noget tid, for 
hverken hunden eller Jan var helt klar over, 
hvor fuglen var faldet. Men et koncentreret 
apportsøg gav omsider resultat. Sikkert greb 
og sikker afl evering. Alle åndede lettede op, 
ikke mindst Jan Nielsen.
  Og sådan gik det slag i slag hele formid-
dagen. Der var nok af fugle, så alle hunde 
blev grundigt afprøvet. For nogle gik det 
godt, for andre lidt mindre godt. Det er spil-
lets regler. Breton Pepsi fi k endnu en god 
fugletagning, og Ritta arbejdede så overbe-
visende, at hun sluttede i spidsen for holdet, 
da der blev ”blæst” til fokost.

Frokostpause. Der var efterhånden mange 
mennesker i og omkring jagthuset, hvor der 
blev serveret en aldeles fortræffelig DM-

Det var jagthundenes dag på Glk. Toftegaard. 27 fugle blev fældet for hundene på årets Danmarksmesterskab.

Gordon setter, Blacksetter Aldo i stram stand.

Ulrik Kjærsgaard og Erica bragte sig selv nærmere en podieplads med en god situation. - Hold fast!
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menue. Uden mad og drikke…. Stor ros til 
planlæggerne og kokken.
  Ventetid. Det er ikke det, man har mest lyst 
til, når maden er sunket. Man vil vide hvem 
der er med og så i gang. Alle er utålmodige 
i denne situation, og jeg tror, at de fl este 
hundførere følte, at der gik en evighed, 
inden dommerne kom frem på trappen og 
bekendtgjorde, hvem der havde kvalifi ceret 
sig til videre konkurrence.
  11 hunde skulle gå om de eftertragtede 
placeringer og det endelige mesterskab. 
Alle racer var igen repræsenterede med 
hele fem bretoner. Nu skulle fårene skilles 
fra bukkene, og det blev de hurtigt på Gl. 
Toftegårds store stubmarker, hvor agerhøne-
fl okkene næsten sad som perler på en snor.
  Det blev en forrygende eftermiddag i et 
fantastisk terræn, hvor de bedste hunde viste 
deres klasse og værd som jagthunde.
  Breton Ritta fandt igen fugl, medens de 
tre øvrige bretoner måtte se sig distanceret. 

Gordon setter Aldo lavede fornemt fugle-
arbejde og sikker apport i et brakstykke, 
medens irsksetter Erica via en stor fl ok høns 
bragte sig et stort stykke nærmere podiet.
  Syv skulle gå fi nale. I spidsen lå den en-
gelske setter Nordvestjydens Civa, og ellers 
havde dommerne med Joakim Skovgaard 
Larsen i spidsen trukket en streg efter nr. 3 
Aldo, og det var således, efter at de sekun-
dære placeringer var blevet fordelt, Aldo og 
Rita, der skulle kæmpe om at gå fi nale mod 
Ciwa.
  Ritta trak det længste strå via et bedre 
søgsoplæg, og så var vi klar til den endelige 
fi nale. – Vær så god at slippe, lød beske-
den fra dommeren, og så gik det. Måske 
ikke den fl otte afslutning, vi havde håbet 
på, for Ciwa havde svært ved at frigøre 
sig fra noget fært, medens den lille breton 
lagde sig ud i det søg, den havde vist hele 
dagen. – Koble! Sagen var afgjort. Det var 
en jublende lykkelig Jan Nielsen, der løftede 

Ritta i triumf og modtog konkurrenters og 
kammeraters lykønskninger.
  En pragtfuld eftermiddag var til ende. Et 
fantastisk arrangement, som jagtherren på 
Gl. Toftegaard Nold har stor ære af. Jeg tror 
vi alle gik der fra med en oplevelse af, at det 
var jagt med stående fuglehunde, når der er 
bedst.

Solen stod lavt over Vendsyssel, da vi sam-
ledes med de kontinentale på St. Sindholt 
til præmieoverrækkelse. En stemningsfuld 
afslutning, hvor fuglene fra de engelske hold 
fyldte godt på paraden.
  Sølvtøjet blev fordelt. Der blev blæst i 
jagthorn, og der blev udbragt et leve for 
vinderne og vores arbejde med de stående 
jagthunde.
  Behøver jeg at skrive, at stemningen, på 
trods af det sene tidspunkt og det faktum, at 
vi var trætte, var høj i bilen på vejen hjem. 

Resultatet:
1.vinder, Danmarksmester 2014 
med HP, breton Ritta. Ejer: Thorbjörn 
Rantanen Lund-Nielsen. Fører: Jan 
Nielsen.
2.vinder med HP, engelsk setter 
Nordvestjydens Ciwa. Ejer og fører: 
Kurt Nedergaard.
3.vinder med HP, gordon setter 
Blacksetter Aldo. Ejer og Fører Ole 
Halberg.
4.vinder, gordon setter Østjyllands 
Rbz Sandy. Ejer og fører: Søren 
Brøndum Thygesen.
5.vinder, irsksetter Erica. Ejer og 
fører: Ulrik Kjærsgaard.
6. vinder, pointer Astrups Loke. Ejer 
og fører: Christian Johansen.

En jublende lykkelig Jan Nielsen løftede Ritta op og bar hende frem mod fotograferne og kammeraternes 
hyldest.

- Bare vent, til det bliver vores tur. Søren Espersen 
havde lille... med på en kigger.

De placerede hunde med Danmarksmesteren længst til venstre. Med titlen opnåede Ritta i tillæg at blive såvel 
Dansk Jagtchampion som Dansk Brugschampion, og det blot i tre forsøg.
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Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde 
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg  

(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere  

led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter

Bestil direkte på www.gilpa.dk

Kvalitetsfoder 
fra 
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Form
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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



14 www.fjd.dk

Fejende fl ot fuglearbejde
Kontinentale hundes DM

I år var DM rykket nord ud, nemlig til Hjal-
lerup og omegn. Mødested for de kontinen-
tale hunde var Hjallerup Jagtcenter. Her stod 
morgenfriske parkeringsvagter klar til at 
modtage både hundeførere og tilskuere. Alle 
fi k klar instruks om hvor og hvordan der 
skulle parkeres. Det gik derfor som en leg, 
da holdene skulle i marken.
  Prøveleder Poul Bislev havde selv kvalifi -
ceret sig til at deltage i DM, og da han også 
kom med over middag, måtte der udpeges 
en ny prøveleder. Meget fl ot af Poul, at han 
både var primus motor for så stort et arran-
gement, og samtidig klarede sig godt med 
Fie og besatte 6. vinderen.

  Selv vejret var der sørget for. Vejrudsigten 
havde ellers set dyster ud. Der kom lidt 
regn i de tidlige morgentimer, men resten af 
dagen havde vi fl ot efterårsvejr.

Der var en ændring i dommerbesætnin-
gen i sidste øjeblik, men heldigvis står der 
altid en reservedommer klar når der afholdes 
DM. Ordførende dommer blev Niels Erik 
Kromann og meddommere var Povl Bjarne 
Jensen og Kirstein Henriksen.

Vi valgte at køre med hold 2 i marken om 
formiddagen. Vi havde ikke langt at køre, 
og da alle var klar, gav Povl Bjarne Jensen 

en kort parole. Vi var nu klar til at slippe de 
første hunde.
  Vi gik i noget meget lækkert jagtterræn. 
En stor stubmark med olieræddiker, som 
var tilpas overskuelig og med brede levende 
hegn på begge sider.
  Allerede i første slip var der stand, og der 
var kun gået ca. fem minutter, inden der var 
skudt over den første hund. Det gik nu slag 
i slag. Der var rigeligt med vildt, og det var 
en fl ot blanding af fasaner og fl okke med 
agerhøns. Nogle af hundeførerne synes nok, 
der var rigeligt med fugle, for det lykkes 
ikke lige godt for alle.
  Skytterne vidste, hvad det drejede sig om, 

Stand og makkerhunden sekunderer.

Det blev et fantatisk arrangement, da man afviklede de kontinentale hundes Danmarksmester-
skab ved Hjallerup. Det var et arrangement, som prøvelederen trods sine mange kasketter, 
klarede til UG.

Tekst og foto: Anette Laursen og Michael Sanner.
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og var hurtig på plads, når der var stand.
  Kærholt Mads, som senere blev en fl ot 
Danmarksmester, startede dagen med 
spontant at apportere en skadet fasankok. 
Der efter tog han stram stand ved hegn. Han 
avancerede hårdt på ordre og fi k sat gang 
i to stykker råvildt, som lå og gemte sig i 
hegnet. Han viste prompte respekt. En fl ot 
situation, men der var endnu ikke skudt fugl 
for ham.
  Det lykkedes at få skudt over næsten alle 
hundene. Nogle havde selvfølgelig også an-
dre ting med i baggagen, både til den gode 
og til den dårlige side. Lige omkring middag 
lukkede Povl Bjarne dommerbogen og gav 
en kort kritik over det, han havde oplevet 
om formiddagen.

Vel tilbage i Hjallerup Jagtcenter ventede 
en lækker frokost på os. Snakken gik livligt 
ved bordene, og det lød til at alle havde haft 
en forrygende formiddag.
  Nu skulle spændingen så udløses, hvem 
havde gjort sig fortjent til at komme med til 
eftermiddagens afprøvning?
  Dommerteamet valgte at medtage 10 
hunde over middag. Fem kategori I og fem 
kategori II. Matchningen skulle stå på Store 
Stenholt. Her var der igen fuldstændig styr 
på tropperne, og parkering af de mange biler 
gik uden problemer.
  Michael Riis var terrænleder, og han kan 
godt være stolt af det matchningsterræn, 
han præstenterede for os. Den ene fl otte 
fl ok agerhøns efter den anden blev fundet 
af hundene. Igen gik vi i olieræddiker. Ter-
rænet var meget overskueligt, og det store 
publikum, der fulgte hundene i marken, 
havde alle chancer for at følge med.
  Stemningen var god, og snakken gik livligt 
mellem slippene. Hundene, der var med 
over middag, blev afprøvet fl ere gange, og 
vi så meget fl ot hundearbejde.

Da solen gik ned bag de store træer i 
haven på Store Stenholt, blev der blæst til 
samling, og det var tid til præmieoverræk-
kelse. Der var et imponerende bord med 
præmier, som skulle uddeles. De engelske 

hunde lagde for og ordførende dommer Joa-
kim Skovgaard læste dagens kritikker op. 
Der efter var det Niels Erik Kromanns tur til 
at udløse spændingen.
  Et stort tillykke til alle de placerede hunde 
og især til årets Danmarksmester Kærholts 
Mads og Flemming Ransborg. Vi må sige 
at Mads virkelig har vist sig som en dygtig 
og kompetent kontinental jagthund, da det 
jo også var ham der besatte 1. vinderen på 
forårsmesterskabet.
  Uden en masse ildsjæle intet DM. Tak til 
terrængivere for at I så velvilligt stiller jeres 
marker til rådighed for os. Og en kæmpetak 
til prøvelederen og alle hans hjælpere. Uden 
jeres kæmpe indsats var det ikke muligt at 
afholde så stort et arrangement.

Resultatet:
1. vinder, Danmarksmester: RH, Kærholt 
Mads, Flemming Ransborg, 
2. vinder: RH, Bommelunds Kura, Orla 
Didricksen, 
3. vinder: RH, Jalte, Leif Daae
4. vinder: RH, Haugaardens Ezau, Kristian 
Møller
5. vinder: KH, Fjelstrup’s Gry, Martin El-
legaard
6. Vinder: KH, Bislevs H-Fie, Poul Bislev

Så lykkedes det at få skudt en fugl for Kærholt Mads.

Endnu en fl ok agerhøns. En af mange fl okke vi mødte om eftermiddagen.

Tillykke til Danmarksmesteren 2014 og de 5 øvrige placerede hunde.
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Jagt på skoleskemaetJagt på skoleskemaet

Til time om stående jagthunde

I en lille brakmartk bragte setteren 
hurtigt fl ere fasaner for skud.  Her 
måtte man dog ikke fælde fuglene.
Arkivfoto.



17www.fjd.dk

Tyve af eleverne på Flyvesandets Efterskole 
har valgt skolens jagtlinje. Deres overord-
nede mål med skoleopholdet er naturligvis 
en afgangsprøve, men et vigtigt delmål for 
dem er, at de består de prøver, der er nød-
vendige for, at de kan erhverve det eftertrag-
tede jagttegn.
  Jagthundens udsendte besøgte efterskolen 
en grå og regnfuld novemberdag. Bl.a. for at 
fortælle jagteleverne om glæden ved at eje 
en stående jagthund.

Skolen ligger på det yderste Nordfyn. 
Klemt inde mellem Egebjerggårds vidt-
strakte marker og området, der bærer det 
eksotiske navn ”Flyvesandet”; et terræn med 
skov og brede strande.
  Et overordentligt naturskønt sted og helt 
ideelt for unge mennesker, der holder af at 
færdes i naturen.
  Jeg er ikke ene om at afl ægge visit på 
skolen. Jeg har følgeskab af Jørgen Mad-
sen, som i gennem en årrække har arbejdet 
med ruhårede hønsehunde, og desuden har 
fungeret som en yderst aktiv primusmotor 
for ruhårsfolket på Fyn. Han medbringer 
desuden to ruhår. Og jeg medbringer et 
lignende antal engelske settere.
  Vi har begge en klar intention om at over-
bevise de kommende jægere om, at den dag 
de beslutter sig for at købe en jagthund, så 
kunne en stående jagthund være en fristende 
og oplagt mulighed.
  Hvis jeg havde en mistanke om, at elever-
nes kendskab til stående jagthunde var be-
grænset, så blev denne mistanke fl uks gjort 
til skamme, da vi mødte Asbjørn Stisen, som 
er lærer for jagtholdet; han medbragte nem-
lig en dejlig ruhårshan på tre år, og han blev 
naturligvis omgående inddraget i missionen 
med at udbrede kendskabet til de stående 
hundes fortræffeligheder.

Dagen blev indledt i klasselokalet. En kort 
gensidig præsentation afslørede, at elevernes 
baggrund var vidt forskellig, nogle havde 
solid erfaring hjemmefra med både jagt og 
hunde, mens andre stort set ikke medbragte 
jagtoplevelser fra barndommens land.

  Racerne blev herefter gennemgået, og 
den stående hunds arbejdsfelter blev ridset 
op. Vi lagde vægt på, at jagt med stående 
hund handler om kvalitet før kvantitet, og 
at standen, søget og æstetikken spiller en 
væsentlig rolle for os, der har valgt denne 
jagthundetype. Desuden vægtede vi højt, at 
myten om, at stående hunde ikke var egnede 
for nutidens jægere, blev manet i jorden. 
  Det sidste forhold gør man som bekendt 
bedst ved eksemplets magt. Så efter en 
times snak var det på med støvler og jagttøj. 
Skolen råder over et jagtareal på 80 hektar, 
og hvad var mere oplagt end at indlede 
dagens praktik med en lille jagt med stående 
hund. Tre af eleverne havde erhvervet jagt-
tegnet, og de fi k den på en gang fristende 
og skræmmende opgave at være jægerne, 
der for øjnene af deres kammerater skulle 
forsøge at fælde vildt for stående hund.

Jagten begyndte med to ruhår i en velvok-
sen rapsmark. Som nævnt indledningsvis 
var vejret ikke med os; en stille regn havde 
gjort marken og de velvoksne rapsplanter 

dyngvåde. Og min frygt for, at ingen fasaner 
ved sine fulde fem ville tilbringe formid-
dagen i en sådan mark, holdt desværre stik. 
En enkelt forvildet kok lettede fra kanten 
af marken, men vi fi k hverken stand eller 
jagtsituation at se.
  Men de to ruhår viste et solidt og velsko-
let kontinentalt søg i god kontakt til deres 
førere; et ikke uvæsentligt forhold, når den 
stående hund skal sælges.
  I næste såt fi k en setter lov til at arbejde. 
Jagten var nu fl yttet til en mark med vin-
terhvede; den beskedne vegetation indgød 
ikke den store tro på, at marken ville rumme 
fasaner, og det holdt da også stik.
  Men en lille brakmark som grænsede op 
til hvedemarken – og som samtidig var 
nabomark til skyttens område med fasanop-
dræt – var smækfyldt med fasaner.
  I løbet af det første minut havde setteren 
tre gange overbevisende stand. Desværre 
måtte vi ikke fælde fugl i det område, så 
hunden måtte trækkes fra stand, og de unge 
skytter måtte nøjes med at sende længsels-
fulde blikke efter de velfl yvende fugle. Men 

Jagthunden har besøgt en efterskole på Nordfyn, hvor jagt 
er en del af elevernes hverdag. Det blev for alle en lære-
rig dag, hvor de stående hunde var i centrum.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Mark Skovbo Madsen m. fl . Hundegårde til elevernes hunde. Foto: Harris Jensen.

Ræveslæbet lægges. Foto: Harris Jensen.
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de unge menneske fi k oplevet standens fa-
scination og æstetik. Heller ikke uvæsentligt 
for markedsføringen af den stående hund.

Næste akt stod i apporteringens tegn. 
Jørgen Madsen havde medbragt et over-
vældende udbud af apportemner: Dummy 
og apportbuk, næsten friskskudte ænder og 
fasaner og, som ruhårsmand, naturligvis en 
fl ot rød hanræv.
  Herefter blev der vist apportering i diverse 
afskygninger: Frit søg og markering, og 
Jørgen Madsen brillerede med at lade sine 
to hunde arbejde i et frit søg samtidig. 
Desuden viste hans unge ruhår, hvordan et 
ræveslæb skal udredes med efterfølgende 
apportering af ræv.

  For at vise den stående hunds alsidige 
repertoire afsluttede vi dagen med, at 
Jørgen Madsen med færtsko udlagde et 
schweissspor. En af jagteleverne fi k efterføl-
gende lov til at holde i den lange schweis-
sline, da sporet sikkert blev udredt af Jørgen 
Madsens unge ruhår.
  Jeg er så ubeskeden, at jeg vover at hævde, 
at jagteleverne havde en udbytterig dag. Og 
jeg tror, at mange af dem, når de engang 
skal vælge jagthunderace, vil overveje en 
hund fra de stående racer.

Og så noget om Flyvesandets Efterskole 
– bl.a. til ære for unge læsere og deres 
forældre.
  Skolen har plads til 68 elever på 8. – 10. 
klassetrin, og udover de traditionelle fag til-
byder skole linjefag i jagt, fi skeri, science og 
naturlig mad, (skolen arbejder med planer, 
der indebærer, at heste og ridning bliver nyt 
linjefag fra næste skoleår).
  Asbjørn Stisen fortæller, at et overordnet 
mål for jagtlinjen er, at eleverne skal gøres 
til ”hele” jægere. De skal lære ”jægerhånd-
værket” helt fra bunden, og de skal opleve 
og erfare, at jagt ikke blot er skydning. 
Jagtlinjen er altså også et dannelsesfag.
  Vildt- og naturpleje foregår i et nært sam-
arbejde med jagtvæsenet på Egebjerggård, 
og en del af belønningen herfor er medvir-
ken på nogle af jagtvæsenets store jagter.
  Skydning med såvel haglbøsse som riffel 
indgår naturligvis også i undervisningen, og 
våbenpleje og våbenbetjening er naturligvis 
en selvfølge i den sammenhæng.
  Elever, der ønsker at tilføje buejagten til 
deres jagtlige gøremål, har også mulighed 
for at dygtiggøre sig i bueskydningens ædle 
kunst, samt afl ægge den prøve, der giver 
dem lov til at dyrke jagten med bue og pil.

  Endvidere arbejdes der med fremstilling af 
lokkefugle, ligesom alle også får lejlighed til 
at prøve kræfter med knivmagerens fascine-
rende kunsthåndværk.
  Når det handler om konkret jagt, har 
skolen som nævnt 80 hektar jagtareal. 
Her får eleverne mulighed for traditionel 
jagtudøvelse, og for at dyrke trækjagten på 
duer og krager. Endvidere ligger skolen så 
tæt på Kattegats kyst, at en introduktion til 
strandjagt er en selvfølge.
  Det gælder vel for stort set alle efterskoler 
i dag, at en rejse til udlandet nærmest er ble-
vet en selvfølge. At jagtlinjen på Flyvesan-
dets Efterskoler tager på bukkejagt i Polen 
kan vist ikke overraske nogen.
  Desuden tager eleverne på en vintertur til 
Norge; her er skiløb på programmet, men 
det er Asbjørn Stisens håb, at de også vil 
få lejlighed til at se Norges ryper i deres 
overdådige vinterdragt.
  Til glæde for jagtinteresserede forældre 
afholder skolen også en forældrejagt, hvor 
far og/eller mor får lejlighed til at vise deres 
færdigheder med haglbøssen.
  Afslutningsvis skal det nævnes, at eleverne 
på jagtlinjen kan medbringe egen jagthund. 
Skolen er faktisk ved at indrette nye hunde-
gårde og bokse til elevhunde.
  Mon ikke der vil være stående jagthunde 
iblandt dem?
  For yderligere information om Flyvesan-
dets Efterskole se www.fl yvesandet.dk 
  Jørgen Madsen og undertegnede havde 
en god oplevelse på Flyvesandets Efter-
skole. Og vi ærgrede os begge over, at vi 
for længst har passeret aldersgrænsen for at 
komme på efterskole. Ellers er jeg sikker på, 
at jagtlinjen på Flyvesandets Efterskole vil 
blive prioriteret højt.   

Jagten i en våd rapsmark er i gang. Foto: Harris Jensen.

Asbjørn Stisen, leder af jagtlinjen på Flyvesandets 
Efterskole. Foto: Harris Jensen.
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Modne mæ

Reklame for jagt med stående hund behøver ikke være forbeholdt nyjægere. 
Det virker lige så godt på nogle, der har fl ere jagtår på bagen.

www.fjd.dk
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nd i marken
Der tales så meget om at skabe interesse for 
at jage med stående hund blandt unge jæ-
gere. Men hvad med at holde fast i dem, der 
allerede har interessen. Recepten herpå er 
et godt arrangement, hvor de stående hunde 
gør det, de er bedst til, nemlig at skabe 
skudchancer.
  Det foregår hvert år med en præcision som 
et schweitzerur. Vi mødes med vore venner 
den første søndag i hønsejagten kl. 9 på en 
gårdsplads i Midtjylland, og  første punkt 
dagsordenen hedder et forsvarligt morgen-
måltid. Og herefter skal vi i terrænet og gå 
solen sort.

Ideen bag det hele er at skabe positiv 
interesse for jagten med stående hund blandt 
vore jagtvenner samt at sige tak til dem, der 
gang på gang stiller deres terræn til rådighed 
for hundetræning. De skal på egen krop 
opleve, at træningen fører til noget. Nemlig 
til veltrænede hunde -  og veltrænede hunde 
på velpassede revirer er lig med spænding, 
action og skudchancer. Og det vil vi gerne 
give dem.
  Det skal selv opleve, at det at arbejde med 
stående hund ikke kun er træning, prøver og 
vinderklasser, der enten vindes eller tabes på 
tilfældigheder, som på praktisk jagt næppe 
ville blive bemærket. 
  Den stående jagthund er en vildtfi nder og 
en ”skudchanceskaber”, der fi nder nålen i 
høstakken. Agerhønsefl okken i den store ro-
emark eller sneppen, der har gemt sig under 
træ nummer 1000 i plantagen.

Terrænet er en dejlig blanding af stub, 
hegn, skrub og efterafgrøder. Et klassisk 
markterræn med masser af plads til at 
hundene kan folde sig ud. Især de senere år 
er der kommet fl ere og fl ere efterafgrøder 
til, og disse byder på rigtig fi ne skjulesteder 
for hønsefuglene. Helt afgjort en forbedring 
af terrænet og de muligheder, som vildtet 
tilbydes.

Vi slipper hundene og angriber terrænet i 
god vind. Hundene søger med stor energi. 
Vi går rask fremad i marken. Alle ved, at det 
er hundene, der skaber skudchancerne, så 
det er bare med at holde sig til. Og det gør 
vore skytter også. I hvert fald først på dagen 
indtil vi har kørt dem godt og grundigt 
trætte. Men jeg tror faktisk, at de nyder det. 
Ikke noget med at stå på post her.
  Fremad. Hele tiden med mindst det ene 
øje på hunden. Op til hunden for at udnytte 

Tekst og foto: Ib Jakobsen

Alle er trætte, men glade.

www.fjd.dk
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skudchancen. Det giver vildt på tasken. Og 
de ved det. 
  Hov, der er stand. Hvis der ikke var bevæ-
gelse i fl okken før, ja så kom der det i hvert 
fald nu. En fl ok velnærede mænd i deres 
bedste alder i strakt galop op til hunden, der 
har stand. Et syn for guder.
  Men de har prøvet det før, og man må lade 
dem, at de kan deres kram. Alle placerer 
sig rigtigt i forhold til standen. Rejseordre 
til hunden, kvik avancering og bang. To af 
skytterne fi k bonus for deres anstrengelser. 

To fugle på tasken. De skytter, der ikke 
udnyttede chancen mobbes rituelt. Så kan de 
lære det !

Så var der lige det med vinden. Hundene 
ved det – jagtvennerne har lært det. Søget 
med hunden foregår altid i modvind, hvilket 
betyder, at der med passende mellem-
rum skal ”hentes vind”, som det hedder i 
hundesproget. På almindelig dansk kan det 
oversættes til at gå (meget) langt tilbage 
i terrænet for igen at kunne starte søget i 

modvind.
  Denne megen ”gå’en” har givet anledning 
til en del kommentarer fra udasede delta-
gere, men hvis man sørger for at placere bi-
len med forfriskninger ved søgets udgangs-
punkt, klarer de altid turen tilbage.
  Hov, der er stand igen, og nu er vi sidst på 
dagen, benene på skytterne er trætte, og de 
er noget bagved hundene, som ikke tager 
smålige hensyn til deres trætte mennesker.
  De mest mobile af vore jagtkammerater 
når op og får sig placeret rigtigt i forhold til 
standen, og de belønnes da også på passende 
vis herfor med en fornuftig skudchance og 
fugl på tasken. Ikke at målet er et kæmpe 
udbytte. Det er mere kvaliteten i de situatio-
ner, som vi ved fælles hjælp formår at skabe 
og udnytte. 

Et reklamestunt – men for ”the real 
thing”. En herlig dag lakker mod enden – 
deltagerne er trætte på den behagelige måde, 
da de både har ydet noget og fået noget. 
Frisk luft, motion, spænding og sidst men 
ikke mindst kammeratskab.
  Derfor: Skab en god dag for dine jagtven-
ner og terrængivere. Sørg for at fodre dem 
med rundstykker og vildtgullasch og brug 
den stående jagthund til at skabe nogle 
spændende og udfordrende skudchancer.
  Vi træner og afprøver i mange tilfælde 
hunde på lånte terræner, så hvad med at vise 
din terrængiver, hvad træningen fører til. 
Forhåbentlig fører den til en god jagthund 
og dermed spændende skudchancer og vildt 
til gryden.

At levere en god skudchance til kammeraterne kræver koncentration – både af hunde og fører.

De ramte sør’me - og derefter en sikker apport.

Morten og Tasso klar til at rejse fuglen.

Eksempel til efterfølgelse
Ovenstående beretning må sætte mange 
tanker i gang hos de fl este læsere.
  Det her kan jo lade sig gøre rigtig mange 
steder, og det behøver nødvendigvis ikke 
på agerhøns. Det kan i princippet lige så 
godt være en lørdag formiddag i november 
efter fasankokke, der hvor de nu færdes.
  Det er bare med at komme op af stolen og 
få det arrangeret.
Red.



23www.fjd.dk
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Udsætning virker
men ikke allene

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

Den lille agerhønefamilie, som man 
har arbejdet med mange steder rundt 
om i landet.

Et tilbagevendende spørgsmål blandt jægere og entusiaster med stående hunde er, om ager-
høneudsætningerne virker fuglene yngler? Vi prøver her at forklare, hvad der er op og ned, 
og at det er nødvendigt med biotopforbedringer, hvis udsætningen skal have varig virkning.

www.fjd.dk
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Mange stiller ofte spørgsmålet: Virker 
udsætningen, og yngler de udsatte fugle i 
naturen? Det er naturligvis et rigtig godt 
spørgsmål, og det kan besvares enkelt. De 
udsatte fugle kan yngle og gør det, men 
ønsker man bl.a. via udsætning at skabe 
en større bestand, så bliver man nødt til at 
forbedre biotopen. I et givent terræn er der 
nemlig kun plads til et vist antal ynglefugle.
  I det efterfølgende vil jeg så prøve at be-
lyse problemet lidt nærmere.

I begyndelsen af 1980-erne var agerhøne-
bestanden, som alle andre steder, helt i bund 
her i vores kommune. Derfor besluttede vi 
her med jagtforeningen i spidsen at prøve at 
gøre noget. Vi tilbød foreningens medlem-
mer at købe agerhønefl okke med tilskud 
på 50 %. 12 fugle med 10 næsten voksne 
kyllinger og to gamle fugle.
  Der blev bestilt 62 fl okke altså næsten 750 
fugle, som alle blev ringmærket (jeg havde 
i 80-erne tilladelse til at ringmærke udsatte 
agerhøns). Flokke blev udsat på egnede 
lokaliteter omkring 1. september 1982.
  Resultatet opgjorde vi dels via observatio-
ner fra de enkelte jægere og så via ring-
mærkningerne.
  Jægerne observerede, at fuglene generelt 
holdt godt til i udsætningsområderne og 
virkede fra start af meget vilde.
  Der blev genmeldt lidt over 30 fugle. De 
fl este var skudt på udsætningsterrænet eller 
naboterræn. Et par stykker blev genmeldt 
efter påkørsel om foråret og de sidste blev 
nedlagt den følgende jagtsæson som foræl-

drefugle i en fl ok.
  Endlig konstaterede vi i foråret 1983, at 
der var så mange parhøns i udsætningsområ-
det, at vi skulle tilbage til før nedgangen for 
at fi nde tilsvarende forårsbestand.
  De følgende år fortsatte jeg med udsæt-
ning og ringmærkning, og fl ere fugle blev 
genmeldt et til tre år efter udsætning. De 
havde ynglet.
  Generelt havde vi her området fået bestan-
den op længe før, der kunne spores frem-
gang andre steder.

Det er en kendt sag, at vi i et område fra 
øst for Herning til Holstebro råder over op 
mod 20 terræner til markprøve. Terræner, 
der alle huser en god bestand af fugle. Det 
er ikke kommet af sig selv, så redaktionen 
har bedt Knud Overgaard, der er primus 
motor i projektet om at redegøre for det.
  Indtil 2006 rendte vi og satte høns ud foran 
hundene, mange gange tidlig morgen, før 
de forskellige arangementer. Det gav nogle 
situationer på dagen. Men hvor mange af de 
høns gav nogle resultater, m.h.t. at øge den 
vilde bestand.
  Da de nye regler om udsætning kom, var 
der jo især et problem med prøverne, hvor 
der skulle fældes fugl. I Herning- Vild-
bjerg – Tvis områderne, havde vi jo fl ere af 
de prøver, så der var en opgave, der skulle 
løses.
  Vi var så heldige, at en ung jæger i Kølkjær 
i 2005 havde forsøgt ’at lave en familiefl ok, 
og med stor succes. Han havde fl okken helt 
frem til udparringen om foråret, og han 

påstod, at der ikke var en eneste vild fugl i 
området.
  Vi blev enige om, det var værd at forsøge 
med den metode.(Vi - der  er den fl ok af ter-
rænledere i Midtjylland ca. 16-17 personer.) 
Vi startede med at fremstille ca. 50 små 
volierer 1 x 2 m. som vi fordelte mellem de 
forskellige terræner.
  Sidst i juni mdr. satte vi parhøns i burene 
og en lille uge efter 20 stk. daggamle kyllin-
ger lige fra klækkeren ind til hønsene. Det 
var helt fantastisk at se, hvordan næsten alle 
parhøns omgående adopterede kyllingerne. 
Efter få dage kunne kokken gå til angreb på 
os, når vi fodrede.
  Det gav en del fl okke om efteråret.

Det første år med daggamle, havde vi 45 
familefl okke d.v.s. 900 kyllinger + 90 gamle 
fugle i alt 990, og i de første 4 – 5 uger 
mistede vi ca. 8%. 
  Vi holdt både DKKs brugsprøve og vin-
derklasse det efterår uden udsætning ”dagen 
før”. Det har vi gjort lige siden.
  Vi har prøvet med 14 dages kyllinger og 3 
ugers. Men vi er vendt tilbage til daggamle, 
fordi prægningen på de kyllinger er optimal.
  Der har lige fra starten med familiefl okke 
været mange tvivlere. Kan det lade sig gøre? 
Kan det betale sig? Hjælper det? En ting er 
helt sikkert, hvis vi ikke GØR noget, så sker 
der ikke noget!
  Om de kan yngle? Til det kan jeg kun 
svare: Vi har terræner, hvor der var meget 
tyndt med høns, en enkelt eller to fl okke, 
oplever nu en fi re - fem fl okke, nogle terræ-

Sådan begyndte det ved Herning. 
Mange familiefl okke rundt om i 
prøveterrænerne med daggamle 
kyllinger.
  Her tilser Knud Overgaard en af 
familierne.

www.fjd.dk
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ner sætter ikke fl okke ud mere, eller holder 
pause med udsætningen et år eller to.
  I 2013 havde vi pointerklubbens hoved-
prøve fredag – lørdag – søndag 13 hold, de 
havde over 200 par høns på vinger i den 
weekend. I kan sikkert huske hvordan vejret 
var i foråret 2013. MØGVEJR KULDE OG 
BLÆST AF VÆRSTE SLAGS.
  I 2014 var DGSK med det samme antal 
hold. Vejret var godt efter vor egen bedøm-
melse, vi kom kun op på ca. 160 – 170 par.
  Nogle af terrænerne laves der biotopfor-
bedringer på, og mere er i støbeskeen, men 
der fodres alle steder året rundt.

Men udsætning gør det ikke alene. 
Forvaltningsområde Øster Hjerm begyndte 
som et tælleområde under DCEs Projekt 
Agerhøne 2007-09. vi begyndte med ganske 
få par høns, men da interessen for agerhøns 
var vagt hos landmænd og jægere i området, 
besluttede vi i Markvildtudvalget at starte et 
projekt op og etablerede FJDs første forvalt-
ningsområde.
  I de mellemliggende år har udsætning 
af agerhønefamilier gået hånd i hånd med 
forskellige biotopforbedrende tiltag, og 
bestanden har været støt voksende. Ved for-
årstællingen i år havde vi således mere end 

23 par i området (en enkelt fl ok var endnu 
ikke udparret).
  Vi besluttede derfor i samråd med jægere 
og landmænd, at vi ikke ville udsætte i Øster 
Hjerm i 2014, og derfor var vi meget spændt 
på, hvad vi ville fi nde af fugle i dette efterår. 
Nu skulle de jo klare sig selv.
  Og optællingen kan man roligt sige har 
været en succeshistorie. 14 fl okke med 
tilsammen 164 høns blev det til. Det er en 
gennemsnitsstørrelse på knap 12 fugle pr. 
fl ok. Eller sagt på en anden måde. Der er nu 
mere end 32 høns/100 ha. 
  Der er ingen tvivl om, at årsagen er, at 
udsætning af familiefl okke er gået hånd i 
hånd med biotopforbedringerne, og her har 
familierne været en øjenåbner og en vigtig 
løftestang til at få forbedret forholdene.

Der er også mange andre grunde til, at 
vi ikke er i tvivl om, at de udsatte høns 
kan yngle. Der er så mange beviser på, at 
yngleinstinktet er intakt. Hvis det ikke var 
tilfældet ville adoptionen af de daggamle 
kyllinger ikke lykkes så godt, som tilfældet 
er.
  Der er mange beviser på, at agerhøn-
sene har bevaret deres yngleinstinkt. Selv 
startede jeg min ”udsætterkarriere” ved som 

Disse kyllinger rugede hønsene selv ud i min baghave. 
Der kom 23 kyllinger på vingerne i den fl ok.

De udsatte agerhøns holder oftest godt til på terrænet efteråret igennem. Foto: Kim Henriksen.
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ganske ung mand at sætte et par høns i et 
bur om foråret – jeg vidste intet om det hele. 
De lagde æg, rugede ud og fi k 27 kyllinger 
af skallerne. Alle kom på vingerne og blev 
et pragtfuldt syn i jagtterrænet efterår og 
vinter igennem. Senere gentog jeg det fl ere 
gange med næsten lige så stor succes.
  I jagthunden nr. 4 -2009 fortalte vi om 
Johnny Petersen i Sønderjylland, der havde 
stor succes med at lade agerhøns udruge 
egne kyllinger og passe dem. Andre har prø-
vet det samme, og jeg kan på den baggrund 
ikke konkludere andet, end at de såkaldte 
”maskinhøns” har deres yngleinstinkter 
intakte.
  Det man skal huske på, når man vurderer 
virkningen af en udsætning er, at der er 
en enorm dødelighed.  Vi regner med en 
dødelighed på 80 % i den vilde bestand. 
Sammenholder man det med de seneste 
undersøgelser fra Danmarks Jægerforbund 
om prædation, så er disse tal i virkeligheden 
skræmmende. Her regner man med, at kun 
16 % af parrene får ynglesucces.
  Hvis vi derfor ser på en udsætning af 100 
fugle, så vil disse sandsynligvis være redu-
ceret til højest 10 par efter udparringsperio-
den. Hvis vi kan tage DJs tal for gode varer, 
betyder det, at ikke engang 2 par i gennem-

snit vil få et kuld på vingerne. Det er ganske 
klart, at man ikke synes, det virker.

Konklusionen må derfor være. Udsæt-
ningen virker, og agerhønsene kan yngle, 
men….. Der skal mere til. Hvis den ventede 
og ønskede succes skal indfi nde sig, må der 
målrettet biotoppleje til. Det skal omfatte:
• Etablering og bevaring af permanente 

skjulesteder.
• Etablering af områder i tilknytning til 

disse skjulesteder, hvor hønsene kan 
færdes med de små kyllinger og fi nde 
den fornødne føde.

• Dækning og fødemuligheder efterår og 
vinter.

• Netværk af foderautomater med stort 
set helårsfodring

• Øget prædatorkontrol.
  Går man til opgaven med dette for øje, vil 
man også opleve, at man får succes. Man vil 
opleve, at der er fugle til et par gode jagter 
om efteråret, og man vil opleve, der er godt 
med parhøns til oplæring og træning af 
hundene om foråret.

Skal udsætningen have en effekt med større bestand til følge, må det kombineres med en række biotopforbedrende tiltag.

Agerhøns skal fodres der, hvor de færdes.

www.fjd.dk
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Jeg er 54 år, gift med Anita og har to dejlige 
børn: Sara og Oliver. Vi bor i naturskønne 
omgivelser i nærheden af Tølløse. Jeg er 
uddannet skovbruger og anlægsgartner. Jeg 
arbejder i dag som gartner og er i øjeblikket 
ved at tage en professionsbachelor Parkdi-
plom ved Københavns Universitet.
  Jeg er naturmenneske. Jeg elsker naturen 
og foretrækker at opleve den som aktiv. Jeg 
færdes derfor i naturen året rundt som jæger, 
lystfi sker eller blot som observatør. Jeg har 
fi sket, siden jeg kunne gå og allerede som 
syvårig gik jeg med på min onkels jagter. 
Jeg fi k dermed allerede tidligt i mit livsfor-
løb en unik mulighed for at få en naturlig 
indfaldsvinkel til natur, fi skeri og jagt.
  Hunde har altid været en stor og meget 
vigtig del af min tilværelse. Allerede som 
tolvårig fi k jeg min første hund – en Cocker 
Spaniel. Det blev startet på et langt og 
indholdsrigt liv med hunde, særligt racerne 
Kleiner Münsterländer (fra 1976) og Cocker 
Spaniel (fra 1972/92). Begge racer holdt og 
opdrættet med jagt for øje.
  I 1976 blev jeg medlem af Dansk Münster-
länder Klub. Det blev starten på et organi-
satorisk engagement i hundesagen generelt 
samt jagthundesagen specifi kt. Et enga-
gement, der for alvor tog sin begyndelse i 
1978 og som varer ved den dag i dag.
  Et engagement, der har ført mig vidt om-
kring både nationalt og internationalt – og 
som har givet mig en stor viden, indsigt og 
organisatorisk ballast. Et solidt fundament 
til at kunne bestride en bestyrelsespost i 
DKK.

Milepæle i mit organisatoriske CV ser ud 
som følger:
• Dansk Münsterländer Klub (fra 1978): 

Aktivist (lokal Instruktør/kontaktper-
son), avlsvejleder, bestyrelsessuppleant, 
revisorsuppleant, bestyrelsesmedlem og 
konstitueret formand siden 2005. 

• Bestyrelsesmedlem i FJD (Fælles 
repræsentationen for stående Jagthunde 
i Danmark) fra 2005 og formand siden 
2009.

• Medstifter af KLM-I (Verdensforbundet 
for nationale specialklubber for racen 
Kleiner Münsterländer) i 2006. Valgt 
som Vicepræsident på den stiftede ge-
neralforsamling 2006 og netop genvalgt 
for en ny fi reårig periode.

• Deltaget i udvalgsarbejde i FJD, DJU 
og DKK.

FJD
orienterer Valg til DKKs bestyrelse 2015

FJD har indstillet Henrik Raae Andersen til den ledige bestyrelsespost i Dansk 
Kennel Klub.

Henrik Raae Andersen.

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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• Modtaget DMK’s 25 årsnål og guldnål 
(særligt for min indsats i klubbens 
avlsarbejde)

• Modtaget DKK’s hæderstegn (for at 
fremme jagthundesagen og samarbejdet 
mellem FJD og DKK)

  Udover at have stor interesse for det 
organisatoriske arbejde, er jeg også prakti-
ker. Jeg elsker at motivere og træne vores 
hunde – og for den sags skyld også andres 
hunde. Det er her, jeg fi nder og nogle gange 
genvinder den oprindelige, dybe glæde, det 
er at arbejde og samarbejde med så unikt 
et væsen som hunden. Det er her det hele 
startede. Det er her mit engagementet for 
hundesagen blev født. Det er her samarbej-
det mellem jagthund og jæger grundlægges.
  Jeg har instruktøruddannelser fra to (af 
de bedste) hundeskoler: Hundeklubben i 
Albertslund og Vestegnens Hundeskole. 
  Jeg er uddannet markprøvedommer (1993) 
og dømmer i både ind- og udland.
  Jeg afholder fra tid til anden kurser og 

foredrag om lydighed og træning af særligt 
jagthunde – primært i Danmark og Sverige, 
men har dog også en enkelt gang holdt et 
weekendseminar i USA.
  I arbejdet med vores egne hunde har det 
være mig forundt – udover at have nogle 
gode hunde til praktisk jagt – at opnå en del 
resultater på prøver i ind- og udland. Blandt 
de mest fremtrædende er vel en Dansk Ly-
dighedschampion (DKLCH), en række vin-
derklasseplaceringer herunder udtagelse til 
DM gennem en fælles vinderklasse, vinder 
af en FCI markprøve i Holland, 3. vinder 
på en international B-HZP i Tyskland, en 
Dansk Jagtchampion (DKJCH) samt fem 
Danske Eksteriørchampions (DKCH) i træk 
- hvoraf de fi re er eget opdræt, idet vi har 
et lille køkkenopdræt under kennelnavnet 
Elverdams.

Som fremtidigt bestyrelsesmedlem i DKK 
vil jeg bl.a. arbejde for:
• At samarbejdet mellem DKK, special-

klubber, kredse, opdrættere, tillidsfolk 
og medlemmer er baseret på gensidig 
kommunikation, tillid og respekt samt 
konstruktiv dialog  

• Sunde hunde, der duer og ligner (iht. 
racernes standard)

• Personligt ansvar for eget opdræt efter 
fælles etiske retningslinjer

• En innovativ tilgang til DKK som 
organisation

• Et ønske om at styrke internationale 
samarbejdsrelationer 

  Jeg går til valg på mandat fra et absolut 
fl ertal af FJD’s 13 specialklubber med et 
ønske om at gøre en indsats for hundesagen 
generelt samt at yde en særlig og fokuseret 
indsats for de Stående Jagthunde.
  Jeg kan i øvrigt anbefale stemmeberet-
tigede til DKK’s bestyrelsesvalg at stemme 
på  Wilfred Olsen og Jørgen Hindse som jeg 
har haft et særdeles godt samarbejde med i 
de forløbne år.
Henrik Raae Andersen

FJDs Markvildtpris 2015

Hvem skal have FJDs Markvildtpris på 
10.000 kr. i 2015? Det kan du være med til 
at bestemme, hvis du indsender forslag til en 
prismodtager.

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.
  Enhver kan indstille kandidater til Mark-
vildtprisen. Indstillinger til prisen skal 

fremsendes til Markvildtudvalget inden d. 
01.03 det pågældende år.
  Indstillingen skal indeholde:
• Beskrivelse af projektet
• Herunder den praktiske indsats.
• Hvorfor forslagsstilleren mener, at projek-
tet er til prisen.
  Så send dit forslag tilen prismodtager til 
FJDs Markvildtudvalg på: mail@storaaens.
dk inden 01.03.2015

Foto: Kim henriksen.

Foto: Kim henriksen.

Foto: Kim henriksen.

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
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FJD´s knapt så objektive artikel om den 
første HZP på dansk grund.

Jeg deltog 6 september i år på HZP prøven i 
Randers, det var spændende at være med til 
at skrive historie og at skyde den første HZP 
på dansk grund igang.
  Selv om det er „nyt“ i Danmark, er det et 
fuldt færdigt tysk prøvesystem der i snart 
50 år har dannet grundlag for udvælgelse af 
avlshunde, og har vist sit værd ved at have 
bevaret alle brugsegenskaberne i de tyske 
jagthunde. Det er en todelt afprøvning af 
den unge hunds anlæg for jagten, helt uden 
den konkurrence og det element af sport 
der er i de danske markprøver. Først er det 
i foråret unghundeprøven VJP, her bedøm-
mes den helt unge hunds medfødte jagtlige 
anlæg for søg og stand. Dernæst i septem-
ber samme år på HZP, bedømmes hvordan 
udviklingen har været af de medfødte anlæg, 
og nu også samarbejdet med føreren i de 
forskellige slæb og efterskuds dicipliner. 
Det sikrer, at enhver hund der indgår i avlen 
er afprøvet på sine evner som Jagtbrugs-
hund både før og efter skuddet. I det danske 
avlssystem er det muligt at avle med hunde 
som slet ikke er afprøvet jagtligt. Det tyske 
prøvesystem focuserer udelukkende på hun-
dens jagtlige evner og ikke på hvor dygtig 
føreren er.
  Det var så med dyb undren jeg læste en 
artikel i Jagthunden okt. om den tilsva-
rende prøve på Langeland dagen efter, med 
de samme dommere. Artiklen er skrevet 
på foranledning af FJD, af et medlem af 
Ruhårsklubben.....en klub som netop IKKE 
har ønsket at deltage i samarbejdet om disse 
prøver. Hvem har dog fået den „Glimrende“ 
ide?? Artiklens forfatter Hanne Buhr, som er 
kendt for at være negativ over for de tyske 
prøver, siger selv at hun ikke kender meget 
til prøven, og dermed kender hun jo heller 
ikke pointsystemet eller bedømmelsesgrund-
laget. Hanne Buhr er gennemgående og i 
særdeleshed i det sidste afsnit „Kan HZP 
bruges“ nærmest  nedladende. Det svarer 
til at lade en modstander af jagt deltage i og 
bagefter beskrive en fællesjagt, og forvente 
at få en objektiv artikel ud af det! Der var 
yderligere på forhånd blevet sagt til vores 
klubredaktør, at der ikke skulle være for 
meget skriv om HZP fra Specialklubberne, 
da der kom en større artikel fra FJD. Det lod 
hun sig nu ikke styre af, og Langhårsklub-
ben har som de eneste skrevet om HZP på 
vores klubsider.
  Normalt er artikler i Jagthunden velskrevne 
af kompetente folk, der ved hvad de udtaler 
sig om, så vi kan lære noget af dem. Men 
ikke denne gang... her var hensigten tilsyne-
ladende en helt anden!
  Hvor er det dog uklædeligt at forsøge at 
kvæle et godt initiativ fra engagerede hun-
defolk på den måde!!

  For de stående jagthundeklubber der er 
medlemmer af deres respektive verdens-
forbund, og som ønsker at være engageret 
i dette fællesskab, er de tyske avlsprøver 
VJP og HZP en rigtig god fælles basis for 
afprøvning og avlsfrigivelse.
  Jeg kan kun opfordre til at tage godt imod 
det tyske prøvesystem, det vil hjælpe til at 
holde os på sporet og lave jagthunde, ikke 
sportshunde!
  Gitte Becher

Kære Gitte Becher
Tak for dit indlæg. Det er helt og holdent 
mit ansvar at fi nde de skribenter, der kan 
løse enten den ene eller den anden opgave. 
  Det var derfor meget velovervejet, at jeg 
bad Hanne Buhr tage til Langeland og 
lave en reportage. På den måde sikrede jeg 
mig, at jeg både fi k en særdeles kompetent 
skribent på opgaven kombineret med en 
skribent, som var neutral, da Ruhårsklubben 
som bekendt ikke er med i det arbejde.
  På den måde kunne vi få en langt mere 
objektiv artikel, hvilket bladets læsere må 
have krav på.
  Når vi som i dette tilfælde bliver bedt om 
at lave en reportage fra et nyt tiltag, så gør 
vi det gerne. men vi vil også på bladet have 
vores journalistiske frihed til at forholde os 
objektiv kritisk til en prøveform, man henter 
fra Tyskland. Fordi det er godt i Tyskland, 
behøver det jo nødvendigvis ikke være godt 
i Danmark.
    Jeg synes rent faktisk, at vi fi k lavet en 
rigtig god og objektiv reportage fra jeres 
anlægsprøve.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard
Redaktør.

Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse.

Specialklubberne i FJD, har pr. 31. okt. 
2014, indstillet Henrik Raae Andersen til 
den ledige bestyrelsespost i Dansk Kennel 
Klub, som skal besættes fra 2015.
  Henrik Raae Andersen fratræder derfor 
som formand i FJD. Nyvalg sker ordinært 
i forbindelse med det kommende møde i 
maj 2015. Indtil maj varetager næstformand 
Anton Dahl hovedparten af de foreliggende 
opgaver.
  Traditionelt har de stående jagthunde racer 
haft 2 repræsentanter i DKK’s bestyrelse, 
en valgt for de engelske racer (pt. Erik 
Petersen) og en for de kontinentale racer (pt. 
Søren Hecht).
  Traditionelt har FJD altid i fællesskab ind-
stillet en kandidat/person til den ledige post 
i DKK’s bestyrelse, idet man herved har 
formået at samle alle stemmerne omkring en 
kandidat fra de medlemmer af DKK, som er 
stående jagthundefolk.
  Henrik Raae Andersen er valgt, som de 
kontinentale klubbers kandidat, efter et 

møde hvor samtlige kandidater, også Dansk 
Ruhår Klubs, blev opstillet; samt en efter-
følgende afstemning, i henhold til FJD’s 
vedtægter, hvori repræsentanter fra samtlige 
8 kontinentale specialklubber deltog, dvs.:
  Korthårsklubben, Dansk Ruhår Klub, 
Dansk Münsterländer Klub, Langhårsklub-
ben, Klubben for Gamle Danske Hønse-
hunde, Dansk Weimaraner Klub, Dansk 
Vizsla Klub, Dansk Drentsche Patrijshond 
Klub.
  Herved sikrer FJD, at kandidaten er demo-
kratisk valgt i henhold til det antal stemme-
berettigede medlemmer hver enkelt klub har 
(1 stemme for hver påbegyndt 100 med-
lemmer). Den kontinentale gruppe vælger 
den kontinentale kandidat og den engelske 
gruppe vælger den engelske kandidat. Dette 
er senest ført til referat og godkendt af klub-
berne i forbindelse med et møde i FJD nov. 
2012.
  Efterfølgende har Dansk Ruhår Klub, trods 
sin deltagelse i den demokratiske afstem-
ning mellem alle de kontinentale special-
klubber, valgt at indstille en egen kandidat 
til den ledige post i DKK’s bestyrelse.
  Man må derfor formode, at dansk Ruhår 
Klubs bestyrelse, helt bevidst, har valgt at 
ignorere og frasige sig de demokratiske spil-
leregler og fællesskabet i FJD. 
  I og med, at der nu er opstillet 3 kan-
didater: En fra FJD, en fra Dansk Ruhår 
klub, samt yderlig en kandidat fra Dansk 
Retriever Klub, kan denne noget særpræ-
gede handlemåde, fra Dansk Ruhår Klubs 
bestyrelse, meget nemt føre til, at de stående 
jagthundefolks stemmer splittes, hvorved 
FJD risikerer at miste sin årelange repræ-
sentation med 2 bestyrelsesposter i DKK. 
Noget, der på sigt kan være endog særdeles 
skadeligt for de stående jagthunde.
  Hvilke konsekvenser Dansk Ruhår 
Klubs manglende respekt for demokratiet 
og fællesskabet vil få for det fremtidige 
samarbejde, er FJD’s bestyrelse naturligvis 
nødsaget til at behandle og tage stilling til 
inden for den nærmeste fremtid. 
  For at bevare de stående jagthundes posi-
tion - og i respekt for fællesskabet og demo-
kratiet - er det særdeles vigtigt, at alle DKK 
stemmeberettigede medlemmer af FJD’s 
specialklubber, samler sig om en kandidat, i 
dette tilfælde Henrik Raae Andersen. 
  Med venlig hilsen
Langhårsklubben, Korthaarsklubben, Dansk 
Weimaraner Klub, Dansk Münsterländer 
Klub, Klubben for Gamle Danske Hønse-
hunde, Dansk Vizsla Klub, Dansk Drentsche 
Patrijshond Klub 

debat

Har du en mening
om et eller andet, eller et emne, du synes 
der skal tages op, så hører vi gerne fra dig.
  Skriv til redaktionen på jagthunden@fjd.
dk.

www.fjd.dk
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Løst og fast

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Hvordan hverver vi nye medlemmer? 
En af måderne et få opdrætterne til at 
indmelde nye hvalpekøbere i klubberne. Et 
vigtigt argument er, at man får Jagthunden 
ind ad døren seks gange om året. Derfor er 
det en god idé at give en ny hvalpekøber et 
eksemplar af bladet i hånden.
  Derfor har vi et tilbud til alle opdrættere. 
Man kan få et antal eksemplarer af bladet 
til uddeling (seneste nummer) ved at sende 
en mail til redaktionen, jagthunden@fjd.
dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Vi fremsender blade, så længe lager 
haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Skal din dyrlæge have 
Jagthunden?

Vi vil gerne reklamere for de stående 
jagthunde og det synes vi bl.a. vi kan gøre 
gennem vort blad.
Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet 
liggende.

Bliv engageret i markvildtlavene
Rundt om i landet skyder markvildtlavene op. Det er dejligt at se, at der er interesse for 
projektet, og det er også dejligt at se, at det i høj grad er landmændene, der engagerer sig.
  Men landmændene kan ikke gøre det alene. De har brug for den viden og entusiasme, som 
de fl este ejere af stående jagthunde besidder.
  Derfor er det meget vigtigt, at vore medlemmer kommer på banen og tilbyder at hjælpe. 
Hjælpen kan være i form af mange ting, men først og fremmest er der brug for hundene, 
når der skal foretages vildttællinger.
  Derudover kan der være brug for hjælp til at komme med gode råd og vejledning i forbin-
delse med eventuelle biotopforbedringer, ligesom der i høj grad vil være brug for hjælp, når 
det praktiske arbejde skal udføres.
  Man kan f.eks. nemt forestille sig, at det er en gruppe hundefolk, der udgør entreprenør-
holdet, når faunastriber skal tilsås eller barjordsstriber renholdes.
  Der er i arbejdet med markvildtlavene en unik mulighed for at skabe gode relationer 
mellem landmænd, jagtlejere og hundefolkene. Det kan evt. på sigt give gode trænings- og 
prøveterræner.
FJDs Markvildtudvalg

Foto: Svend Erik Jensen.

Der er nu så mange penge i FJDs Ager-
hønefond, at det er muligt at støtte nogle 
projektet, så har du et godt projekt, så send 
en ansøgning.

Fondens formål
Formålet med fonden er at støtte initiati-
ver, der gavner agerhønen. Det vil i første 
omgang sige:
• Tilvejebringe midler til markvildtprisen
• Støtte etablering af agerhøneterræner 
• 
Hvem kan søge til hvad
Medlemmer, specialklubber, lokale hunde-
klubber mv. kan ansøge fonden om tilskud 
til aktiviteter, der har til formål at forbedre 
forholdene for agerhønen i det pågældende 
område.
Ansøgningen sendes til FJDs Markvildtud-
valg med en beskrivelse af projektet samt 
den forventede økonomi.
  Så har du/I et godt projekt i støbeskeen, så 
send en ansøgning, så vil vi se på den.
FJDs Markvildtudvalg

Hjælp fra Agerhønefonden

Foto: Werner Beeke.

Landbrug og Fødevarer ny sponsor
Landbrug og Fødevarer er blevet ny med-
sponsor for FJDs Markvildtpris.
  Det er en naturlig uidvikling i det gode 
samarbejde, Markvildtudvalget har med 
organisationen.
  De fl este markvandringer, udvalget arran-
gerer rundt om i landet sker i samarbejde 
med de lokale landboforeninger. 
  Endvidere er formanden, Martin Mer-
rild med i FJDs forvaltningsområde Øster 
Hjerm.

www.fjd.dk
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I skrivende stund er der ikke meget, der 
tyder på, at vi snart løber ind i den første 
vintermåned. Men vejret kan hurtigt slå om, 
og før vi aner det, har vi frost og dyb sne.
  En af de vildtarter, som kræver særlig 
hjælp, er agerhønen. Bliver snelaget for 
tykt, eller danner skift mellem frost og tø 
en isskorpe, så kan markens brune fugl ikke 
komme ned til alle de grønne spirer, som er 
hovedføden vinteren igennem.
  Så må man ud og skrabe. Få landmanden 
til at hjælpe eller lån en traktor med skrabe-
blad eller frontskovl.
  Når man skraber, skal man huske ikke at 
skrabe helt ned, men kun lige til man kan 
ane græsset, eller skorpen er brudt. Skra-
ber man i bund, fjernes det isolerende lag. 
Varmen fra jorden vil smelte den resterende 
sne, og næste nat fryser det hele sammen til 
en uigennemtrængelig ”iskage”.
  Tørt sand i kornet, som hældes i foderauto-
mater er også en god hjælp. Så behøver fl ok-
ken ikke at søge grus i vejkanten med risiko 
for at blive kørt ned.
  Tag noget sand ind til tørring allerede nu, 
så har du det, hvis der senere skulle blive 
brug for det.

Husk vinterhjælp til agerhønsene

Foto: Alex Nissen.

www.gemina.dk 
Skovrødvej 7 

3460 Birkerød

Træningsudstyr til jagthunden

Dummies 
Liner

Fløjter 
Jagtudstyr

www.fjd.dk
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

5-klub – Certifi kat Udstillinger 2015
Vizsla – Gl. Dansk Hønsehund – Langhåret Hønsehund – Drentsche Patrijshond – 

Weimaraner klub & KJS klub afholder i fællesskab to certifi katudstillinger

Sjælland – “Jægerspris Udstillingen” søndag d. 25. januar kl. 10.00: 
Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Udstillingsleder: Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 3670 Veksø, Tlf.: 20 71 22 68
Udstillingsorganisator: Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris, tlf.: 24 63 32 19

Dommer: Svend Løvenkjær, alle racer
Der har været brand i Kigsnæshallen, så hold øje med hjemmesiderne for eventulle ændringer.

Jylland – “Uldum Udstillingen” lørdag d. 31. januar kl. 10.00:
Uldum hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.
Udstillingsleder: Jannie Nielsen Tlf. 25 11 63 91

 Dommer:  Jessie Borregaard Madsen: Viszla, Weimaraner og KJS hundene.
                  Erik Petersen:               Gammel Dansk Hønsehund, 
                 Drentsche Patrijshond og 
                 Langhåret hønsehund.

Info og sidste tilmelding til begge udstillinger d. 15. januar
på www.hundeweb.dk
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Dansk Jagthunde Derby 2015
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2013 til Derby i år 2015, inden den er 
et år gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
  Første rate Derby år 2015 er kr. 200.- For udenlandske hunde er gebyret 
dkr. 250.-
  Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Der-
byudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. dk, hvor man også kan 
tilmelde elektronisk.
  Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem kl. 18.00-
19.30. 
  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.  
com
  Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

Dansk Jagthunde Derby 2015 vil blive afviklet ved Haslev og omegn på Sjæl-
land i dagene 20. – 21. marts.

Anlægsprøver VJP eller 
Derby 2015

Korthaarklubben, Dansk Drentsche 
Patrijshond Klub, Dansk Weimaraner 
Klub, Langhårsklubben, Dansk Vizsla 
Klub, Dansk Münsterländer Klub afhol-
der anlægstests, VJP eller Derby.
Prøverne er planlagt til at fi nde sted 
henholdsvis i Østjylland, Sjælland og 
Langeland den 21 og 22 marts 2015.
For endeligt sted og tilmelding, forbe-
redelsesprogram, og prøveregler, følg 
med på klubbernes hjemmesider eller 
kontakt klubberne direkte. 
Såfremt der er plads, er andre konti-
nentale racer velkomne til at deltage.

•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

•  Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt 
kød, som hunden kan omsætte i kroppen

•  Foderet smager så godt og ser så indbydende 
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

•  Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er 
det muligt, at finde et foder der passer til netop 
din hund

•  Prisen er fair, så alle hundeejere kan give  
deres bedste ven en god og nærende kost

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

HIKE Hundefoder, Fuglevænget 24, Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 7339, hike@hike.dk,  /hikepetfood HIKE.DK

•

•

•

•

•

•

Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 73sted4,r,HI vænd geefoKE ug b 4 7æn tednd Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r F 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

En gæv sønderjysk kvinde er vores kandidat 
Navnet er Conni Holmgaard Jakobsen og 
hun er DRK’s bestyrelses kandidat til det 
kommende valg i Dansk Kennel Klub. For 
det første er hun af vor egne!. For det andet 
er der mange gode år i Conni og hun har 
samtidig erfaring i arbejdet med jagthunde – 
og som eksteriørdommer ved hun godt, hvad 
det kræver. For det tredje er Conni omgæn-
gelig og kan samarbejde. Og det kræver det, 
hvis et bestyrelsesarbejde skal lykkes. Og 
det skal det også i DKK.

Her er lidt om Conni:
Conni Holmgaard Jakobsen, 53 år, 
Jeg stiller op til DKK’s bestyrelse,  fordi 
jeg ønsker et forsat fokus på og udvikling af 
vores jagthunde, som alsidige brugshunde. 
I dag har vi ikke kun brug for en jagthund 
3 måneder om året. Vores hund skal være 
en del af vores dagligdag og vores familie. 
Derudover har jeg fokus på, at hundenes 
standard overholdes i eksteriørbedømmelsen 
og i avlen.
  Jeg synes om nye udfordringer og arbej-
der både målrettet og ambitiøst med mine 
opgaver. Jeg har en konstruktiv tilgang til 
opgaverne og tager også gerne en god dialog 
herom. Jeg har tidligere arbejdet i et lokalt 
hundeudvalg – træning af jagthunde. Senere 
har jeg været formand for et lokalt jagt-
hundeskue. Og er i øvrigt aktiv i det lokale 

jagthundearbejde.
  Jeg er eksteriørdommer, så udover at hun-
den skal kunne bestille noget, skal den også 
være racetypisk.
  Min mand og jeg har 3 ruhårede hønse-
hunde, som vi begge træner og går på jagt 
med. Vores hunde bliver afprøvet i hele 
spekteret med markarbejde, apportering, 
vandarbejde og schweiss.
  En tilværelse uden hund kan jeg slet ikke 
forestille mig. Hundene er med overalt – 
også på ferie. Og man kan sagtens løbe en 
tur med 3 hunde!

I december nummeret af Hunden – med-
lemsbladet for medlemmer af DKK modta-
ger du en stemmeseddel. Vi synes du skal 
bruge den og stemme på Conni  Holmgaard 
Jakobsen.
  En ny på vej ind og en ældre takker af. 
Klubbens kasserer Søren Hecht stopper 
ved årets udgang i DKK’s bestyrelse. Siden 
2007 har Søren været med til at præge arbej-
det i DKK dels i DJU og dels som formand 
for DKK’s Schweisshundeudvalg.  Fra DRK 
skal lyde en stor tak til Søren for indsatsen 
for jagthunden i DKK.
  Ellers er jagtsæsonen i fuld gang. Der bli-
ver udført godt og nødvendigt hundearbejde 
på store og små jagter og i alt slags vejr. Og 
nogle har sikkert allerede erfaret, at de skal 

have en ruhår til næste sæsons jagter.  Og 
jeg ved, at alle lokale kræfter  i DRK også i 
2015 vil stå parat til at tage imod såvel nye 
som gamle.
  Her er årets sidste måned skal lyde en stor 
tak for året der gik – glædelig jul og godt 
Nytår.
  Knæk og bræk

Generalforsamling 2015:
Dansk Ruhår Klub afholder generalforsamling 2015, lørdag d. 18. april kl 
13.00 på Fjelsted skovkro.
Dagsorden jf. klubbens love, følg med på www.ruhaar.dk og facebook hvor vi 
løbende informere.

På valg:
Torben Mørup, modtager genvalg
Lars Hansen, modtager genvalg

Bestyrelsen.

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 
2014 og 2015:
December 2014: Valg til DKK, husk at 
gøre din indfl ydelse gældende…..
Langfredag 03 april 2015: DRK hoved-
prøve i Grenå
Påskelørdag 04 april 2015:  DRK hoved-
prøve i Grenå
Lørdag 18 april 2015: Generalforsamling 
Fjelsted skovkro kl 13.00
Lørdag 02 maj 2015: Q-weekend i Rand-
bøl området
Søndag 03 maj 2015: Q-weekend i Rand-
bøl området 

www.fjd.dk
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweisstræning 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: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej 
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, 
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk
 
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:
Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej 
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 email :skanderborg@ruhaar.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 T Tonnesensvej 11 
6740 Bramming. Tlf, 4060 7828 
Email: esbjerg@ruhaar.dk

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: fyn@ruhaar.dk

 HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!
Årets forskellige arrangementer er overstået. Pro-
gram for næste år forventes at ligge klar i februar.
Vi ses i 2015!  

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: roskilde@ruhaar.dk

November/December
26. Dressur- og lydighed (onsdage)
Opstart af dressur i ridehallen. Sidste gang inden jul 
med gløgg og æbleskiver er d. 17. december 2014. 
Opstart igen i 2015 er 7. januar 2015. Afslutning 
og pokal d. 4. februar 2015. Der inddeles i hold på 
8-10 hunde.

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:
Der er i øjeblikket ingen kontaktperson i området. 
Kontakt den person der står for tilmeldingerne, hvis 
du vil med ud og træne.

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle. Telefon: 3018 1625 
e-mail: bornholm@ruhaar.dk

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

Årbog 2013
Årbogen er udkommet, har du bestilt og 
ikke modtaget den, eller ønsker at bestille 
den, tag kontakt til Søren Hecht på kas-
serer@ruhaar.dk eller 2049 4839

Kontingent 2015
Betaling af kontingent (sidste frist) 
rykkes fra 28 feb. til 01. feb. betaling af 
årbogen skal være inde inden den går i 
trykken.

Valg til DKK´s bestyrelse
Dansk Ruhår Klub har opstillet og anbefaler 
at stemme på Conni Holmgaard Jacobsen, 
til posten for jagthunde i DKK´s bestyrelse: 
(Se formandens klumme)

”Sakset fra bladet Hunden” som info.
I henhold til DKK´s love § 17 og 18 skal 
der afholdes valg til bestyrelsen i vinter/
forår 2014/2015(lovene fi ndes i deres helhed 
på DKK´s hjememside www.dkk.dk under 
søjlen ”Om Dansk Kennel Klub”)
På valg er er tre medlemmer repræsente-
rende hhv. brugshunde, jagthunde og øvrige 
racer, det drejer sig om:
Jørgen Hindse(Brughunde)- modtager 
genvalg  
Søren Hecht Pedersen(jagthunde)- modtager 
ikke genvalg
Wilfred Olsen(øvrige racer)- modtager 
genvalg
Der indkaldes herved forslag til evt. andre 
kandidater til de nævnte bestyrelsesposter.
Sådanne forslag skal være DKK´s kontor 
i hænde senest 1.november 20114. For-
tegnelse over samtlige til valget opstillede 
kandidater offentliggøres i HUNDENs 
december nr, hvor afstemningsproceduren 
vil blive beskrevet, og hvor stemmeseddel 
m.m vil blive bragt.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Hindse, formand 

www.fjd.dk
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KORTHAARKLUBBEN

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

www.korthaarklubben.dk

Formandens julehilsen 
Her i skrivende stund er alle prøverne for 
vore hunde ved at være slut, og jagterne står 
for døren, det er nu vi skal vise, hvad vore 
hunde er værd, her på efterårets jagter.  For 
det er vel jagthunde vi avler, eller hvad?  
Hunde som kan bruges til al slags jagt, 
hunde som uden tøven gør arbejdet fær-
dig, hvis skuddet ikke sad som det skulle. 
Hunden som bringer os det anskudte stykke 
vildt, så det kan afl ives hurtigt og humant. 
Sådan en hund vil altid være velkommen 
sammen med dens fører på efterårets jagter, 
og den vil altid være et samtale emne 
under og efter jagten. Dette er mit højeste 
juleønske omkring avlen af den korthårede 
hønsehund for fremtiden, at vi prioriterer 
jagtbrugshunden højt, fordi den kan bruges 
til al slags jagt og af alle jægere, og så sam-
tidig være en god familiehund.
  Nu er der nok nogen der vil sige, at nu vil 
formanden til at afskaffe vore prøver. Men 
det er på ingen måde tilfældet, det er bl.a. 
her vi fi nder avls materialet. Jeg tænker her 
på klubbens nyindførte Derby prøve, på 
FJD’s tyske prøver, på vore fuldbrugsprøver, 
som er et vigtigt fi ngerpeg om, hvad hunden 
indeholder som brugshund, og om den men-
talt kan stå for sådan en 2 dages prøve.
  Jeg plejer at sige, til hvalpe købere der 
spørger om et råd, hvis man køber en hvalp 
efter forældre der er præmieret på en fuld-

brugsprøve, så går det ikke helt galt.
  Klubben har i år indført et nyt championat 
titel KLBCHS (Klub championat schweiss) 
en titel som der var en del kritik af, i det 
man ikke kunne forstå at en KLBCHS også 
skulle indeholde en 1. præmie  i åben eller 
brugsklasse på mark, og mindst very good 
på FCI anerkendt udstilling, når det var et 
schweiss championat. Men her har korthå-
ren’s alsidighed så virkelig vist sig, idet der 
allerede det første år, er 3 der har opnået og 
kan smykke sig med denne fl otte titel. Disse 
3 er Uffe Søndergaard med Rie Von der 
Jydebek,Villy Andersen med Nørreøkse’s 
Kuno, og Jan Olsen med Freja. Der skal fra 
korthaarklubben lyde et stort tillykke med 
denne fl otte titel.
  Når vi her ved årets slutning kikker 
fremad, så venter der mange udfordringer 
i de kommende år. Jeg tænker her bl.a. på 
en strukturændring i DJU, en ændring som 
vi bliver nød til at tage stilling og forholde 
os til. Jeg tænker også på udsætnings regler 
som skal genforhandles i 2017, her vil det 
være af stor vigtighed, hvad vi har at byde 
ind med, og hvem vi har til at tale vores 
sag, og sidst men ikke mindst, hvem vi skal 
forhandle med. Det er i hvert fald helt klart 
at ordet hundesport, skal fjernes fra vores 
daglig tale, og så vidt mulig erstattes af ” 
Prøver og træning til forbedring af stående 

jagthunde.”
  Vi skal i 2016 have valgt en ny formand, 
det er ikke et øjeblik for tidlig at få en ny 
kandidat bragt på banen, og jeg vil da gerne 
opfordre alle aktivgrupperne til at tage dette 
emne med på deres vintermøder. Vi skal i 
det kommende år også have gjort væsentlig 
mere ved markedsføringen af den korthå-
rede hønsehund. For selvom vi deltager 
fl ittigt på messer og udstillinger, og selvom 
korthåren leverer gode resultater på prø-
verne, så har det vist sig ikke at være nok til 
at stoppe tilbagegangen af medlemmer.
  Til slut vil jeg gerne ønske alle vore med-
lemmer sammen med deres familier, at de 
må få en rigtig glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår, samt rette en tak til 
alle dem der har gjort en indsats for kortha-
arklubben i det forgangne år.
Hans Martin Christensen 
Formand for korthaarklubben.

www.fjd.dk
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STAND! Billedet er taget af Benny Fischer.

De placeret til KHK efterårsvinder klasse Blev: 1.vinder og klubmester Jes Peter Petersen og Bislevs Asi. 2. vin-
der Flemming Djarn og Gaia. 3. vinder John Olsen og Stenholt Hus´s Ice. 4. vinder Mona Madsen og Okslund´s 
Kalle. 5. vinder John Christensen og Broengen Troja. 6. vinder Karl Georg Kristensen og Hals Bondens Chanel. 

Dygtigt hundearbejde er udført, fuglen er fundet. Bil-
ledet er taget af Benny Fischer.

I fi n galop og søg i roemark. Billedet er taget af Benny 
Fischer.

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse på Falster

En ildsjæl på 70 år
Søndag den 28 september fyldte ildsjælen 
i den sønderjyske aktivgruppe 70 år, men 
for ildsjælen Allis er 70 år ingen alder, så 
aktiv som ingen sinde før. Man bliver helt 
forpustet bare at nævne alt, hvad Allis har 
gang i. Hun er hjørnestenen og samlings-
punkt i den sønderjyske aktivgruppe.  
  Hvem sørger for det praktiske og det 
kulinariske ved aktivgruppens schweis-
sprøver, ræveslæbsprøver, markprøver, 
hvem trækker det store læs ved deltagelse 
i messer ” Det gør Allis ”. Pokalansvarlig i 
korthaarklubben, indtil for et år siden sup-
pleant i korthaarklubbens bestyrelse, med 
dertilhørende deltagelse i alle klubbens 
arrangementer, mange gange sekretær på 
klubbens udstillinger. Alt dette for kortha-
arklubben. Derudover skal den nedlagte 
landbrugsejendom passes og vedligehol-
des.  For sin indsats for korthaarklubben 
modtog Allis da også i 2013 pokalen 
som årets ildsjæl. Vi vil fra korthaarklub-
bens bestyrelse ønske dig rigtig hjertelig 
tillykke og håbe du må bevare dit gode 
heldbred, så ildsjælen ikke brænder ud.
  Bestyrelsen for Korthaarklubben.

Kaj Olsen 70 år 
Onsdag den 15 oktober fyldte Kaj Olsen 
70 år, og for de fl este, der runder de 70 år, 
ja så bliver der skruet ned for aktiviteten, 
men det gør det ikke hos Kaj. Stadigvæk 
en meget aktiv hundefører i aktivgrup-
pen Storstrømmen. Hvert år aktiv som 
prøveleder på adskillige markprøver, aktiv 
markprøvedommer siden 1994, så sent som 
den 27 september i år, ordførende dommer 
på Korthaarklubbens vinderklasse. Som 
aktiv hundefører 1. vinder på klubbens 
vinderklasse i 2013, samt utallige vinder-
klasse placeringer med sine hunde, medlem 
af korthaarklubben siden 1976. 
  Med sådan et aktivt liv med Korthår, kan 

2
man med rette kalde Kaj Olsen for en af 
Tordenskjolds soldater i korthaarklubben, 
og derfor vil medlemmer og bestyrelse 
ønske dig rigtig hjertelig tillykke med de 
70 år, og håbe at du i mange år endnu må 
have helbred og lyst til en fortsat indsats i 
korthaarklubbens tegn. 
Korthaarklubbens bestyrelse.

Årets Ildsjæl 2013. Billedet er taget af Ellen Jørgen-
sen.

Kaj Olsen. Billedet er taget af Birte Johansen.
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Aalborg.
Hvalpe- og unghundetræning og ringtræning hos 
Ingeborg Abildgaard, Støvring Hedevej 27, 9530 
Støvring.
Onsdag d.7. jan., Onsdag d.14. jan., Onsdag d.21. 
jan., Onsdag d.28. jan., Onsdag d.4. feb. og
Onsdag d.11. feb.
Alle dage kl. 19.00. 
Samlet pris 100 kr. eller 20 kr. pr. gang.
Forhåndstilmelding ikke nødvendig.
Alle er velkomne.

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 Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens Generalforsamling, 
lørdag den 28. februar 2015 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, 
Vejle.
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 28. februar 
2015 kl. 11.00.
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 årsregn-
    skab 
    2014.
6.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015, fast-
   sættelse af kontingent 2015.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er 
 Ellen Jørgensen - modtager genvalg 
 Villy Andersen - modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er
 Jørn Abildgaard - modtager genvalg
 Uffe Jacobsen - modtager genvalg.  
9.Behandling af indkomne forslag:
   Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før 
   generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

Det reviderede regnskab 2014, budget 2015 vil være frem-
lagt på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens 
hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligele-
des rekvireres hos kassereren.

Foto: Kim Henriksen
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Afbud fra Rene.

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat
Referat mødet fra 29. april 2014 blev under-
skrevet.

2. Økonomi:
Kassebeholdning pr. 31.08.2014 blev oplyst. 
Medlemstal blev ligeledes oplyst. Mobil 
Paymentservice fra Nets/PBS til kontingent-
opkrævning. Ansøgning fra aktivgrupper om 
tilskud. Bevilget. Tilskud til messe på Gram 
Slot.

3. Orientering DJU, DKK og FJD. Her-
under fremtidsudvalg til FJD.
DJU: Der er indkaldt emner til valg i diverse 
udvalg. Vi foreslår genvalg til de poster, 
hvor det er muligt og en ny kandidat til 
MUV. Kommentarer til diverse referater 
bl.a. om regelsæt for vores Derby prøve. 
HMC har netop afholdt møde med DKK så 
dette skulle nu endelig være helt på plads. 
DJU indbyder til fælles møde på Fyn lørdag 
den 7. februar 2015 kl. 12.00.
DKK: Fra udstillingsafdelingen henle-
des opmærksomheden på, at der ikke må 
oplyses om deltagere på de forskellige 
udstillinger på hjemmesider m.m.. Hvad 
enkeltpersoner gør på diverse digitale me-
dier, kan vi ikke hæfte for. Der tjekkes op på 
uddannelse af udstillingsdommerelev, endnu 
en kandidat har meldt sig på banen og gerne 
vil i gang som udstillingsdommer, hvilket er 
meget positivt. Personen indstilles. Under 
FJD nedsættes der et udvalg, der skal fi nde 
en kandidat til DKK idet Søren Hecht ikke 
ønsker genvalg.
DJ: Indkalder til møde om natur- og vildt-
pleje på Kalø den 21. oktober. HMC – NEK 
og Ellen deltager
FJD: Der var meget til drøftelse under dette 
punkt. Referater - Strukturoplæg – Frem-
tidsudvalg – Promovering af de stående 
hunde under et m.m. Vi havde en lang drøf-
telse om disse punkter. Vi udfyldte sammen 
spørgeskemaet til En aften i fremtidens tegn. 
Således at bestyrelsen mening blev afstemt 
og konkretiseret. Vi vil opfordre 3 medlem-
mer udenfor bestyrelsen til at komme med i 
Fremtidsudvalget, der skal promovere jagt-
hundene i Danmark i et fælles forum. Der er 
i FJD hensat et større beløb til dette formål. 
Dog skal klubberne påregne ligeledes at 
skulle yde et bidrag. Fremtidsudvalget skal 
komme med budget.
Den nye struktur i FJD havde vi ligeledes 
en lang drøftelse af. Vi mener ikke, med de 
tiltag der er sat i værk med Fremtidsudvalg 
og deres arbejde, at det er tiden til de store 
ændringer i strukturen. Vi vil derfor anbe-
fale at man lægger omstruktureringen til 
side, og koncentrerer sig om at markedsføre 
vore hunde og dermed skaffe fl ere medlem-

mer. Samarbejdsrelationerne til de øvrige 
organisationer skal ligeledes afstemmes 
noget mere inden en evt. strukturændring. 
Det forventes at debatten om dette emne vil 
pågå over længere tid.

4. Evaluering Udstillinger FJD- Bredsten:
Vissenbjerg: Vi skal selvfølgelig deltage 
på de udstillinger FJD arrangerer. Det er 
et bestyrelsesarbejde at promovere vores 
hunde. Vi kunne godt tænke os nogle fl ere 
deltagere. Udstillingen forløb fi nt. Af FJD’s 
referat fremgår at man evt. påtænker at fl ytte 
udstillingen, men det skal yderligere drøftes 
i FJD.
Bredsten: Rigtig fi nt med deltagende hunde 
og publikum. Det var en rigtig dejlig dag 
med kendte og mindre kendte ansigter. Det 
fungerede godt at vi havde bespisningen i 
eget telt. Der var tid til at pleje klubånden. 
Der skal noget mere hjælp på til opstilling 
fredag eftermiddag. Dejligt at så mange gav 
en hånd med ved oprydningen. Der snakkes 
med Ruhårklubben om evt. at fl ytte udstil-
lingen en weekend længere ind i august. 
Det gule telt skal repareres i et hjørne, hvor 
syningen er gået op. Dette tager NEK sig af.

5. Efterårsvinderklasse:
Rene har meddelt at han havde aftale med 
vandrehjemmet til både fredag og lørdag 
på plads. Mangler kun antal hundeføreres 
deltagelse. Der bookes værelser til besty-
relsen. Allan Grundahl stiller 3 terræner til 
rådighed. Dommere på plads. Terrænleder 
og skytter til program. KGK medbringer 
sponsorgaver.

6. Aktiviteter i 2015:
Generalforsamling afholdes 28.02.2015 
i Vejle som sædvanlig. Det henstilles at 
aktivgrupperne ikke afholder prøver eller 
andre arrangementer på denne dato. Der 
skal annonce i Jagthunden i december 2014. 
Giveprøven er den 11. og 12.04.2015. FJD 
Udstilling 14.06.2015. Bredsten udstillingen 
enten den 1.08. eller den 08.08.2015. Efter-
årsvinderklasse Falster 26.09.2015.

7. PR herunder hjemmeside:
Kim Henriksen har fået noget materialer at 
arbejde med og er snart på banen med nyt. 
Et fl ertal af bestyrelsen ønsker en moderni-
sering af hjemmesiden. Der skal nogle fl ere 
billeder og evt. fi lmsekvenser på. Layoutet 
friskes op. Der afholdes møde med Web-
master Birte. HMC tager kontakt. Der skal 
evt. kontakt til professionelle, der kan være 
behjælpelig med dette projekt. Det er ikke 
meningen at Birte skal lave alt arbejdet. 
Men det der bliver iværksat skal selvfølgelig 
være nemt at arbejde med for Birte. Vi vil 
ikke gå på kompromis med historikken.

8. Henvendelse fra medlemmer. Herunder 
prøvelederes beføjelser på schweissprøver.
Der har igen været forespørgsel på træ-
ningsmuligheder i det nordvestlige Jylland. 
Opfordring til at vedkommende fi nder nogle 
ligestillede og evt. danner en aktivgruppe i 
det område.
Otto Brunhøj havde anmodet om at få 
propositionerne for han jubilæumspokal 
genovervejet, idet bestyrelsen på sidste 
møde ikke kunne godkende disse. Bestyrel-
sen fastholder den trufne beslutning. Otto 
Brunhøj tilskrives.
Schweissprøver: I 2014 havde bestyrelsen 
besluttet ikke at tilbyde 600m spor, idet 
schweissprøvereglerne først var offi cielle 
efter at alle klubbens prøver var planlagt. En 
enkelt prøveleder ønskede så alligevel at til-
byde 600 m spor. Det blev der fundet ud af 
at ændre. Fremover vil det være de enkelte 
prøveledere der afgør hvilke spor, der skal 
tilbydes på de enkelte prøver. En annonceret 
prøve må ikke ved overtegning deles i 2 
prøver, så nogle går op dagen efter. Men der 
kan arrangeres en ny prøve evt. 1 uge efter, 
denne oprettes på Hundeweb og er åben for 
alle tilmeldinger.

9. Eventuelt:
Der har været en forespørgsel på Diplo-
mer på hjemmesiden, så prøvelederne kan 
udfylde dem på PC.
Ellen har lavet en skabelon, der kan bruges 
til dette. De vil dog så ikke være med farver 
og vandmærke.

Bestyrelsesmøde den 5. september 2014.

Foto: Anette Laursen.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

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

www.dmk-online.dk

Efterårets minder
Dette efterår startede som altid med mark-
prøver i starten af september. Jeg havde fået 
min første 1. præmie i åbenklasse i foråret, 
så nu skulle nummer to jagtes. Lært af 
erfaring kan nummer to være den sværeste 
at få i hus, så der blev trænet hårdt i løbet af 
august.
  Jeg meldte til 2 prøver til at starte med, 
brugsprøverne kommer jo senere, men 
tilmeldingen er allerede inden 1. sep. Da jeg 
ikke var helt tilfreds med hvordan træningen 
gik, og da der jo ikke var mulighed for at 
komme ud og skyde fugle, valgte jeg ikke at 
melde til der.
  Nå men åbenklasse blev der meldt til i, én 
i Løkken og én i Hobro. Begge prøver var 
rigtig gode prøver med godt med fugle, og 
pludselig var det som om alt lykkedes, to 1. 
præmier mere var i hus, og med det var vi 
kvalifi ceret til vinderklasse. 
  Skal, skal ikke… Var meget i tvivl om jeg 
skulle melde til, har været afsted før med 
min ældre tæve, men var min lille hund nu 
god nok til at komme ud og konkurrere? 
Som min mand sagde til mig, ”når du har en 
vinderklasse hund, så skal du da også melde 
til”, så det gjorde jeg så.
  Klubbens egen prøve var i år på Lolland/
Falster, det i sig selv var en smule angstpro-
vokerende, for man har jo hørt historierne 
derfra, roemarker så langt øjet rækker og 
fugle, mange fugle, hvordan mon det skulle 
gå.
  Her på Djursland har vi hverken nogen ro-
emarker og heller ikke overvældende mange 
fugle, slet ikke fasaner som de har det på 
Lolland. Nå men nu skulle det være, og der 
blev meldt til på ikke mindre end 2 prøver, 
vores egen prøve og Jægerforbundets prøve 
i Hjallerup. 

Den første prøve var den på Lolland. 
Prøven blev afholdt om søndagen, så vi drog 
afsted lørdag mod den campingplads hvor 
vi, og en del andre skulle overnatte. Der var 
ikke arrangeret nogen fællesspisning fra 
klubbens side, men heldigvis kan medlem-
merne selv, så klubbens ”kok” Carsten 
Trøjborg havde taget initiativ til at arrangere 

noget mad, og et lokale vi kunne være i på 
campingpladsen, Carsten tog sig af det hele 
med indkøb og forberedelser og det var 
super dejlig mad, tak for det Carsten. Efter 
nogen hyggelige timer kravlede vi til køjs, 
så vi var helt friske til dagen derpå. 
  Søndag startede med at vi samledes i 
Toreby og til information fi ndes der mere 
end en Toreby på Lolland, det fandt vores 
dommer ud af på den hårde måde, men efter 
lidt ventetid lykkedes det da at komme ud i 
marken.
  Her var de så, de kæmpe store roemarker, 
det gav lige et sug i maven da vi stod der, 
men det gik fi nt, og vi kom godt igennem 
første slip hvor vi kun fandt en enkelt hare. 
Da hele holdet var blevet afprøvet første 
gang, uden at vi havde set en fugl, skiftede 
vi terræn og så skete der noget. Da vi havde 
kørt et stykke vej, var de der fasanerne, vi 
kunne se dem overalt og når der er vejskilte 
med krydsende fasaner, så ved man hvad der 
venter én.
  Jeg skulle ud som den første i dette nye ter-
ræn sammen med Peter Lykke, og der gik da 
heller ikke mange sekunder før Peter meldte 
stand. Situationen blev afviklet, og Maggie 
klarede en meget svær apportering af en 

anskudt fugl der var løbet langt ud i marken, 
det var super fl ot arbejde, og det skulle da 
også vise sig, at denne situation senere på 
dagen var nok til at nå helt til tops.
  Jeg fi k mig en ny makker, og vi fortsatte 
ind i marken. Få minutter senere får min 
hund Bounty stand i kanten af roerne, så 
skal jeg da love for at pulsen kom op. Jeg 
går sammen med dommeren og skytterne 
frem til min hund, giver rejseordre og op 
kommer den fi neste kok, Bounty sætter sig 
ned og skytterne rammer fuglen forholdsvis 
tæt på. Desværre havde min makker lidt 
svært ved at holde hans hund, så den syntes 
da lige at den kunne hente den fugl, det blev 
dog for meget for Bounty, så hun knaldap-
porterede…ØV med ØV på… om det var 
provokationen fra makkerhunden der gjorde 
det ved jeg ikke og det er jo også fuldstæn-
dig lige meget, hun skulle bare have været 
blevet siddende, men hold nu op jeg var 
ærgerlig, Bounty kom stolt og glad med en 
meget stor kok, og afl everede den pænt.
  Her troede jeg så at min dag var slut, men 
nu er det jo sådan med vinderklasser at det 
ikke kun er ens egen præstation der afgør 
hvordan dagen går, og senere skulle det vise 
sig at vi fi k lov til at komme med over mid-
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dag, det var uanset den lidt tynde baggrund 
faktisk ret stort syntes jeg, nok mest fordi 
jeg slet ikke havde de forventninger.
  Over middag skulle vi ud og gå i samme 
område som vi havde været i om formid-
dagen og fasanerne, ja de var der stadig. Det 
gik ikke super godt for særlig mange over 
middag, faktisk røg en del af os ud meget 
hurtigt, af forskellige årsager.
  For mit vedkommende får Bounty ret 
hurtigt stand, men da jeg giver rejseordre er 
der ikke noget, hun følger op langs kanten 
af roerne hvor fuglen tydeligvis har løbet, 
trækker ind i roerne igen langt fremme og 
står stand, men da jeg og dommeren og 
skytterne er på vej op, går kokken på vin-
gerne og så var det farvel og tak til os.
  Resultat af dagens prøve kan I se herunder, 
stort tillykke til vinderne. Der er mange 
meninger om markprøver, og måske nok 
især om vinderklasseprøver, det er en sport 
og en konkurrence og det kan man jo have 
sine meninger om, men at se sin hund fi nde 
og nagle fuglen, hvorefter den apportere 
og afl evere til sin fører, er en stor oplevelse 
hver eneste gang, om det er på prøve eller 
ej, og netop derfor jeg har valgt en stående 
hund.
  Til min egen oplevelse kan jeg kun tilføje, 
hvor var det godt jeg fi k meldt til, for det 

1. vinder med HP Fuglevang’s Maggie DK05984/2011, Ejer og fører Peter Lykke Thomsen
2. vinder Uldjydens Pedro DK15349/2011, Ejer og fører Hans Lau Jensen
3. vinder Høegstoft Dharma DK08897/2009, Ejer og fører Rune Riishøj
4. vinder Ejsbøl A. Chang DK09463/2006, Ejer og fører Egon Møller Jensen
5. vinder Vestjyden’s Abby, Ejer og fører Jacob Mærsk Jensen

gav mig endnu engang, en dejlig tur sam-
men med gode hundevenner jeg ikke ville 
have været foruden, og weekenden efter så 
vi noget helt fantastisk hundearbejde i Hjal-

lerup, men det er en helt anden historie som 
I må få en anden gang. Dejlige efterårsmin-
der er det.
Pia Nielsen

Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavil-
lonen”, Grenaa. 
  Bedømmelsen starter kl. 11.00. Tids-
punktet er fastlagt så man fra Sjælland 
kan tage færgen til Århus.
Som Dommer er inviteret: Gunnar Jen-
sen. 

Alle FCI godkendte Münsterländere er 
velkomne For danske hunde betyder 
dette, at hunden har en DKK stambog.

Der er 2 måder man kan tilmelde sig på: 
  Man kan tilmelde og betale On-line via 
hjemmesiden www.hundeweb.dk , dette 
er den hurtigste, billigste og mest sikre 
måde. 
  Så er priserne følgende: 
1. hund (samme ejer): DKK 360,00 
2. hund (samme ejer): DKK 300,00 
3. hund (samme ejer): DKK 250,00 
Hvalpeklasse: DKK 250,00 
Udenfor bedømmelse: DKK 90,00 
  Eller man kan udfylde og sende anmel-
delsesblanket. Ved tilmelding på anmel-
delsesblanket er udstillingsgebyrerne 
følgende: 
1.hund (samme ejer): DKK 395,00 
2.hund (samme ejer): DKK 345,00 
3.hund (samme ejer): DKK 300,00 
Hvalpeklasse: DKK 275,00 
Udenfor bedømmelse: DKK 120,00 
  Som anmeldelsesblanket anvendes 
DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling 

eller DJU’s blanket, fi nd den på www.
dmk-online.dk 
  Anmeldelsesblanketten sendes til 
udstillingsleder: Pia Nielsen, Slettenvej 
12, 8586 Ørum Djurs Eller på mail hun-
deweb@gmail.com 
Eventuelle spørgsmål besvares på mail 
hundeweb@gmail.com eller telefon 86 33 
91 76 
  Ved tilmelding på anmeldelsesblanket 
vedlægges beløbet i check eller indsæt-
tes på reg. nr. 7320 konto nr. 1167597. 
  Husk tydelig afsendernavn på ind-
betalingen, afsenders navn, samt evt. 
hundens navn skal passe med anmeldel-
sesblanketten. Husk stambogsnummer 
og evt. ejerskifteforhold skal være i orden 
før anmeldelse. 

Sidste tilmelding er d. 12. januar 2015 
med online tilmelding eller med post eller 
e-mail. 
EFTERANMELDELSER MODTAGES 
IKKE! 

Det er ikke længere obligatorisk at 
medbringe resultatbog, men resultater 
indskrives selvfølgelig hos dem som 
måtte ønske det. Der opfordres dog til at 
alle deltagere stadig bliver i hallen, til alle 
hunde er færdigbedømt. Vær opmærk-
som på at sætte dig ind i udstillingsreg-
lerne inden tilmelding. Der er cafeteria i 
hallen. 

Dansk Münsterländer Klubs Landsudstilling
Lørdag d. 31. januar 2015 i Grenaa

Jagtchampion

To hunde har igen i år opnået titlen som 
DKJCH (Dansk Jagtchampion).
Det drejer sig om:

DK15349/2011 DKCH. Uldjydens Pe-
dro, Ejer og fører: Hans Lau Jensen
Dk12541/2010 Vestjydens Abby, ejer & 
fører Jacob Mærsk Jensen
Stort tillykke til hundene og ejerne

Pokaler
Pokaler vundet på Landsudstillingen bedes 
være udstillingslederen i hænde senest d. 1. 
januar 2015.
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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

Lydighedskursus for ejere af hvalpe og unghunde. 
Første træningsdag er lørdag den 3. januar kl. 10.30. 
Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i 
Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom venligst i 
god tid for indskrivning. Du kan foretage indskriv-
ning på blanketter via vor hjemmeside og tage den 
med ud på træningspladsen. De 
efterfølgende syv lørdage begynder vi kl. 11.00.
  Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste træ-
ningsdag er den 21. februar. Gebyr for medlemmer 
er 400 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 450 kr. Der 
betales første gang og alle skal huske at medbringe 
en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis. 
Lydighedsafslutning afholdes i marts i Vallensbæk 
Jagtforening. Der vil være mulighed for morgenmad 
ved tilmelding og køb af mad på dagen. Mere om 
dette kommer senere!!.

Marktræning afholdes i februar. Henvendelse 
til Richard A. Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr 
for dette kursus er 100 kr. pr. gang. Begrænset 
tilmelding. Der er foreløbigt tale om den, 8. og 22. 
februar 2015.

Aktivistvalg
Lørdag d. 21. februar afholdes aktivistvalg i forbin-
delse med træningen. I forbindelse med dette valg 
vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten og in-
teressen for at videregive noget til vores hunderace 
og kursister, melder sig til Richard inden, for evt. at 
indgå i den aktivistgruppe der eksisterer i dag.

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gunde-
stedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: 
cnh@post.tele.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

Marktræning på Midtfyn D. 1/3-2015 er for alle.
D. 22/3-2015 er for dem der vil lidt mere f.eks. til 
markprøve.
Tilmelding til Keld Larsen på tlf. 26329805
Pris pr. gang 50 kr. Mødested oplyses i starten af 
det nye år.

Lydighedstræning
Start lørdag d. 7/2-2015 kl. 10.00 ved Dalum 
rideskole.
2 hold unge hunde / øvede hunde.
Pris 300 kr.
Afsluttende prøve d. 28/3-2015 kl. 10.00
For unge hunde: Keld Larsen tlf. 26329805
For øvede hunde: Lars Thunberg tlf. 22112144

Vintermøde onsdag d. 25/2-2015 kl. 19.00.
Sted: Lokale ved dyrlægerne i Morud.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab
2. Valg af aktivister, (nuværende modtager genvalg )

3. Indkommende forslag
4. Evt.
Info: Der kommer indslag om skader og førstehjælp 
for hunde ved dyrlægerne.
DMK-Fyn giver kaffe / oste mad, øl og vand, så af 
hensyn til forplejning skal der meldes til
Birger på tlf. 66161970 / 22191525
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMENDE.

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 for åben 
klasse/øvede hunde.
Vi starter søndag d.18/01 kl. 10.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. Man fi nder klubhuset ved Brunkuls-
lejrene mellem Fjelstervang og Haunstrup. For nær-
mere information, så kontakt aktivisterne pr. telefon. 
Vi vil starte med en let gang træning. Efterfølgende 
vil der være kaffe og rundstykker. 
ngholmgaard@gmail.com
  Alle der har en Münsterländer er meget velkom-
men til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.25/01. 
d.01/02. d.08/02. d.15/02. d.22/02. d.01/03.
Afslutning: d.07/03. eller d.08.03

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Gustav Zim-
mersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Som noget anderledes vil DMK Nordjylland udbyde 
følgende kurser: Marktræning, Schweiss, ræveslæb, 
apporteringskurser rettet mod VSA, DJU apporte-
ring og den udvidede apporteringsprøve. 
  Træningerne vil fortrinsvis foregå om søndagen 
forskellige steder i det Nordjydske. Trænerne vil 
være Jens Brandt og Lars Nansen. 
  Almindelig grundtræning vil blive udbudt af de 
forskellige jagtforeninger i området, ring evt. til 
aktivisterne for råd og vejledning.

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com

Dressur start i Kronborg Plantage søndag den 
11.01.2015 fra kl.10.00 til 12.00
Afslutning på dressurkursus: søndag den 01.03.2015 
kl.10.00 

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

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 
48, 8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: 
oh241157@gmail.dk 

Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med 
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk

Hvalpetræning v/instruktør Nicole L. Solgaard 
Opstart:  Januar 2015 i Horsens. 8 gange kursus. 
Beløb 450,-kr.
Mødested oplyses senere. 
Tilmeldinger nødvendigt - mail til Nils@ok.dk eller 
tlf.2990 3613

Schweiss i Silkeborg v/Hans Lau
Dato: Den 28/2 kl. 9.00.  
Den 14/3. kl.10 – lokal prøve.
Beløb: 150,-kr pr. gang. 
Mødested aftales ved tilmelding.
Tilmeldinger sker på mail til amelballe@dlgmail.dk 
eller tlf. 42 18 04 58 /86 86 77 66
Andre hunderacer er hjertelig velkommen

Marktræning v/Carsten Trøborg
Søndage: den 15/2. + 1/3. + 15/3. 2015 kl. 12:30.
Mødested 1. gang Gl. Egebjergvej 31 8700 Horsens.
Pris 400,-kr.for kurset. 
Tilmeldinger sker på mail til  c.troejborg@hotmail.
com eller tlf. 2062 7002

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

Lydighed og Apporterings opstart.
Opstart torsdag d. 8. januar Pris 400 kr. Mindst 8 
hunde pr. hold.
Hvalpe kl 18.00 Åbenklasse kl 18.45. Afslutning 
torsdag d. 5. marts.

Schweisskursus. Opstart søndag d. 1. februar. Pris 
500 kr. Inkl. blod til træningsdag.
8 gange + afslutning d. 29. marts. 
Max 8 til 3T/400M – 4 til 20T/400M – 2 til 
2oT/1000M

Marktræning. D. 21. februar. d. 7. marts og 21. 
marts. 100 kr. pr gang. Max 12 Hunde.
Husk Madpakken, øl og vand kan købes.
Mødested Kl. 9.30 Roager Kirke, Roagervej 394. 
6760 Ribe.
Tilmelding til alle aktiviteter sker på denne mail: 
Heidi.dmk.esbjerg@gmail.com

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

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470 
Sydals. Tlf. 51 88 20 07,
E-mail. lemtorp@hotmail.com

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.

www.fjd.dk
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com 

www.gdh.dk

Nordjyder fra Sjælland på Fyn
Hvad i alverden skal to nordjyder, der bor 
på Sjælland, til Fyn efter?   Forklaringen er, 
at de har en dejlig fynsk opdrættet gammel 
dansk hønsehund, som skulle trænes på mar-
ker, hvor der var gode chancer for agerhøns.
  Beslutningen om at deltage i marktrænin-
gen på Fyn var ikke svær, selvfølgelig skulle 
vi deltage. Den sidste lørdag i august kørte 
vi derfor mod Fyn, og efter godt en times 
kørsel var vi fremme. 
  Efter en åben og varm modtagelse, var 
det ved at være tid til at komme i gang på 
markerne, og hvilke marker det var – fyldt 
med fl otte store ROER.
  Inden træningen gik i gang, skulle tre 
hunde jagligt vurderes. De startede, en efter 
en, i god vind i roerne, og fortsatte derefter 
på noget stubmark lige ved siden af. Alle tre 
hunde klarede skærene, og derefter kunne 
marktræningen påbegyndes.
  Vi blev inddelt i to hold, med ca. seks 
hunde på hvert hold. Holdene startede på 
hver sin roemark, dermed blev ventetiden 
for de ”stakkels” små hunde ikke så lang (og 
heller ikke for deres førere).
  Da vi var to afsted med én GDH, havde 
den ene af os bevæbnet sig med et kamera, 

mens den anden forsøgte at hjælpe hunden 
til at gebærde sig ordentlig på marken.
  Det her med roer, var vældigt morsomt, 
da fl ere af hundene aldrig havde prøvet at 
jage i roer før. Roerne gjorde, at nogle af 
søgsoplægende blev meget forsigtige, men 
de allerfl este kom dog rimeligt hurtigt efter 
det, og mange havde fl otte søgsoplæg og 
god håndtering af fugl.
  Vores egen hund – Hasso – kom rimeligt 
hurtigt i gang og det var spændende, at se 
ham forsøge sig i de nye omgivelser. Hans 
arbejde overgik dog alle vores forvent-
ninger, med både stand og nogenlunde 
lydighed. Så det havde været hele turen 
værd for os.
  Vi kunne jo desværre ikke følge det andet 
hold træning, og dermed fortælle om det. 
Men dem vi snakkede med efterfølgende, 
var både glade og tilfredse med deres 
træning.
  Vi kan derfor kun opfordre til, at man kom-
mer af sted til marktræning med sin GDH, 
uanset om det er på Fyn, Sjælland eller i 
Jylland. Det kan blive lærerigt og givtigt for 
såvel hund som fører.
  Vi vil gerne sige tak, til alle de frivillige, 

som er med til at sikre, at vi kan få trænet 
vores GDH’ere på marken. I dette tilfælde, 
mange tak til arrangørerne på Fyn, vi kom-
mer meget gerne igen næste år.
Jørgen og Karin

Fuld fart på i roerne.

Stand. Klar til at rejse fugl.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN

Klubredaktør:
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 
Veksø Sjælland. Tlf. 47 17 22 68/20 71 22 68
e-mail: ida.thyssen@hotmail.com

www.langhaarsklubben.dk

5 klub vinderklassen på Samsø 
Det var med nogen ængstelse for om der 
ville komme tilmeldinger nok, da 5 klub 
bestyrelsen besluttede at placere efterårs-
vinderklassen på Samsø i 2014. Man skal 
jo som bekendt med færge for at komme 
til Samsø og den er ikke helt billig, men på 
dagen for sidste tilmelding var der tilmeldt 
10 hunde, så heldigvis lod hundeførerne sig 
ikke gå på af dette. 
  Prøven blev gennemført og det blev en 
helt igennem fantastisk dag, med glimrende 
markprøvevejr, gode terræner med mange 
fugle, velgående hunde – herligt!
  Karen og Holger havde rigtig lagt sig i 
selen for prøven skulle blive en succes og 
jeg tror jeg kan tale på alles vegne når jeg 

skriver alt klappede som det skulle. Selv 
økonomien var der fuldstændig styr på 
og det endda i en grad, så det blev muligt 
at udbetale et lille tilskud til færgen til de 
deltagende hundeførere.
  Tak til Karen og Holger for et fl ot arrange-
ment!
  Tak til de to veloplagte skytter, som ikke 
havde en eneste forbier på dagen, samtidig 
med de havde ro til at lade fuglene fl yve 
godt ud inden de blev fældet!
  Tak for god betjening på Sælvig bugtens 
camping!
Placeringerne blev som følger: 
1. Vinder med HP Sjørslev’s Etta og Holger
    Pedersen

2. vinder med HP Sjørslev’s China og Ho-
    ger Pedersen
3. Vinder Gido von Heek og Just Mikkelsen
4. Vinder Chili og Hans Petter Lauridsen

Sjørslev’s Etta blev med 1. vinder placerin-
gen udtaget til danmarksmesterskabet og på 
den efterfølgende vinderklasse ved Nørager, 
blev også Sjørslev’s China udtaget, efter en 
overbevisende 1. vinder placering med CA-
CIT. Holger Pedersen var hermed dobbeltfø-
rer til Danmarksmesterskabet 2014 – fl ot!
Carsten Lundhøj

Alle deltagende hunde med deres førere. Foto: Carsten Lundhøj.

1., 2., 3. og 4 vinder. Foto: Carsten Lundhøj.

En „julesneppe“. Det kan nås endnu.

5-klub – Certifikat Udstillinger 2015

Sjælland: søndag den 25. januar og Jylland lørdag den 31. 
januar. 

Tilmelding er mulig på hundeweb.dk allerede nu.
For yderligere information se fællesannonce andet sted i bladet.

Mød op og få din hund bedømt.

www.fjd.dk
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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

Agerhønejagten

Det var onsdag den 17. september og som-
meren var stadig over os, så meget, at der lå 
en svag dis over bakkerne ved Korsmose-
gaard nord for Hobro. Der var fælles jagt i 
det lille konsortium og der var gjort klar til 
hygge på højeste plan. 
  

  Vi mødtes til kaffe i jagtstuen på gården, 
hvor der var hjemmebagt chokoladekage 
og lagkage og derefter parole i gården. 
Det er en kvægejendom, så der er marker 
udlagt med græs og majs. Der er nogle gode 
andehuller og to enge med masser af skrub 
og træer.
  Den første såt er nogle lange bakker med 
græs, hvor der er et par levende hegn, en 
enkelt sø og marken går til slut over i et 
stykke majs. Hundeførerne går ned langs 
et hegn og har skytterne efter sig, sammen 
bevæger de sig hen over marken. Hundene 
i fl ot udstrakt galop, dog med næsen lidt 
for tæt mod jorden, men der var heller ikke 
meget vind.
  Det var en dag med kun grå hunde og det 
var en fornøjelse at se på. Chang, Sting, 
Chester og Sally afsøgte marken i fi n stil og 
pludselig springer en hare op lige for næsen 
af Chester og der var fristelsen for stor, så 
han piskede efter den det bedste han kunne 

mens han gøede. Vi var ikke i tvivl om, hvor 
han var henne, men han kom dog hurtig 
tilbage.
  Tommy Klausen blev derefter godmodig 
drillet med, at han har en hund med stor 
jagtlyst. Drevet fortsatte frem mod majsen, 
som bestod af et bælte, der var ca. 100 
meter lang og hele markens bredde. Ind i det 
forsvandt Sally og var væk i fl ere minutter, 
hvorefter der til sidst letter en fl ok agerhøns 
i den fjerneste ende af majsen. Derefter kom 
hun tilbage med julelys i øjnene. Så var det 
Mortens tur til at blive drillet. 

Næste såt var på den anden side af en 
markvej, hvor der var en sø og et stykke 
skov midt på marken. Alle blev lidt spændte, 
for nu var der chance for fugle. Sting og 
Chang afsøger søen grundig og Sting giver 
sivene en ekstra tur, ingen tvivl om, at der 
har været noget godt.
  Efter skoven kommer der et levende hegn 
efterfulgt af et stykke skov med sø. Hundene 
kommer nemt gennem hegnet, men det varer 
lidt længere med hundefører og skytter og 
derfor løber hundene lige ud i en høj, hvor 
der så letter en fl ok agerhøns. Sikkert dem 
der var i majsen på den anden side af vejen. 
Der er dog nogle, som er hurtig på aftrække-
ren og nogle skud går, men kun én agerhøne 
falder ned. Denne får Sally fundet og kom-
mer stolt hjem med. Derefter blev vi nødt 

Ihærdigt søg over marken.

Stand. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget.

www.fjd.dk
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til at holde en lille pause, hundene fi k noget 
vand og vi andre beundrede den fl otte fugl. 
  3. såt var på den anden side af lille asfalt-
vej, hvor hundene fi k afsøgt engområdet og 
da vi kommer til enden må fl okken vente på 
Flemming, Chang og Sting, der skal igen-
nem det lille stykke skov, og det blev gjort 
meget grundigt – der kunne jo ske at være 
noget i det fjerneste hjørne. Det var der nu 
ikke, så vi fortsætter over en markvej til en 
meget stor og bakket græsmark, der slutter i 
et stykke majs.
  Chang var meget interesseret i et levende 
hegn, men heller ikke her var der nogle 
fugle hjemme. Ude på marken fl yver der 
pludselig en bekasin op, men ikke inden for 
skudafstand. Det sidste af marken afsøges 
uden at fi nde nogle fugle. 

Desværre var nogle af græsmarkerne 
slået en uge før og der var kørt gylle på dem 
blot 3 dage før jagten, så der var ingen tvivl 
om, at fuglene var trukket i majsmarkerne 
denne dag. Vi havde dog en super dag, 
vejret var perfekt, selskabet godt og så slut-
tede vi af med grillede koteletter, salat og 
kartoffelsalat.  
Jette Veggerby

Det var fredag den 24. oktober og jeg var 
så heldig at blive inviteret på andejagt ved 
Vejlerne af Tommy Klausen og Chester. 
Der var perfekt andevejr, god vind og lidt 
småregn, så vi kørte af sted sidst på efter-
middagen.
  Konsortiet har en meget fornem jagthytte, 
hvor der bl.a. var papirholdere med fotocel-
ler, et rum til waders og regntøj, soveplad-
ser, køkken og meget andet. Vi gik et pænt 
stykke for at komme på plads ved indersøen 
og der var meget vådt, så det var nødvendig 
at have waders på, det var første gang jeg 
prøvede andejagt på den måde.
  Et par almindelige gummistøvler plejer 
at være nok, der hvor jeg normalt går. 
Pladserne var lavet af brøndrør med låg 
og så lå lokkerne dernede i, så det ikke var 
nødvendig at bære dem frem og tilbage hver 

gang. Da der var virkelig vådt var der også 
en spand til at tømme det for vand inden vi 
selv hoppede deri. 
  Chester var i sin egen plastikkurv, så han 
kunne holde sig tør i ventetiden.
  Der gik et stykke tid inden ænderne kom, 
men så fi k Tommy ram på en brunnakke, 
som Chester måtte over vand og op på den 
anden side for at få fat i. Det var lige noget 
der passede ham, han var i sit rette element.
  Tommy fi k endnu en brunnakke og jeg to 
krikænder og Chester hentede det hele til 
UG. Derefter gik vi tilbage til hytten og fi k 
mad inden vi kørte hjem. Tak for en rigtig 
god dag. 
Morten Hougaard

En god fredag aften

Chester i sin kurv ved Vejlerne.

Falco i vinderklasse
Stort tillykke til Martin Pedersen med 
Falco, der nu er i vinderklasse. Falco har 
opnået 1. præmie på følgende markprø-
ver i Ribe den 5. september 2014 (åben 
klasse) og i Skjern den 20. september 2014 
(Brugsklasse). Den 12. juli opnåede han 29 
point på en DJU slæb og apporteringsprøve 
i Ribe, lige som han har opnået excellent 
med CK på udstilling.
  På prøven i Skjern fi k Martin og Falco 
følgende kritik: 
  1.slip.Falco starter på græs i god vind. 
Særdeles velanlagt arealdækkende søg, med 
gode dybe udslag og passende afstand mel-

lem slagene. Den arbejder energisk i et godt 
samarbejde med fører. Farten er høj, med 
en langstrakt galopaktion. Den opnår stand, 
men kan på kommando ikke påvise vildt. 
2.slip. Falco starter i roer god vind. Den 
anlæger et søg som i første slip. Går med 
stor jagtlyst og arbejder energisk. Den op-
når stand ved læhegn, rejser på kommando 
villigt agerhønse fl ok, rolig i opfl øj og forbi 
skud. Vi dækker Falco af, skyder og kaster 
en fugl, komplet rolig og viser en sikker og 
god apport. 1.Præmie 
Dommer nr. 414 Bo B Jensen.

Weimaraner Cap
Det er nu muligt at købe caps på hjemmesi-
den i sort. Det er størrelse one size med en 
rigtig god pasform og den kan reguleres i 
nakken med velcro. Pris 50 kr. 

www.fjd.dk
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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

Europa cup Østrig 2014
Jeg meldte mig til turen fordi jeg tænkte det 
kunne da være sjovt med lidt forandring, og 
det blev det.
  Jeg havde jo prøvet at hjælpe til da Europa 
Cup var her hjemme i Danmark, så jeg var 
godt forberedt.
  Jeg har aldrig været på prøver i udlandet, 
men kun deltaget i udlandet hvor det kun 
var for sjov. Så jeg satte mig for at træne lidt 
til denne tur. Det skulle jo helst ikke gå galt 
når nu man kører ca. 1500 km ud i verden, 
så vi var spændte.

Vi kom til Østrig torsdag aften kl. ca. 
20.15 efter at have være kørt hjemme fra på 
Skanderborgvej kl. 4.45. Jeg mødtes med 
Per, Sofi e og Jan ved grænsen til Tjekkiet, 
hvorfra vi så fulgtes ad. Vi var lidt brugte da 
vi kom frem, men også klar til at komme på 
hotel og vi sov virkelig godt.
  Fredag var der samling nede i byen, hvor 
alle landene blev præsenteret med natio-
nale melodier og kontrol af, at hundene var 
der. Der var i alt 48 deltagere i prøven, 13 
hold og 12 nationer. Da det var overstået 
skulle hundene, der var tilmeldt derby, ud 
og prøves. Vi havde ikke nogen tilmeldt 
derbyet, så vi kunne nøjes med at kigge på. 
Det gav en del stof til eftertanke, da jeg ikke 
lige regnede med at det skulle blive så varmt 
som det blev. Der var ca. 26 graders varme 
og høj sol. Så det ville blive hårdt arbejde 
for hundene i de lidt høje roer, som vi skulle 
ud i dagen efter. Det var ikke det eneste det 
med varmen. Det var nemlig så tåget, at 
man ikke kunne se langt nok til at der kunne 
skydes om morgenen / formiddagen.
  Jeg var på hold med Sofi e og Gismo (Char-
lie) og de skulle lægge ud som de første, 
hvilket de gjorde rigtig godt. Det var dog 
synd, at den ene fugl, der var til aller sidst i 
kanten af roerne, ikke ville lege med. Der-
efter kunne Holly og jeg bare gå og vente 
til det blev vores tur. Rart var det ikke, da 
vi ikke rigtig så nogle fugle. Var vi kørt helt 
her ned til Østrig uden grund?
  Holly skulle starte som nummer 8 og det 
var efterhånden blevet meget varm nede i 
roerne. Holly skulle jo gerne kunne holde 

farten i ca. 15 minutter og det gjorde hun 
godt. Men det eneste hun fandt, var en hare, 
så da de truttede af, fi k vi at vide, at vi ville 
få en chance mere senere på dagen på et 
par minutter. Da så det blev vores tur igen 
var temperaturen faldet til ca. 23-24 grader. 
Men når så man bliver kaldt frem, kan man 
alligevel nå at få varmen, når der er rigtig 
langt ud til dommerne og skytter. Så startede 
vi igen, og der gik et kvarter inden der blev 
truttet af. Det eneste der var i den roemark 
var rådyr og hare. Så da jeg kom tilbage til 
de andre sagde jeg, at der var nogle Vaima-
ranere der ude med (klove) ha ha!
  Så kom den sidste opgave på dagen, apport 
af en and. Det skulle helst være perfekt, 
da det ellers ville gå ud over holdet. Det 
ville ikke være rart, for der var brug for alle 
point. Alle klarede sig fl ot.

Så kom vi frem til søndagen hvor vi helst 
skulle have nogle fl ere point ind på kontoen. 
Vi havde kun dem som Jan og Amigo havde 
sat ind om lørdagen. Så nu skulle det være. 

Imidlertid var der byttet om, så man tog 
hundene i omvendt rækkefølge. Holly og jeg 
kom ud før Sofi e og Charlie og det gik galt 
for os lige til sidst i slippet, da der lettede 
en fugl lidt foran Holly. Det var en fugl som 
var blevet brugt to gange før, så den var klar 

Morgensamling.

Sofi e med Charlie hygger sig med anden deltager.

www.fjd.dk
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til at forlade marken. Derfor kom der ikke 
noget på kontoen fra os.
  Nu var der kun at håbe på, at Charlie fandt 
fugl og at den ikke var uheldig. Det var ble-
vet rigtig varmt da Sofi e og Charlie skulle 
ud på marken. Vi lavede derfor et koldt 
omslag af håndklæder og vand, for lige at 
give ham et friskt pust. Det skulle vise sig 
at Charlie kvitterede ved at levere varen. En 
fl ok vilde høns blev fundet og behandlet - 
Exelent -. Da så også Per og Kenzo meldte 
sig ind i kampen, så det lige pludselig godt 
ud. Derefter skulle de ud til et nyt vandhul 
for at apportere. Det blev lidt underhol-
dende, men de klarede det både Charlie og 
Kenzo. Nu kunne vi så bare vente og se 
hvad arrangørerne kunne lægge det sammen 
til hen på aftenen.
  Det er jo altid spændende når de bliver ved 
med at nævne de andre hold Da der mang-
lede en tre stykker skrev jeg på Facebook:” 
Danmark vandt”. Så var det bare at trykke 
på send, for der var jo nogle der sad på nåle 
der hjemme.

Resultaterne: Jan fi k Excellent lørdag og 
blev bedste ruhårede hanhund samlet (uden 
CACIT, da der ikke var fugl i situationen). 
Sofi e fi k Excellent søndag og blev bedste 
hund søndag (vandt konkurrencen som 1. 
vinder). Hun fi k CACIT for bedste hund og 
senere også CACIT for bedste korthårede 
hanhund samlet. Per fi k Very Good søndag. 
Ifølge dommerne stod han til at blive 2. 
vinder søndag (efter Sofi e), men Kenzo prel-
lede/knaldapporterede - hvilket så kostede 
ham et res. CACIT. Det var ærgerligt at 
Stefan og Werner og jeg og Holly ikke 
leverede. Nå men skidt nu med det, det var 

Præmiebordet.

Vinder EM: Fra venstre i rødt: Hjalmer, Per, Sofi e, Stefan, Jan.

en meget fi n tur og et rigtig godt tilrettelagt 
arrangement.
  Så stor tak til Østrig for det store arbejde. 
Også tak til Per for det praktiske med hotel-
let.
  Det blev en lidt træls tur hjemad. Ikke en-

gang ude af Østrig før Jan måtte med Per og 
Sofi e, da min bil blev dårlig. Så turen hjem 
for mig tog ca 4-5 timer længere. Det var 
trælst, men glemt når man tænkte på holdets 
resultat, for en bil er jo ikke alt.
Hjalmer

Sofi e med Charlie på vinderpodiet.

Husk 5-klub udstillingen
Se annoncen andet sted i bladet.
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Klubredaktør:
Helle Rønde, Skovduevej 3, 2670 Greve.
Tlf. 23 27 40 41
e-mail: redaktor@drenteklub.dk

www.drenteklub.dk

Jagt ved Høver og på Thorsminde

Lørdag den 11. oktober afholdt DDPK jagt 
for sine medlemmer. Vi havde en dejlig dag 
med pragtfuldt vejr og med en hel del ager-
høns på terrænet, så alle betingelser var til 
stede for at få en god dag, skønt. Vi mødtes 
til morgenkaffe og snakken gik lystigt om 
vores fælles interesse, Drenterne og jagt 
med vores hunde. Vi skulle gå specielt efter 
agerhøns, og hvad er smukkere end en ager-
hønsehund, der tager stand for en agerhøne? 
  Der var fl ere ungehunde, som var med for 
første gang og det var dejligt at se deres 
formåen, - og man må nok sige, at alle ung-
hundene ydede et godt stykke arbejde. Også 
de øvrige hunde gjorde det godt.  
  Desværre skulle skytterne først varmes 
op til den nye sæson, så mange agerhøns 
fl øj videre i terrænet. Der blev skudt efter 

mange, men kun 5 blev ramt alvorligt nok til 
at falde til jorden. I år blev der også fældet 
en hare - godt gjort NP. Alt i alt fi k vi set en 
del hare og rådyr, så der var mange mulig-
heder, hvis man ville. 
  Efter jagten gik turen hjem til os, hvor der 
blev serveret dejlig middagsmad. Vi var 
alle, hunde som folk, godt trætte samt mætte 
af de mange gode oplevelser, især de unge 
hunde. 
  Vi vil meget gerne takke alle for en dejlig 
dag og håber, at vi kan gentage denne 
drentejagt til næste år. I år var der mødt 
11 hunde, 10 jæger og 3 hundefører op, så 
interessen var stor. Så husk at sætte kryds i 
kalenderen på lørdag den 10. oktober 2015, 
hvor vi forhåbentlig mødes igen.
Hilsen Ole og Johanna

Julehilsen fra formanden
Hermed vil jeg ønske alle en glædelig jul 
og et godt nytår, og håber, at vi i 2015 igen 
må dele mange gode oplevelser, resultater 
og historier med hinanden. 
  I 2014 har der været mange aktiviteter i 
Drenteklubben, det vil vi gerne fortsætte 
med i det nye år, måske med fl ere gode 
indslag, også fra vores egne medlemmer. 
Bestyrelsen og jeg vil selvfølgelig gøre vo-
res bedste for at formidle information om 
aktiviteterne videre til jer alle. Læs mere i 
næste udgave af Jagthunden og på www.
drenteklub.dk. 
  Glædelige julehilsner fra os alle i besty-
relse til jer alle derude, vi ses i 2015. 
Mvh. Johanna Jongstra, formand DDPK

Tak for i år
Det har været et år med mange gode 
drente-oplevelser. Vi har fået nye hvalpe 
og dermed nye medlemmer, der har været 
hyggelige timer på udstillinger, skønne 
jagtture og en enkelt Outdoor messe. Det 
er dejligt at være en del af et fællesskab, 
hvor vores hunde er omdrejningspunktet. 
Så husk gerne at sende mig en lille historie 
om en af jeres oplevelser, som kan deles 
med andre hundefolk.
  Jeg ser frem til det nye år og ønsker jer 
alle en glædelig jul.
  Mange hilsner fra Redaktøren 

Husk tilmelding til 5-klubs 
udstilling.

Sjælland – Jægerpris, søndag den 25. 
januar 2015 og Jylland – Uldum, lørdag d. 
31. januar
2015, se invitationen, som stå her i bladet. 
5 klub udstilling er vores egne udstilling, 
så husk at støtte op om det og tilmelde 
jeres hund.

Stor koncentration.

Alle jagtdeltagerne.
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Da vi fi k at vide at Rossi, en dejlig hvalp fra 
vores kuld i sommer, skulle udstilles i baby-
klassen på DKKs internationale udstilling i 
Herning, valgte vi at tage derover for at se 
ham. Vi meldte også Rossis far, Samson, til. 
Han har haft sin første udstillingssæson i år, 
da han kun er 2 år, og det er gået forrygende 
godt. Han førte inden Herning konkurrencen 
om at blive årets DKK- racevinder, så den 
måtte vi jo forsvare.
  Der var kun tilmeldt 3 drenter, og vi skulle 
i ringen meget hurtigt, da der kun var 4 
hunde før vores.
  Første drente var Rossi. Peter havde gjort 
sig umage med træningen, og det gav bonus. 
Han viste Rossi i fi neste stil, og Rossi er jo 
både skøn og meget smuk. Han fi k SL og 

roset for bedste baby og gik videre til store 
ring konkurrencen, dejligt!
  Så var det Samsons tur. Desværre kom 
Dixie i løbetid op til udstillingen, og var 
højløbsk på dagen og et par dage før, så 
Samson kunne slet ikke koncentrere sig om 
noget som helst, og sov ikke i fl ere dage, 
så han viste sig absolut ikke fra sin bedste 
side. Han viste slet ikke sine ellers gode 
bevægelser og rodede rundt i stedet for at 
stå ordentligt. Han fi k dog en rigtig fi n kritik 
- fi k Exellent 1´vinder, men ikke CK og var 
dermed færdig for den dag.
  Så skulle man jo tro, at den sidste hund 
havde det let. Det var en 4 år gammel fi nsk 
champion, en rigtig fl ot hund, men ak, dom-
meren gav også denne hund Exellent, men 

ikke CK. Så der blev ingen BIR og dermed 
heller ingen point til racevinder eller Dansk 
Vinder. Det var en skuffelse, særligt for de 
2 fi nner, som havde kørt og sejlet så langt 
uden at opnå det de havde forventet. Men 
sådan kan det jo gå på udstillinger.
  Bortset fra det magre resultat, var det en 
utroligt god udstilling. Dejlige forhold med 
masser af plads, fi nt indeklima og ikke den 
sædvanlige larm fra indendørs udstillin-
ger. Og så er det jo altid hyggeligt at møde 
andre drentefolk samt få en lille snak. Jeg 
fi k blandt andet at vide, at der p.t. er i alt 3 
drenter i Finland og en lille svensk hvalp 
er på vej dertil. De syntes, at det var rigtig 
dejligt at se andre drenter og snakke med 
drenteejere, så deres dag var heller ikke 
spildt. Vi fi k også snakket med mange andre 
fl inke hundeejere med andre racer, og set de 
mærkeligste hunde.
  Dagen sluttede med, at vi fra tribunen 
kunne se lille Rossi komme ind på det røde 
tæppe i baby-parade sammen med 50 andre 
”bedste baby”. En fi n debut for Peter og 
Rossi og stort tillykke herfra!
Med hilsener fra Rikke.

Herning 2014

Pokalvinder
Det blev Mogens Espensen med Mosehøjs 
Amfri Chako, som vandt apporteringspoka-
len i år.
Det skete ved racedysten i Videbæk den 27. 
juli, på en varm dag med høj luftfugtighed 
og ingen vind. Det var en meget vanskelig 
prøve og mange dumpede denne dag, men 
Mogens og Chako fi k 29 point og bestod 
prøven til UG. Stort tillykke til jer to. 

Mogens og Chako.

Resultater
DKK international udstilling i Hillerød

Åben klasse Hanhund
Samson DK141/2012, 16/06/12, Hvid M 
Brun (Bose - Bertha)
E: Anders Højlund Hansen, Volerupvej 12, 
Volerup, 420 Slagelse.: Excelent, CK, 1. 
vinder, CACIB, BIR og KBHV

Åben klasse Tæve
Alis DK1415/2012, 16/06/12, Hvid M 
Brun (Bose - Bertha) 
E: Kurt Beuschau, Hindholmvej 38, Kvis-
lemark, 426 Sandved.:  Good
Mosehøjs Mazmal Stela Il DK147/2012, 
02/07/12, Hvid M Brun
(Mazel Fan’t Suydevlt -Mosehøjs Sidn 
Malou) 
E: Charlote Spare Ibsen, Agersvoldvej 3A, 
450 Jyderup: Excelent, 1. vinder

De tre drenter i Herning.

Rossi, bedste baby.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

www.breton.dk

Endelig, endelig efter 21 års venten

Endelig oprandt den dag, som rigtig mange 
hundesportsfolk havde set frem til, hvad 
enten man havde kvalifi ceret sig eller ”kun” 
skulle være med på sidelinjen. 
  Alle de engelske hunde skulle møde på Gl. 
Toftegaard i Vendsyssel, hvor Ulrik Kjærs-
gaard og ”Nold” havde stablet et impone-
rende arrangement på benene. 
  Der var sørget for alt, lige fra parkerings-
pladser til mad til deltagerne og masser 
af fugle, samt perfekt vejr, ikke for meget 
varme og lidt vind, og kun ganske få dråber 
regn.  Der var sørget for helt fantastiske 
terræner, 2 hold skulle gå på Gl. Toftegaard, 
mens hold 3 skulle gå på terrænerne på Bo-
rupgård hos Flemming Fuglede Jørgensen. 
Så vidt vides, så var der ingen af holdene 
der manglede fugle på terrænerne. 
  Jeg fulgte hold 2 der gik på Gl. Toftegaard, 
og kun brugte 2 rapsmarker til at få afprøvet 
samtlige 9 hunde om formiddagen. 
  Da samtlige hunde havde været ude i hver 
2 slip, var formiddagens afprøvning slut, 
tiden var gået og dommeren havde set, 
hvad han havde brug for til at gå videre til 
votering med de 2 øvrige dommere. Herefter 
gav dommeren en kort kritik over samt-
lige hunde, inden turen gik tilbage til Gl. 
Toftegaard. 

  Frokosten blev indtaget i den ”nye jagt-
stue” på Gl. Toftegaard, og var veltilrettela-
vet og leveret af ”Slagter Palle”. 

Da dommerne var færdige med at spise 
og votere, blev det offentliggjort, at der var 
skudt over 17 hunde, og følgende 11 kom 
med over middag til eftermiddagens videre 
afprøvning: IS Erica, B Fønsvigs Da Vinci, 
B Asta, ES Bjerndrup’s Phineas, B Aulum-
boens Pepsi, P Astrup’s Loke, GS Blackset-
ter Aldo, B Ritta, B Facco De La Malbirado, 
GS Østjylland’s Rbz Sandy og ES Nordvest-
jyden’s Ciwa. 
  Hurtigt var der to hunde 1 breton og 1 
engelsk setter der slog sig selv ud, dog 
havde setteren mulighed for at fortsætte 
som reserve. Dernæst gik det slag i slag, 
yderligere 1 breton slog sig selv ud, 1 mere 
udgik som nr. 8 og den næste breton udgik 
som nr. 7. Herefter gik matchningen i gang, 
og fl ere hunde fandt fugl, og arbejdede sig 
op i rangeringen, inden fi naleslippet kunne 
fi nde sted.
  Det blev en meget stor dag for Dansk 
Breton klub, som ikke bare fi k 5 hunde med 
over middag til videre afprøvning ud af 11 
hunde, men som også for første gang i 21 år 
fi k en DANMARKSMESTER.

  Stor tak til samtlige arrangører, skytter, 
terrænledere, og øvrige hjælpere der fi k hele 
arrangementet til at fungere på fornemste 
vis, og ikke mindst stort tillykke til de place-
rede:
Anni Hansen.

Ritta med kurs mod mesterskabet.

Jan Nielsen i centrum med Aulumboens Pepsi og 
Ritta.

www.fjd.dk
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Samtidig med at bretons har markeret sig på 
mange af årets vinderklasser, så har fl ere af 
de placerede hunde også opnået fl otte titler i 
form af forskellige championater.
  Først og fremmest er der Aulumboens 
B-Pepsi v. Jan Nielsen, som med sin 1. 
vinder i Hegnsvig den 3. oktober 2014 ikke 
bare blev brugschampion, men den opnåede 
også den fl otte titel af international brugs-
champion.  Aulumboens B-Pepsi er den 
første breton i Danmark, som opnår denne 
fi ne hæder. Aulumboens B-Pepsi er også 
udstillings- og jagtchampion, og har således 
opnået 4 championater – også dette er første 
gang i danmarkshistorien. Kennel Aulum-
boens ønskes et stort tillykke med de fl otte 
resultater.
  Med sit fl otte Danmarksmesterskab blev 
Rita v. Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen 
ikke kun jagtchampion, men hun trådte også 
ind i rækken af brugschampioner med denne 
fl otte titel. Her skal der lyde et stort tillykke 

til både opdrætter og ejer.

Følgende hunde har opnået den store ære at 
blive jagtchampion
Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup 1 pr. BK 
Djursland 17.09.2014
Asta v. Kenneth Schultz 1 pr. BK Vildbjerg 
19.09.2014
Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen 1 
pr. BK Læsø 10.10.2014
Også her skal der lyde et stort tillykke til op-
drættere og ejere. Det skal også lige nævnes, 
at Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup vandt 
FCI-prøven for kontinentale hunde den 13. 
oktober med Excellent og Cacit.

  Ovenstående samt de mange fl otte vin-
derklasseplaceringer over året er med til at 
understrege, at år 2014 på fl ere fronter har 
været bretonens år.
  Endnu engang et stort tillykke.
Bestyrelsen

Lidt krydderi – flere champions

Under mit besøg i Frankrig denne sommer 
i forbindelse med den store bretonudstilling 
mødte jeg selvfølgelig et hav af mennesker. 
Der blev ”netværket” til olympisk medalje, 
hvilket bl.a. resulterede i en invitation til 
bekkasinjagt i Normandiet.
  Det var opdrætteren Jacques Daniel, som 
har opdrættet hanhunden, der er far til mit 
kuld nr. 2, der var så venlig. Jeg inviterede 
ham til at komme til Danmark og opleve 
jagt, træning og prøver her. Jeg har endnu 
ikke været i Normandiet, men en dag i løbet 
af sensommeren modtog jeg en e-mail fra 
Jacques, hvor han med begejstring meddelte 
sin ankomst, når det kunne passe mig.
  Lynhurtigt fi k jeg arrangeret noget træning 
og jagt og tilbød samtidigt, at han kunne 
tage sin gode ven og ”partner in crime”, 
Jean Marc Binet, med. Det er jo lidt sjovere 
med selskab på så lang en køretur. Begge 
takkede ja. Vi havde nogle herlige dage, 
hvor vi bl.a. sov i jagthytte på Værnet, del-
tog i en agerhønsejagt og så Dansk Breton 
Klubs Hubertusprøve.
  Både Jacques og Jean Marc er autoriserede 
Hubertusprøvedommere, så de fulgte spændt 
med i afviklingen af den danske prøve. 
De var noget overrasket over, at tilskuerne 
måtte følge så meget med, som tilfældet var. 
I Frankrig er det åbenbart ikke accepteret. 
Men det gav jo et fi nt overblik for de to 
erfarne gutter. Vi nåede også at se match-
ningen på DBKs vinderklasse. Der blev 
selvfølgelig også tid til et besøg i Østjysk 
Våbenhandels nye hus, hvor der er alt, hvad 
hjertet kan begære inden for jagtgrej. Der 
blev da også investeret lidt, ha, ha! 
  Både Jacques og Jean Marc er erfarne 

opdrættere. De sidder i administrationen 
i den franske moder klub og står for den 
store udstilling, når den ligger i Normandiet. 
Jacques kom lige fra prøver i Alperne, hvor 
begge hans tæver opnåede fi ne placeringer. 
Begge er meget begejstret for bekkasiner 
og snepper og har selv adgang til 7000 ha 
vådområde.
  De var imponerede over variationen i det 
danske landskab og dets remisser, lodne 
kanter og læbælter. Og intet fransk besøg 
uden vin og god mad – så det fi k vi selvføl-

gelig meget af! Når man først er kommet 
ind på livet af franskmænd, så bliver der 
uddelt kindkys og krammere, så det var der 
også en del af, ha, ha! Franskmænd har ry 
for at være lidt reserverede, men jeg må 
sige, at jeg har ikke mødt nogen af den slags 
endnu. Så ja, jeg er lidt små-frankofi l. At 
man så kan ”breton-nørde” samtidig gør det 
til en win-win-situation. Perfekt!
Pernille Hansen, Tekst og foto:.

Besøg fra Frankrig

Jacques og Jean Marc.

Thorbjørn, Jan og DKJCK, DKBRCH Ritta.

www.fjd.dk
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Hundeluftning! Uden mad og drikke.

DKK’s Brugsprøve på Læsø den 10.10.
  Til prøven var tilmeldt 10 hunde, hvoraf 
de 7 kom fra fastlandet. Samtlige 5 engel-
ske racer var repræsenteret på prøven. De 7 
ekvipager mødtes ved færgen i Frederiks-
havn om morgen, og havde medbragt rund-
stykker og kaffe til overfarten. Kl. 07.50 var 
der afgang og sejlturen som varede 1½ time, 
blev brugt til at, fortære de medbragte rund-
stykker og kaffen, og fortælle diverse histo-
rier fra jagter og prøver bl.a. på de Norske 
fjelde, som nogle netop havde deltaget på. 
  Da færgen lagde til havn på Læsø, stod 
Ole Larsen klar med en bil, hvor alle vi 
deltagere og hunde kunne være i, og i den 
blev vi så transporteret rundt på øen i løbet 
af prøven. 
  Vi mødtes i jagthytten og da prøveleder og 
dommer var klar, gik vi i gang. Det var fra 
morgenstunden meget blæsende og det reg-
nede. Men da prøven gik i gang var regnen 
holdt op, og vinden havde taget af. 
  Første slip var det eneste slip, hvor vi ikke 
så fugl. Ellers var der fugle, primært fasaner 
i de øvrige slip. Derudover så vi en enkelt 
hare, og et par rådyr. Ingen af hundene følte 

trang til at forfølge hverken hare eller rådyr, 
selvom haren og det ene rådyr var meget 
tæt på. 
  Inden frokost havde dommeren færdig-
bedømt 2 hunde, den ene fi k ingen præmie 
og den anden blev færdigbedømt med 3.pr.  
Mårup Klip v/Erik Rimmen fi k 3.pr. og 
kunne dermed nå den tidlige færge fra Læsø 
kl. 15.00, hvilket passede ham godt, da han 
skulle holde bestyrelsesmøde i Irsk Setter 
klubben om aftenen (dette er grunden til at 
Erik ikke er med på billedet).
  Traditionen tro er det den/de højst præ-
mierede hunde på dagen fra fastlandet som 
giver Stjerneskud til de øvrige deltagere på 
færgen hjem. 
  Som altid en hyggelig prøve på Læsø, med 
mange fugle og fl otte jagt terræner. Stor tak 
til prøveleder, dommer, skytter og de lokale 
terrængivere, for en fantastisk prøve. 
Anni Hansen, tekst og foto:

Fra bestyrelsen
Generalforsamling og hovedprøve 2015
Der indkaldes hermed til generalforsam-
ling fredag den 27. marts 2015 kl. 20.00 
på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 
49, 8700 Horsens. Dagsorden ifølge ved-
tægterne. På valg er Kenneth Schultz og 
Jens Ole Nielsen. De to ønsker genvalg.
  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 2015.
  Hovedprøven foregår i dagene fredag 
den 27. til søndag den 29. marts i omeg-
nen af Horsens og på særligt udvalgte ter-
ræner. Nærmere oplysninger vil fremgå af 
Jagthunden/februar 2015 og på klubbens 
hjemmeside.
  Bestyrelsen

Lydighedsdressur på Sjælland – januar
Jagt- og søgstræning på Sjælland - 
februar
Det endelige program for disse aktiviteter 
er endnu ikke på plads. Der henvises til 
hjemmesiden. Forventet opstart på lydig-
hedstræning i Vallensbæk er lørdag den 
10. januar 2015.

Tradition og gode grin.

Masser af fugl på den lille ø.

Den oversete prøve i Kattegat

www.fjd.dk
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DANSK POINTER KLUB

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding. 
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57. 
e-mail: bento@bbsyd.dk

www.pointerklub.dk

Dansk Pointer Klubs vintermøde 2015
Invitation til Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2015Lørdag den 10. 
januar på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. 

Dagens program: Den stående hund mod nye tider 

Kl. 10.00 Kaffe med morgenbrød 
Kl. 10.30 Velkomst. Hvorledes ser den fremtidige organisation ud 
for den stående hund i Danmark. Der vil være indlæg ved Anton 
Dahl FJD, Allan Bredsgård DJU og Erik Petersen DKK.
  Efter indlæg fra de 3 herrer er der åben debat og diskussion, hvor 
den nødvendige omlægning af den stående hunds organisation 
diskuteres 

  Hvis tiden tillader kort oplæg fra indlægsholderne og debat om, 
hvorledes vi udbreder jagten og konkurrencen med stående hund.
  Afslutning ved formanden.

  Kl.12.30 serveres der som sædvanlig biksemad med spejlæg. 

Sidste tilmelding til vintermødet er den 31. december 2014 til 
Anny Diederichsen på mail: stenmarken@email.dk eller på telefon 
6130 8253 eller 7559 8253. Pris for deltagelse 180 kr. der ven-
ligst bedes indbetalt på klubbens konto. reg.nr. 0933 konto nr. 
4378127572.

Fra Kassereren
Bestyrelsen har besluttet, ikke i fremtiden 
at sende girokort ud, til indbetaling af 
kontingent fra og med 2015. Fremover 
indbetales kontingentet til klubbens konto 
på regnr. 0933 kontonr. 4378127572. Or-
dinære medlemmer og pensionister er 400 
kr. Husstandsmedlemmer 200 kr. Årbog 
200 kr.. Der henvises til det kommende 
julebrev. Venlig hilsen, Anny Diederich-
sen, kasserer.

DPKs hovedprøve 2015
Dansk pointerklubs hovedprøve 2015 
afholdes den 3.,4. og 5. april 2015 
(langfredag, påskelørdag og påskesøn-
dag). Standkvarter er Vildbjerg sports-
center, Sportsallé 6, 7480 Vildbjerg, tlf. 
96270700. Værelser skal bookes direkte 
hos Sportscenteret med oplysning om at I 
deltager i DPK’s arrangement. Yderligere 
oplysninger følger senere. Hilsen Elsebeth. 

En dag på heden
DPK’s Forårstræning på Kongenshus 
Hede. Lørdag den 31.januar og søndag den 
1.februar 2015 afholder vi fællestræning 
på Kongenshus Hede. Vi mødes på parke-
ringspladsen ved Kongenshus kro kl 9.30. 
Alle er velkommen. Pris 50 kr. pr. dag. 
Beløbet går til vildtpleje på heden. Man 
kan bestille overnatning på Kongenshus 
Kro & Hotel Adresse: Vestre Skivevej 142, 
8800 Viborg, Danmark tlf:+45 97 54 81 25 
Tilmelding til Jens Have TLF 97425276 
mobil 30228202, eller E-mail: jens.have@
mvbmail.dk

www.fjd.dk
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DANSK POINTER KLUB

Danske pointere i Sverige
Det er tradition for, at danske pointerhunde-
førere deltager i fl ere efterårsmarkprøver i 
Sveerige især i Skåne området. Således også 
i år. Erik Aarø, Skive deltog i det svenske 
Derby og blev en fl ot 3. vinde med Astrups 
Rik.  På Svensk Setter Klubs efterårsvinder-
klasse, der er åben for alle engelske racer, 
deltog Jens Have med Frierfjordens Randi 
og opnåede ligeledes en 3. vinder placering. 
Der skal lyde et stort tillykke til jer begge.
BO

I midten: Astrups Rik.  Ejer Erik Aarø 3. vinder. Svensk 
Derby
Længst til højre: Frierfjordens Randi ejer, Jens Have.  
3. vinder, Svensk  Setterklubs vinderklasse.

Dansk pointerklubs efterårsvinderklasse 
blev i år afholdt den 27. september på Gl. 
Toftegård, med tre hold. Som dommere var 
Christian Frøkjær (ordf.), Brian Hinge Krog 
og Erik Petersen inviteret. Klubben vil her-
med takke alle de involverede for et godt til-
rettelagt arrangement. Da dommerne havde 
lukket bogen for sidste gang og var klar til 
præmieuddeling, var Astrups Zaza e&f. Jes 
Krag 1. vinder HP. Matressés Black Magic 
Junior, ejer Lars Bæk fører Fl. Sørensen 2. 
vinder. Astrups Loke e&f. Chr. Johansen 
3. vinder. Fugledes Thor, e&f Fl. Sørensen 
4. vinder. Fugledes Juvel e&f Fl. Fuglede 
Jørgensen 5. vinder og Frierfjordens Randi 
e&f Jens Have. 6. vinder. 

DPK’s efterårsvinderklasse 2014

DM
Året 2014 begyndte rigtig godt, med en 
Derbyvinder og en 4. og 5. vinder på årets 
Derbyprøve ved Ribe.. Hvad kunne det 
ikke blive til året igennem, men træerne 
vokser som bekendt ikke ind i himlen. På 
efterårets vinderklasser blev det kun til 
sekundære placeringer, så det rakte kun til 
fi re kvalifi cerede pointere på det afslut-
tende DM hvoraf de tre kom fra klubbens 
egen vinderklasse. Af de fi re pointere 
kom kun Astrups Loke, ejer og fører Chr. 
Johansen igennem nåleøjet til andet heat 
og sluttede som 6. vinder. 

Astrups Zaza, ejer Jes Krag. Brugschampion.

Spurvfugldalens Olivia, ejer. Søren Møller Jensen 
Udstillingschampion. 

efterårsvinderklasse med de præmierede hunde + dommere.
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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

Der blev skrevet historie på Engelsk Setter Klubs 
efterårsvinderklasse

Klubbens efterårsvinderklasse blev afholdt 
på terræner på Sydsjælland. Prøveleder 
Søren Rydahl havde allieret sig med Jan 
Marinussen og Bjarne Kleis, og det betød 
som vanligt, at hundene blev afprøvet på 
naturskønne terræner med masser af vildt. 
Der var rigeligt med fasaner og agerhøns, og 
de fl este steder var der harer i et betydeligt 
antal.
  Vejret artede sig fra sin pæneste side; mildt 
og stort set vindstille. Behageligt vejr at 
færdes i, men ikke nødvendigvis ideelt for 
en stående jagthunds arbejde.
  Ingen tvivl om, at det var rigtigt svært at 
være jagthund. Og et betydeligt antal hunde 
fejlede da også i løbet af dagen, når fasaner 
eller agerhøns skulle fi ndes og nagles. Det 
må vist erkendes, at prøven ikke vil gå over 
i historien på baggrund af udpræget høj 
kvalitet i hundenes arbejde.
  Derimod vil det sikkert blive indskrevet 
i historiebogen, at Svend Aage Vad som 
dobbeltfører præsterede at føre Bjerndrups 
Phineas frem til en 1.-vinderplacering og 
Bjerndrups Bojana til en 2.-vinderplacering. 
Bare fl ot.

Resultatet
Dommerne fandt fem hunde præmie-
ringsværdige i følgende rækkefølge:
1.-vinder med HP: Bjerndrups Phi-
neas, ejer Thomas Klit, fører Svend 
Aage Vad.
2.-vinder med HP: Bjerndrups Bo-
jana, Svend Aage Vad.
3.-vinder: Hamlagrøs Purdey, Ole 
Dahl Madsen.
4.-vinder: Tobølbjergs Columbine, 
Allan Nissen.
5.-vinder: Drongstrups Sasja, Lars 
Drongstrup.

Svend Aage Vad klar til fi nale slip med to hunde

www.fjd.dk
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Dommerne voterer. Ordførende må have lidt tobak. De fem vindere.

Der har før været fl ere engelske settere placeret på DM. Kurt Nedergård holdt imidlertid 
fanen højt, og han blev med Nordvestjydens Ciwa en fl ot 2.-vinder.
  Kurt og Ciwa har i øvrigt haft et fornemt efterår med fl ere topresultater. Og hvis du kigger 
på de digitale resultatsider, vil du konstatere, at rigtigt mange andre engelske settere også 
har opnået solide resultater i ind- og udland.
Foto: Kim Henriksen

Ciwa nr. 2 til DMVintermøde

Dansk Engelsk Setter Klub afholder vin-
termøde på Gilmosegård, Gilmosevej 26, 
7400 Herning 12. februar kl. 19.00.
På Sjælland afholdes mødet den 5. februar; 
tilmelding til Søren Gotthard.
Yderligere oplysninger kommer på klub-
bens hjemmeside.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 51 63 30 63
e-mail: ole@fyrbakkens.dk 

www.dgsk.dk

Abidal en dygtig fuglefinder
Onsdag eftermiddag D. 15.10.2014 pakkede 
Christina og jeg bilen, og satte kursen mod 
Hörby Sverige. Vi ankom sent på eftermid-
dagen blev indlogeret og var klar til mark-
prøve næste dag. Opråb og afgang fra Hörby 
mod ’fältet’, som altid er der stor spænding 
omkring hvordan det nu går på VK.
  Første afprøvning er i roer og stub, Abidal  
gik udmærket, dog ingen fugle i slippet. 
Under anden afprøvning blev jeg slået på 
fugl i roerne. Tredje afprøvning på stub, op 
mod remise fi nder vi begge hunde i stand 
på venstre side, med ca. 10 meter mellem 
dem. Vi får begge besked på at gå op og 
rejse samtidig, begge hunde går villigt frem 
mod samme fugl (agerhøne), som de rejser 
præcis, og begge hunde er rolige i op-fl ugt 
og skud. Der bliver skudt i luften, efter-
følgende skal hundene apportere en udlagt 
agerhøne, begge klarer opgaven. Rangering 
af hundene foregår løbende efter afprøvning 
af slippet, Abidal blev 4. Vinder.
  Fredag morgen var der afgang mod Bäck-
askogs slot til det Svenske Derby, jeg stil-
lede med ung-hunden Troldmarkens Ilova af 
5 Maj. Vi var ude i to slip, formatet viste sig 
ikke at slå til, på dagen.
  Lørdag morgen var der igen afgang mod 
Bäckaskogs slot, til den Svenske mester-
skabsprøve. 22 hunde er meldt til start, 
alle er selvfølgelig spændt på hvad dagen 
bringer. Vi kører ud til en gård parkerer 
bilerne, og går ud mod markerne der er 
rigtig mange fasaner langs vejen, i remiser 
og i beplantningerne(fl ere hundrede gætter 
jeg på ). Det giver et sug i maven med så 
mange fugle.
  Abidal skal ud i sit første slip, på vinter-
sædsmark (hvilket er noget uinspirerede, for 
en jagthund som Abidal ). Han slår et slag 
ud i marken trækker hurtig op til højre mod 
et gærde af sten med pigtrådshegn, og mas-
ser af brombærkrat. Der er brakmark bag 
hegnet, Abidal forsvinder ud af syne, jeg går 
op til gærdet og går langs hegnet helt ned 
mod enden af marken. Jeg kan ikke få øje på 
ham, jeg hopper over pigtrådshegnet og går 
tilbage på den anden side, endelig får jeg øje 
på ham.

  Han står i stram stand, inde i brombærkrat-
tet, han har holdt standen længe, endelig 
kommer dommer og skytterne op, og jeg 
giver rejseordre, hårdt og præcist rejser han 
en fasanhøne der er ro i op-fl ugt og skud. 
Jeg spørger om jeg må løfte ham over pig-
trådshegnet, det får jeg lov til og sender ham 
ud for at apportere, han kommer med hønen 
og afl everer korrekt.
  Da alle hunde er afprøvet, holder vi mid-
dag. Dommerne giver kritik af hundene og 
jeg må indrømme de skærer hårdt igennem, 
8 hunde fortsætter. Abidal er rangeret som 
nr. 2. 

I sit andet slip, i roer, går Abidal til stræk-
kerne og opnår efter tre slag på den store 
roemark stand, jeg hører tydligt nede bagved 
- Satans. Dommer og skytter kommer op, 
jeg må lade hunden rejse, og præcist rejser 
han single høne, der er ro i op-fl ugt og skud, 
der blev skudt op i luften.
  Vi får besked på at starte op igen, Abi-
dal går godt, efter fem minutters tid får vi 
kobleordre. Vi får kritik, de ønsker endnu 
en omprøvning da de ikke har set Abidal på 
åben felt.
  Endelig blev det vores tur igen, det er ner-
vepirrende at gå og vente på. Lettere nervøs 
går vi til græsmarken og slipper hundene. 
Abidal går igen godt, i god stil højbå-
ret hovet, langstrakt galop, hale rørelse, 
gode brede udslag efter 3 slag råber de – 

KOBLE!, sikke en forløsning, endelig at slå 
helt til. Det er bare rigtig stort!  Det svenske 
mesterskab var i hus. I tilgift var Aldo og 
Ole Halberg blevet nummer to.
  Det blev fejret med en lille ”Gin & Tonic”. 
  Efter præmieoverrækkelsen blev der selv-
følgelig taget billeder, og vi vendte snuden 
hjemad.
Sikke en dejlig efterårsferie
Venlig hilsen Robert Paulsen

www.fjd.dk
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Stort sort DM
Det blev en rigtig god dag for gordon set-
terne i det nordjyske, da Danmarksmester-
skabet blev afholdt på Gammel Toftegaard.
  Sidste års mester Aldo og Sandy viste stor 
klasse om eftermiddagen med gode fugle-
tagninger og sikker apportering.
i det skrappe felt sluttede Ole Halberg med 
Aldo som 3. vinder, og Søren Thygesen med 
Sandy som 4. vinder.
  Gordon setterne var iøvrigt eneste race, der 
var repræsenteret med to hunde blandt de 
placerede.

Ole og Søren gav hinanden en ordentlig krammer, da 
plæaceringerne var i hus. Foto: Kim henriksen.

DGSK Vintermøde – Fælles for hele landet -søndag den 18. januar 
2015 Kl. 9,30 – 15,00.

BMK! Medlemmer fra Sjælland får refunderet broafgiften over 
Storebælt i henhold til følgende
Retningslinjer:
4 mand i en bil – 100 % refundering
3 mand i en bil – 75 % refundering
2 mand i en bil – 50 % refundering
1 mand i en bil – 25 % refundering

Mødestedet er Bramdrupdamhallen, Bramdrupskovvej 110, 6000 
Kolding (lige ved motorvejs afkørsel 63).

Dagens program
09,30 – 10,00 Kaffe og rundstykker
10,00 – 11,30 ”Hvalp til vinder” – Ole Halberg
11,45 – 12,30 Gennemgang af debatoplæg omkring FJD’s fremt-
         dige organisering – Anton Dahl
12,30 – 13,15 Frokost – Biksemad, spejlæg og bearnaisesauce.
13,15 – 13,30 Information om VM 2016, kvalifi kationsregler – 
         Erik Petersen
13,30 – 14,00 Redaktionsudvalg, markedsføring af Gordon Se-
         teren - redaktionsudvalget
14,00 – 14,15 Pokalnyt – Lene Knuth
14,15 – 14,30 Avlsudvalget – aktuelt – Kristian Frøkjær, Erik 
         Petersen
14,30 – 14,45 Kommende aktiviteter – Anton Dahl
14,45 – 15,00 Spørgsmål, indlæg fra medlemmer til bestyrelsen.
15,00              Afslutning

  Vi har inviteret den tidligere Derbyvinder (2008) og Danmarks-
mesteren fra 2013, Ole Halberg, som kommer og fortæller om 
hvordan han arbejder med sine hunde, fra hvalp til jagthund. 
  Foredraget krydres med klip fra jagtfi lmen om de stående jagt-
hunde. 
  Ole er kendt som en meget dygtig dressør, der på forholdsvis kort 
tid, har opnået bemærkelsesværdige resultater med de hunde han 

haft gennem hænderne. 
  Senest blev Ole og Aldo placeret som 2. vinder på DGSK efter-
årsprøve, 3 vinder på DM 2014 og 2. vinder på Svensk Mester-
skab.
  Der kan naturligvis stilles uddybende spørgsmål til Ole efterføl-
gende.

Ole Halberg og Aldo. Foto: Kim Henriksen.

Dansk Gordon Setter Klubs vintermøde
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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

Markprøver efteråret 2014
Settermosens Baffi n DK01435/2013, ved 
Frank Krøyer, startede efterårets markprøver 
med at opnå to gange 1. pr. i ungdoms-
klasse. Baffi n havde i forvejen to præmi-
eringer, så det bringer den på højde med 
Kiwi Line´s Peber, ejer Lene Knudsen, fører 
Claus Olesen, der også står med fi re gange 
1. pr. i ungdoms klasse, til kampen om titlen 
”årets unghund 2014”, men markprøverne 
er jo ikke slut i skrivende stund, her midt i 
oktober.
  Yobbo´s Calle ved Christina Bak, har 
opnået 2. præmie i åben klasse ved Stenlille. 
Calle er tidligere markprøve præmieret.
  Den 13. september ved Gl. Toftegaard, 
deltog DK12995/2013 Mårup Felix ved Erik 
Rimmen, og opnåede 2. pr. UK. Det er den 
første markprøve præmie Felix har opnået, 
og kun 14 måneder gammel, er det en fl ot 
præstation.
  Fire hunde har i efteråret opnået 1. præmie 
i brugs klasse. Kragereden Maggie, ejet af 
Kent Madsen, ført af Christina Bak. Maggie 
huskes som 1. vinder fra DISKs hovedprøve 
i foråret. Red Garlic Red Onion Mix, ved 
Ole Schmidt, Mix har i efteråret opnået en 

1. og en 3. pr i brugsklasse. Det var Mix der 
blev 6. vinder på Dansk Jagthunde Derby i 
2013. Frank Krøyer har ført Lohmanns Jaffa 
og Settermosens Alba til hver sin 1. pr. i 
brugsklassen. Godt gået af ”gamle” Jaffa der 
i en alder af 9 år, stadigt kan præstere en 1. 
BRKL. Alba har tidligere placeringer, som 
1. – 2. og 3. vinder i VK forår.
  Andre fi re hunde har opnået 2. præmie i 
brugsklassen, Erin Vom Kapellenpfad, ved 
Jan Justesen, og Kiwi Line´s Kokus, ved Jan 
Lorentsen. Erin og Kokus har begge fl ere 
vinderklasse placeringer bag sig. Mårup 
Cato, ved Per Pedersen, har en placering 
i EVK fra 2013. Unika, ved Lene Knud-
sen, har fl ere vinderklasse placeringer, og 
blev Jagtchampion sidste år, samtidig med 
Kokus.
  Ved DISKs efterårs vinderklasse på Li-
selund Gods ved Stubbekøbing, blev Mårup 
Klip, ved Erik Rimmen, 1. vinder/HP, Erica 
ved Ulrik Kjærsgaard, 2. vinder/HP, Unika, 
ved Lene Knudsen blev 3. vinder, og Vilslev 
Josefi ne ved Flemming Vilslev 4. vinder. 
Udover disse fi re placerede hunde, deltog 
Svenske Razzmuzz, ved Ylva Lannge, og 
Kragereden Debbie, ved John Skovgaard, 
over middag i 2. heat og matchningen, dog 
uden placering.

På efterårets blandede vinderklasser er 
det ganske små ting, eller ganske fi ne nuan-
cer, der skiller hundene fra hinanden, når der 
efter en afprøvning i vinderklassen, er kritik 
af slippet. Derfor er det dagens præstation, 
der betyder så meget, vælger hund og fører 
at gå til højre, og fuglen ligger til venstre, er 
man allerede bagefter på point.   
  Efterårets fl otteste vinderklasse præstation 
er ubetinget DK05893 JCH Unika, ved 
Lene Knudsen, der blev 1. vinder på FJDs 
vinderklasse ved Oremandsgaard. Blandede 
vinderklasser, har altid haft en lidt højere 
status, end Specialklubbernes ditto. Selv om 
det er min opfattelse, at niveauet blandt de 
Irske, der deltager i klubbens vinderklasser, 
mindst er på højde med de øvrige engelske 
stående jagthunde. 
  Med til Danmarksmesterskabet 2014, kom 

fra FJDs vinderklasse Unika, ved Lene 
Knudsen, og fra DISKs vinderklasse kom 
Mårup Klip, ved Erik Rimmen, og Erica, 
ved Ulrik Kjærsgaard. Kun Erica slap med i 
eftermiddagens afprøvning, og endte med en 
fl ot 5. vinder placering.
  Ved FJD vinderklasserne efter Danmarks-
mesterskabet, blev Kirstinekjær´s D. Eddie, 
ved Gunner Jensen 2. vinder med HP, ved 
Bramming. Ved Holbæk blev Red Gaelic 
Red Onion Mix, ved Ole Schmidt 3. vinder, 
og Kragereden Maggie, ejet af Kent Mad-
sen, ført af Christina Bak 4. vinder.
I DKKs brugsklasse i Sønderjylland opnå-
ede Kirstinekjær´s D. Eddie, ved Gunnar 
Jensen 2. præmie. 
  Ligeledes efter Danmarksmesterskabet 
på DJ efterårsvinderklasse ved Terkelsbøl, 
opnåede Flemming Vilslev og Vilslevs Jo-
sefi ne 3. vinder med HK, og Gunnar Jensen 
med Kirstinekjær´s D Eddie en 5. vinder 
placering.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke. 
Palle Krag.

Ulrik Kjærsgaard blev 5 vinder ved DM med Erica.
Foto: Kim Henriksen.

Unika ved Lene Knudsen blev 1. vinder i VK på Ore-
mandsgaard. (Foto Christina Bak).

www.fjd.dk
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Dansk Irsksetter-Klub 25 Vinderklasse, blev 
afviklet på Liselund Gods Stubbekøbing 

Falster den 28. september 2014, i rigtigt 
godt vejr, og med rigtig mange fugle, der 

DISKs efterårsvinderklasse

Fra venstre Erik Rimmen med Mårups Klip, Ulrik Kjærsgaard med Erica, Lene Knudsen med Unika, Flemming 
Vilslev med Vilslevs Josefi ne.

I sidste nummer af Jagthunden, skrev Frank 
Krøyer et indlæg ”Hvor skal vi hen?”. 
  Frank lader pilen pege mod syd, til en 
fantastisk Fransk hanhund, der er jo også 
en anden retning, som DISKs medlem-
mer, tidligere har haft gode erfaringer med, 
nemlig Irland.  Som omtalt i sidste nummer 
af Jagthunden, forbereder Svenska Irländske 
Setterklubben, en rejse til Irland i 2015. 
Vore Svenske venner har sagt ja til, at med-
lemmer af DISK, må slå følge med Dem 
på turen til næste sommer. Jeg har i den 
forbindelse modtaget et foreløbigt forslag 
til turen, som gengives efterfølgende. Det er 
mit håb, at der blandt DISKs medlemmer, 
er nogle der vil drage fordel at dette tilbud. 
Det er Tore Sandström, Sverige, tsredset-
ter@gmail.com, der er villig til at svare på 
spørgsmål. Palle Krag.

Foreløbigt program fredag 31. juli til den 
5. august 2015.
Vi mødes i Dublin Lufthavn fredag den 31. 
juli, og da vi fl yver med forskellige fl y, vil 
det være på forskellige tidspunkter. Book 
helst et fl y der lander midt på dagen, hvis 
det er muligt, ellers kan det blive sent inden 
vi ankommer til Galway. Flyrejsen til Irland 
bør koste ca. 2000 kr. tur/retur.
  Hvis du har bestemt at, du skal med på rej-
sen, så book så tidligt som muligt. Det gør 
rejsen billigere. Udlejningsbiler og Minibus-
ser kan lejes i lufthavnen. Udlejnings bil 
koster ca. 220 eur, noget dyrere for minibus-
ser for en uge. Overnatning er ca. 45-50 eur 
pr. nat. I alt ca. 200 eur pr. person.

Foreløbigt program og forslag til aktivi-
teter.
(Jagtprøven kan ændres nogle dage, og de 
andre dage planlægger vi på stedet. Nogle vi 
måske se en jagtprøve i Galway, mens andre 

måske vil på en tur for se det fantastiske 
landskab syd for Galway).
  Fredag den 31. juli. Opsamling i lufthav-
nen og afgang til Galway som ligger på 
vestkysten, ca. 2,5 timers bilkørsel på den 
nye motorvej. I skrivende stund har jeg ca. 
15 interesserede, så det praktiske får vi se-
nere på plads. (Hvem som rejser med hvem 
og hvem som kører).
  Ved fremkomst og efter indkvartering på 
hotellet i Galway, er der spisning, og ser os 
omkring i det mangfoldige publiv.
  Lørdag 1. august kører vi ca. 45 minutter 
nordpå for at se på Irish Red Setter Clubs 
egen lukkede prøve (kun for IS), og efter af-
slutning af prøven, bliver der sikkert et pub 
besøg for at fejre vinderen/præmietagerne. 
Vi bliver i Galway til søndag.
  Søndag den 2. august for dem der vil se en 
prøve mere på samme sted kan gøre det, og 
de der vil se sig omkring, fi ndes muligheden 
for at stifte bekendtskab med den storslåede 
natur syd for Galway. F.eks. Cliffs of Moher.
  Når vi har brugt søndagen på vestkysten 
forlader vi Galway og kører tilbage til Dub-
lin hvor vi skal overnatte på et udmærket 
hotel som ligger meget nær Dublin. Efter 
indkvartering på hotellet skal vi have mad 
og øl på en hyggelig pub, som vi bruger når 
vi skal slappe af.
  Mandag den 3. august begiver vi os op til 
Dublin Mountains, ca. 45 minutters bilkør-
sel, for at se på jagtprøven der holdes der. Vi 
ved ikke hvilken klub som holder prøven. 
Efter prøvens afslutning bliver der middag 
på en god restaurant. (Ingen bestemt).
  Tirsdag den 4. august har vi en hel dag, 
til at komme rundt i Dublin. Bl.a. Guineas 
fabrik, et destilleri. Vi vil forhøre nogle op-
drættere om vi kan køre ud og besøge deres 
kennel for at se hvordan det gøres her.
  Onsdag den 5. august køres til lufthavnen 

for at rejse hjem.
Dem som gerne vil med på turen, beder vi 
skrive lidt ned om hvad de har lyst til, så jeg 
kan danne mig en opfattelse af hvad I har 
lyst til. Er det godt med de aktiviteter vi har 
foreslået, så skriv det.
  Fortæl om I har booket fl y, og i så fald an-
giv hvornår I lander i Dublin Lufthavn ved 
tilmelding, fortæl om nogen i selskabet vil 
køre/ kunne tænke sig at dele minibus med 
andre, alternativt vil have egen bil.
  Er I et par eller fl ere, så angiv dette så vi 
kan booke rum efter ønskerne. Alternativt så 
booker man selv. Skriv gerne hvordan eller 
hvad I vil gøre.
  Omkostningerne pr. person på rejsen bliver 
ca. 2000,- kr. og hotel ca. 2000,- kr. Bil ca. 
500,- kr. pr. person. Således havner de faste 
omkostninger på ca. 5000,- kr. (Svenske kr.)
  Vi er nogle stykker som guider jer rundt, så 
I får så meget som muligt ud af rejsen.
Med venlig hilsen, Thore Sandström, Paul 
Thomson og Lisa Eriksson.

Kommende aktiviteter
Ved deadline, var datoerne på vinter udstil-
ling i Frederiks, tilrettelagt af FJDs markeds-
førings udvalg, og DISKs træningsdage på 
Kongenshus hede, endnu ikke fastlagt. Følg 
med på hjemmesiden.
  Markprøvetræning i Vendsyssel lørdag 
den 7. februar. tilmelding til Erik Rimmen 
på mail eller telefon: 60629520. Vi mødes 
på pakeringspladsen ved Kærsgård strand 
kl. 09.00, Kør efter adressen: Kærsgård 
Strandvej 1, 9850 Hirtshals. Vi ses Hilsen 
Erik Rimmen. 
DISK afholder hovedprøve Nordjylland 27. 
28. 29. marts 2015. Tovholder bliver igen Ul-
rik Kjærsgaard. Der afholdes som sædvanlig 
udstilling og generalforsamling fredag, og 
festmiddag lørdag.

var fugle i hvert slip.
  De to Dommer Claus Nielsen ordførende 
og Søren Stenhøj Jørgensen havde da prø-
ven var overstået fundet følgende placerin-
ger.
1. Vinder med HP. Dk02208/2007 Mårup 
Klip. EF: Erik Rimmen
2. Vinder med HP. Dk11463/2009 Erica. EF: 
Ulrik Kjærsgaard
3. Vinder Dk05893/2007 Unika. EF: Lene 
Knudsen
4. Vinder Dk14625/2008 Vilslev Josefi ne. 
EF: Flemming Vilslev Knudsen
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med 
de opnåede placeringer. 
Samt knæk og bræk til de udtaget, til DM.
PKV.
Erling Juul

Irland kalder

DANSK IRSKSETTER KLUB
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Vi havde vidst det længe, og forsøgt at for-
berede os. For det måtte jo ske - det der med 
dyrlægen og den sidste sprøjte.
  Og du tog imod ham, som du altid har 
modtaget folk, der er kommet til vores hus. 
Glad og venlig.
Havde du indstillet dig på det? Havde du 
kunnet mærke på os, at nu var det tid?
  Jeg synes det var som om, du til sidst 
gjorde det nemmere for mig at ringe. Du bad 
jo næsten om at blive befriet for besværet 
med rejse dig for at komme med på den 
obligatoriske luftetur.
  Og den nye i familien var da vist også ble-
vet lidt af en plage til sidst - ikke sandt?
  Når alt kom til alt, var det nok sværere for 
os andre - hva, gamle ven? Og nok især for 
familiens yngste. Han og du var jo vokset op 
sammen; i en slags symbiose kan man vist 
roligt sige. 
  Havde du også billeder på den indre net-
hinde til sidst, da du lå og døsede efter den 
første indsprøjtning? Billeder af fællesskab 
og oplevelser, som gjorde alle glade gennem 
årene. Det var jo ikke kun jagten det gjaldt. 
Nej, du var til trøst og beroligelse for vores 
børn, når tilværelsen blev svær. En de kunne 
være sikker på altid holdt med dem.
  Vi har jo også altid syntes, du var noget 
særligt. Lærenem, glad og villig. Ja, min 
kone har altid forsøgt at overbevise mig om, 
at du var en smilende hund.

Det gik da også over al forventning da du 
var ung, og vi deltog i træninger og enkelte 
markprøver - selvom din herre var håbløst 
uerfaren. 
 Jeg havde ellers læst både Abrantes, Øster-
gård og Raunkjær for at forberede mig bedst 
muligt på at takle sådan en som dig. Med 
det resultat, at jeg blev endnu mere forvirret, 
end jeg var i forvejen.
  Men hvad betød det? Du brugte jo bare 
dine medfødte talenter og berigede os med 
førstepræmier - både på markprøve og 
under andre arrangementer, som fx „barn og 
hund.“
  Derfor kom det selvfølgelig som et chock, 
da du fi k konstateret dysplasi i svær grad, 
og derfor ikke kunne få det kuld hvalpe, din 

Farvel gamle 
kammerat et tilbageblik 

på min første ruhår

Tekst og foto: Ole Kronberg Jensen

www.fjd.dk



65

psyke og dine evner berettigede dig til.
  Var det en slags protest, når du byggede 
rede i kælderhjørnet hvert år derefter?
  Også lidt ærgerligt at vi ikke kunne følge 
op på det gode startresultat på markerne.  
 
Nå, men du fi k heldigvis mange gode år, 
selvom du hurtigt måtte ned i tempo. Men 
måske var det derfor, du altid fandt den sid-
ste hane i remisen, når dine fi rbenede venner 
utålmodigt var kommet ud og havde meldt 
„alle fugle på vingerne.“
 Men, hvad man ikke har i bentøjet er det 
godt man har i næsen. Ja, intet er så dårligt, 
at det ikke er godt for noget gamle tøs.
  Utallige er billederne, som defi lerer forbi, 
nu da dyrlægen for længst er kørt bort med 
dig:

  De første gange du tog stand, sprang frem 
på „avance!“ og viste ro under opfl øj og 
skud, da jublede jeg indvendig.
  Og de solrige dage i begyndelsen, hvor du 
glad kom springende med de første duer. - 
Værs’go far!
  Du lignede sørme julemanden med dit alt 
for store skæg viklet ind i et utal af dun, 
efter at du havde afl everet din store gave.
  Og der var den første hare- og ræveapport! 
De gamle havde fortalt mig, at det kunne 
blive vanskeligt. Men du skulle da bare ha 
besked en gang, så sad du ved siden af til en 
fi n afl evering.
  Og der var den anskudte fasan, som 
magtede at svæve så langt at den næsten 
forsvandt ude på fl ere hundrede meter. Se, 
den troede ingen på, at vi ville få med hjem. 

Der gik da også en rum tid, før du dukkede 
op som en miniudgave ude på den fjerneste 
eng. 
  Jeg behøver næppe fortælle, hvad du havde 
i munden.

Så nu har jeg bare et stort problem! At 
lade være med at sammenligne din efter-
følger med dig. Det kan ingen af jer nemlig 
være tjent med. Men hvor bliver det svært at 
lade være.
  Så farvel da Laika - og tak. Vi ses på de 
evige, du ved nok.

Jagthunden 2015
Du kan godt glæde dig til den nye årgang af Jagthunden. Der vil komme fl ere nye tiltag med spændende 
artikler, som du forhåbentlig vil få stor glæde af at læse.

Det første år med Eta
Vi vil følge den nye hundeejer Casper og 
han hund Eta. Her kommer vi rundt om 
alt lige fra forventningerne til hunden, 
opdragelse, træning og de problemer, der 
følger med. I tillæg fortæller vi også om 
Caspers oplevelse af den specialklub, han 
er blevet medlem af.

Min bedste hund
Vi har vel alle et billede inde i hovedet 
af drømmehunden. Mange af os har også 
haft en eller fl ere hunde, som ”rager op” 
over de andre, vi har haft. Men hvorfor 
var det nu lige, det var sådan en god 
hund? Vi har bedt seks af vore mest 
kendte medlemmer om at fortælle om 
den bedste hund, de har haft. Det bliver 
spændende, hvilken hund de vælger, og 
hvorfor de nu lige synes den hund er den 
bedste.

Prædatorerne hærger
Vi bliver alle sammen irriteret over, at ræv 
og krage tolder af agerhøns og fasaner, 
og som det fremgår i artiklen på side 26 
om udsætning, så er prædatorer skyld i at 
agerhønsene meget ofte kun har begræn-
ses ynglesucces.
I næste nummer bringer vi en grundig ar-
tikel om fældefangst, for skal vi have gjort 
noget ved prædatorerne, så må fælderne i 
anvendelse.

Glædelig jul
Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
ønske alle vore læsere og annoncører en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På gensyn i 2015.
Redaktionen

Linjetaksering
Det er den metode, man anvender til 
vildttælling i markvildtlavene. I næste 
nummer vil Bent O. Rasmussen gøre 
rede for, hvad linjetaksering går ud på, og 
hvorfor det er en international anerkendt 
tællemetode.

Portræt af ....
Kendte hundeejere fortæller. Vi vil i årets 
løb bringe nogle portrætter af kendte og 
dygtige hundefolk, hvor de 
vil fortælle lidt om dem 
selv, men mest om, hvor-
dan de opdrager og træ-
ner hunde. Her må alle
kunne lære noget.

r de 
m 
or-----
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www.fjd.dk
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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: Birte Johansen, Dengsøvej 11, 
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22. 
eller på mail: resultatbog@gmail.com 
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres 
via netbank til konto: 7187 0001189453 

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

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.
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø. 
Tlf.: 47172268/ 20712268
Email: ida.thyssen@hotmail.com

DANSK WEIMARANER KLUB.
Torben Brandt Pedersen. Neptunvej 90, 6710 Es-
bjerg V. Tlf. 23367595
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.
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drenderup, 
6580 Vamdrup. Tlf. 61308253/75598253
Email: stenmarken@email.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@gmail.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  

www.fjd.dk

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

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

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 

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

Lokal markprøve - Sjælland
Afholdes den 1. marts 2015 fra klubhuset på 
skydebanen, Østre vej 20 4532 Gislinge.
  Mødetid kl. 8.00. Pris 200 kr. pr. hund incl. 
morgenkaffe og brød. Betales på dagen.
Max to hold. Frokostpause holdes i klubhuset, 
hvor der er salg af toast, pølser, øl og vand.
  Kontaktperson: Jens Åge Jensen 5950 
0509.   
  Tilmelding med oplysning om førernavn/
telefonnummer, hunderace/navn og ung/åben 
pr. mail til Hanne på hokl.ostrup@gmail.com 
senest 22. februar.
  Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er 
tager ikke højde for ny motortrafi kvej.
Indtast f.eks. Østre vej 5, men fortsæt ud af 
markvejen, over kanalen til klubhuset.
  Vel mødt.
  Hundeudvalget i Lammefjordens og Val-
lekilde/Hørve Jagtforeninger.

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 
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www.uniq.dk - UniQ Food Vestergaard ApS, Nymarksvej 7, 7200 Grindsted - T + 45 7533 6505 - mail@uniq.dk

Vidste du - at UniQ er det mest 
vindende hundefoder  l brugshunde?

UniQ´s  specielle mix  af 
råvarer sikrer, at din hund 
kan arbejde hele dagen.

UniQ´s rene valg af råva-
rer (uden  lsætningsstof-
fer) sikrer din hunds næse 
al  d virker op  malt.

UniQ´s rene valg af UniQ  
specielle mix og rene råva-
rer sikrer din tæves fer  -
litet og giver hvalpene den 
rig  ge start på livet

UniQ  sikrer din hund et 
langt sundt liv  lige fra fød-
sel  l alderdom.

St Hubert VM: 3 guld, 1 bronze, Hold 3 guld, 1 sølv.
Mark prøve VM: 1 sølv, 1 bronze, Hold 1 bronze, 1 guld EM.

Udland markrpøver: 5 cacit, 9 cac, 12 exc.
Markprøve DK: 31 vinderklasse

UniQ´s forskellige typer hundemad er  lpasset din hunds forskellige livsfaser

Med UniQ behøver jeg ikke at bekymre 
mig om, hvad min hund spiser for at kunne 
præstere store resultater...
    Poul V. Nielsen

Dansk produceret

Naturlige råvarer

- ingen GMO

- ingen smags- eller farvesto  er

- ingen stråforkortere

 UNIQ OLIER

UniQ´s olier er rene naturprodukter. Der  lsæ  es 
ingen kuns  ge eller unaturlige sto  er, og de urter som 
anvendes, er dansk dyrkede økologiske urter. Den unik-
ke blanding af koldpresset lakseolie og rapsolie giver 
sam  digt en skinnende  ot pels.

 BYT GIFTEN UD MED OLIE

UniQ Insect Free er specielt udviklet  l ak  ve hunde, 
der færdes meget udendørs i naturen og hunde der 
mo  oneres meget og dermed o  e bliver generet af in-
sekter og skov  åter. Der anvendes udelukkende 100 % 
naturlige ingredienser i produktet.

 MÅNEDENS PROFIL

FOOD FOR UNIQ DOGS
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