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Tanker efter VM
Når man i flere dage
går og ser på hunde og
mennesker, kan det ikke
udgå, at mangt og meget
løber gennem hovedet på
en, specielt når man har
været med i snart 50 år.
Først havde jeg lejlighed til at følge Danmarksmesterskabet ved Vordingborg, og
efterfølgende fulgte jeg Verdensmesterskabet i
en anden ende af landet et par dage.
Det er klart, man ser mange hunde og mennesker, og det er lige så klart, at nogle imponerer mere end andre, men der er også meget,
man undrer sig over. Man må undre sig over,
at noget så fornemt som et verdensmesterskab
kan afgøres på 15 min. sliptid lørdag og 15
min. igen mandag. Jeg blev i hvert fald glad
for, at vi i Danmark og i Skandinavien i det
hele taget giver så meget sliptid, at vi har et
klar billede af den pågældende hund.
En så væsentlig del som udholdenhed, der er
et udslag af jagtlyst, er i hvert fald umuligt at
bedømme, når den blot skal løbe i et kvarter.
For os her i den nordlige ende af Europa kan
det også synes mærkeligt, at det første minut
er et friminut, hvor hunden stort set kan gøre,
hvad den vil, uden det koster i karakterbogen.
Det er også tankevækkende at se, at småfejl
slår man hårdt ned på, medens man ser ret
stort på noget, vi synes er væsentligt som bl.
a. rejsning af fugl og apportering. Til gengæld
synes jeg, det er positivt, at hundeførerne ikke
skal stå og vente på skytterne. De har bare
at være på plads, når føreren er fremme ved
hunden.
Men det mest opløftende var nok Sct. Hubertus. Matchningen her var super reklame for
jagt med stående hund. Det kunne ikke vises
flottere, og jeg vil virkelig håbe, at klubberne
igen får lyst til at få gang i hubertusprøverne.
Jeg vil også ønske og håbe, at man får lyst
til at arrangere hubertusjagter for de medlemmer, der ikke deltager i vores almindelige
markprøver. Adgangskrav kunne være min.
DJUs apporteringsprøve, og så kunne man
lave nogle forenklede regler, der mundede ud
i, at havde man udvist god jægeropførsel og
fået fældet en fugl for sin hund, så fik man et
diplom. Hubertus jagt bestået. Tillykke – du
er en god jæger.
Jeg tror på det koncept. Det vil være god
reklame for god og rigtig jagt med stående
hund, og det kunne faktisk være med til at
give medlemstilgang til klubberne.
Hvem lægger ud? Lige nu er det faktisk kun
Bretonklubben, der gør noget ved det. Der er
ingen, der siger, at det skal ligge oven i alle de
andre prøver. Med en forhåbentlig udvidelse
af jagttiden på agerhøne, kunne vi sagtens
arrangere det senere på sæsonen.
Bolden er givet op. Hvem griber den.
Glædelig jul og godt nytår
Flemming Østergaard,
redaktør.
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Skal din dyrlæge have Jagthunden?
FJD vil gerne reklamere for de stående jagthunde, og det synes vi bl.a. man kan gøre
gennem vort blad.
Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefterskoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage
Jagthunden til deres tidskrifthylde.
Send en mail til redaktionen, hvis du
kender nogen, der gerne vil have bladet liggende i venteværelse, bibliotek eller lign.

Tak for støtten
På Danmarksmesterskabet blev der
samlet ind til FJDs agerhønefond.
Der kom i alt 1569 kr. i indsamlingsbøtterne.

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. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr.
for et kuld hvalpe.
Vi fremsender blade, så længe lager
haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Jaghunden næste år
Så er det sidste nummer af bladet i 2016,
men vi kommer naturligvis stærkt igen i
februar næste år.
”Indpakningen” vil måske komme til at se
lidt anderledes ud, men ellers vil vi forsøge
at bringe reportager fra spændende begivenheder og lave temaartikler om væsentlige
emner for jagthundeejere. Vi vil hele tiden
forsøge at højne standarten på alle parametre. Men vi vil også gerne have hjælp fra
vore læsere.
Det kan være, du har et godt indlæg til
debatsiderne, eller du har måske en god idé
til et emne, som vi kunne behandle i bladets

spalter. Du er altid velkommen til at sende
det til redaktionen.
Den største forandring sker dog i distributionen. Fra nytår skifter vi distributør, og det
gør det i hvert fald lettere for medlemmerne,
hvis bladet udebliver. Der vil blive et link på
FJDs hjemmeside, hvor man går ind og skriver en mail til distributøren, som så sørger
for, at den pågældende modtager bladet.
Deadline bliver d. 1. i måneden før.
På gensyn til et forhåbentlig endnu bedre
Jagthunden i 2017.
Red.

Hæder til Kennel Fuglede
Dansk Kennel Klub´s opdrætterpris blev
indført i 2015. prisen tilfalder en opdrætter,
som har sat dansk hundeopdræt på verdenskortet gennem kvalitetsopdræt og imponerende resultater i ind- og udland.
Årets opdrætterpris for 2016 gik til Flemming Fuglede Jørgensen. Prisen blev overrakt i forbindelse med Verdensmesterskabet
for stående jagthunde ved den afsluttende
gallamiddag d. 24.10.
Flemming Fuglede Jørgensen har gennem
årene ført adskillige pointere frem til bemærkelsesværdigt gode resultater gennem
Kennel Fuglede, som blev startet op af
hans far tilbage i tiden. Ikke kun Flemming
selv har vist sig som en dygtig hundefører.
Op gennem tiden står der Fugledes foran
mange placerede hunde i såvel vinderklasse
som til DM for stående hunde. Tro endelig
ikke, at Flemming Fuglede Jørgensen hviler
på laurbærrene, vi kommer helt sikkert
til at møde såvel ham som hans hunde i
fremtiden også. Det er absolut en værdig
modtager af prisen.
CJ.

www.fjd.dk

Flemming Fuglede Jørgensen. Foto: Flemming
Østergaard.

SUBARU VAN
ER DEN ÆGTE VARE

TIL EN STÆRK PRIS
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Eyesig

FORESTER VAN AWD
FR A 239.900

OUTBACK VAN AWD
FR A 314.900

LEVORG VAN AWD
FR A 289.900

X V VAN AWD
FR A 209.900

(+ moms kr. 39.006)

(+ moms kr. 50.513)

(+ moms kr. 45.659)

(+ moms kr. 34.528)

F I R E H J U L S T R Æ K O G O P T I L 2 . 0 0 0 K G . PÅ K R O G E N
Subaru giver dig permanent ﬁrehjulstræk, afbalancerede boxermotorer og legendarisk
driftssikkerhed. Alle modeller har et højt udstyrsniveau, komfort og kraftoverskud. Kort
sagt: Alt det der giver værdi og ejerglæde i hverdagen. Og som Subaru Van får du både en
skarp pris og endnu mere plads til din livsstil. Se mere på subaru.dk
FORESTER: Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. OUTBACK: Brændstofsforbrug
www.fjd.dk
www
w
ww17,9km/l
ww
.fj
fjd.d
d kCO2 147g/km. LEVORG: Brændstofforbrug 14,5 km/l.
d.d
CO2 159-164 g/km. XV: Brændstofforbrug 14,5-18,5 km/l. CO2 146-160 g/km. De afbillede biler kan være vist med eftermonteret udstyr. Der tages forbehold for fejl og ændringer.
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Tekst og foto: Flemming Østergaard

Team Mors-Thy
Han har arbejdet med hunde i næsten 50 år. Han har vundet mere end de fleste både som
hundefører og som opdrætter. Nu forsøger han at give det hele videre og håber på, at yngre
kræfter kan skabe fortsat respekt om setterne fra limfjordsøen.

De skuer ud over bakkerne på Mors, men
de skuer sikkert også ind i fremtiden.
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Kurt Nedergaard er kendt som en stille og
rolig mand og en særdeles dygtig hundefører. Han bor i pragtfulde omgivelser på
Limfjordsøen Mors. Han har hentet mere
end 130 præmieringer på prøve. Han har et
succesfuldt opdræt under mærket Kennel
Nordvestjydens. Alt, hvad han rører ved
med hunde, lykkes stort set. Der er bare
ingen familiemedlemmer til at tage over, og
hvad gør man så?
Man gør noget, der er meget vanskeligt for
en morsingbo (hvis man skal tro folkemundesnakken om rivalisering). Man går over
Limfjorden til Thy og omvender en yngre
breton- og irsksettermand til engelsk setter
og lader ham blive kompagnon i Kennelen
med det formål at kunne tage over, når Kurt
ikke kan længere.
Jagthunden møder Kurt Nedergaard og
Allan Wermuth Bak Jensen en solbeskinnet
høstdag, hvor Mors viser sig fra sin smukkeste side, og hvor hunde ikke skal gå ret
længe, før tungen hænger langt ud af halsen
på dem.
Der er kage på bordet og kaffe i kopperne
i Kurts hyggelige stue, og snakken går om
jagt og hunde i almindelighed og engelske
settere i særdeleshed. Men man må hellere
begynde med begyndelsen, den gang det
hele startede i slutningen af 1960-erne.
Kurt fik sin første hund i 1969, Nina, men
interessen for jagthunde og engelske settere
var vakt længe før. Bedstefaderen havde engelske settere, og Kurt blev hurtigt betaget
af det smukke syn, det er, når en engelsk
setter stryger over marken for så pludselig
at kaste sig rundt i stand og spigre fuglene.
Den gang var der også utrolig meget vildt på
Mors. Som andre steder i landet så agerlandet helt anderledes ud, og det gav fantastiske muligheder for jagt med stående hund.
Den gang var der også mange på Mors, der
havde engelske settere, og mange af dem
gjorde sig stærkt gældende på prøverne.
Den, der fik størst betydning for Kurt Nedergaard var dog Børge O. Jensen, som tog
sig af den unge Kurt og førte ham ind i hele
prøvemiljøet og vakte hans interesse for
selv at deltage. - Det var meget almindeligt,
at de gamle tog sig af de nye og lærte dem
op, fortæller Kurt Nedergaard. – Børge O.
kom bl.a. pludselig en dag susende ind på
gårdspladsen på den planteskole, hvor jeg
var i lære, med besked om, at jeg skulle med
over at se DM næste dag, og vi skulle meget
tidlig hjemme fra, tilføjer han.
På den måde kom Kurt Nedergaard til at
overvære sit første DM i 1970, og som han
selv siger: - Så vidste jeg jo, hvad der skulle
til.
Samme år stillede Kurt i øvrigt selv på
prøve for første gang og fik 2. UK på Nina.
Desværre døde hunden ret kort tid efter,
fordi den havde spist rottegift. Men Kurt
Nedergaard kom op på hesten igen med en
ny hund og fem år senere begyndte der for

alvor at komme præmier ind på ”kontoen”
med hanhunden Cheik.
Kurt Nedergaard gav ikke op. Han ville
det med hund og engelske settere. – Det
er der ikke så mange, der gør i dag, siger
Kurt. - De skynder sig videre til en anden
fritidsinteresse, hvis de ikke har succes med
det samme, tilføjer han.
Men Kurt ville også gerne opdrætte.
Han var blevet interesseret i avl, og her
blev Hans Olsen fra Kennel Vestfyn hans
store inspirator. Som sagt så gjort, så blev
Kennel Nordvestjydens født i 1980 med
tæven Niholys D. Fenja som stammoder.
Og så kan man egentlig sige, at det siden er

gået slag i slag med opdrættet, hvor det ud
over mange fantastiske jagthunde er blevet
til at opdrætte to Danmarksmestre, en INT.
BRCH, tre DKBRCH, ni DKJCH, en NJCH
(norsk jagtchamp) og to DKCH.
Mange kender sikkert Kurt Nedergaard,
som en mand, der ikke siger så meget, men
her over eftermiddagskaffen og smørkagen,
da vælter det nærmest ud af den sympatiske
morsingbo. Der er så meget, vi skal snakke
om. Jagten der har ændret sig. De mange
nye som ikke har været i ”mesterlære”, når
det gælder jagt og hunde, og hvad det er, vi
vil med vore hunde. Det har Kurt som sagt
en mening om, og han giver gerne videre af
sine erfaringer både som opdrætter og som

Eksperten, læremesteren, Kurt Nedergaard: - Det
bliver svært at gøre det bedre.

Novicen, lærlingen, Allan W. Bak Jensen: - Der er
meget, jeg skal lære.

En engelsk setter fra Kennel Nordvestjyden i fuld fart over stubben. Et smukt syn.

www.fjd.dk
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Kurt Nedergaard har altid gået meget på jagt. Her er han på sneppejagt i Thy sammen med Erling Clausen og
Thorbjørn Riis.

hundefører. Som hundefører og dressør har
han tre hovedprincipper: Tillid, tillid og tillid, og som opdrætter arbejder han med fire
elementer: Søg, stil, psyke og fuglearbejde,
og det hele er vel meget fint repræsenteret i
han egen INT.BRCH Nordvestjydens Ciwa,
der har opnået ikke mindre end 22 vinderklasseplaceringer.
Det er en oplevelse at se denne ekvipage
på prøve. Ciwa energisk arbejdende i et
veldækkende søg, der ofte giver resultat i en
fugletagning. Kurt bag ved, stille og rolig
uden de store armbevægelser og fløjtebrug,
og sådan er det, hver gang han fører hund.

Kurt Nedergaard fra Erslev på Mors må
være et stort forbillede for alle unge hundeførere, der gerne vil blive rigtig dygtige.
Som opdrætter er Kurt Nedergaard tilfreds,
og det har han også grund til at være, men
han er også lidt skræmt, når han ser ind i
fremtiden. Han tror ikke, han kan gøre det
bedre, for som han selv siger: - Jeg kan ikke
lave en igen som Ciwa.
Her er det så, den 16 år yngre Allan Bak
Jensen kommer ind i billedet. Kurt har
ingen børn, og ingen familiemedlemmer, der
interesserer sig nok for avl og prøver til, at
de kan føre Kennel Nordvestjydens videre.

Setterstand en høstdag.
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Derfor måtte Kurt Nedergaard se sig om
efter en anden arvtager.
Det må have krævet noget af en overvindelse, og der må være slugt nogle kameler,
hvis man ellers skal tro på noget af den gensidige skepsis, der berettes om Morsingboer
og Thyboer imellem. Men valget faldt altså
på en Thybo, der havde en fortid som ejer af
breton og irsk setter, som han egentlig havde
gjort det ganske godt med. Og nu er han så
kommer i mesterlære.
-Jeg ved jo slet ikke alt det, Kurt ved om
stammerne, siger Allan Bak. – Han har jo
fuldstændig styr på det hele og ved, hvornår
han kan bruge linjeavlen, og hvornår han
skal ud og hente nyt blod ind, tilføjer Allan.
Men det må han så til at lære. Til gengæld
kan Allan alt det med computer, så Kennel
Nordvestjydens har fået fin hjemmeside,
hvor man kan følge hundene og opdrættet.
Allan Bak fik sin første engelske setter i
2002, og de er lige siden kommet fra Nordvestjydens. Da det egentlig er gået ganske
godt kom han så med i Kennel Nordvestjydens i 2015. Man skal jo se en Thybo
ordentlig an.
Allan synes det er spændende at se ind i
krystalkuglen og spekulere over, hvor det
hele er om 20 år. - Jeg er meget spændt på,
om jeg kan leve op til arven efter Kurt, siger
han.
Nu kunne man få den tanke, at det hele
går op i prøver og konkurrencer, men her tager man fejl. Kurt Nedergaard begyndte som
jæger, og han er fortsat meget ivrig med at
dyrke jagten. Her taler vi om al slags jagt,
for der er ingen jagtform, gravjagt undtaget,
som Kurts hunde ikke bliver brugt til.
-Tidligere havde vi mange fasaner på
Mors, siger Kurt, og da var det jo meget
naturligt, at mange her på øen som andre
steder gik på jagt, tilføjer han. Men Kurts
hund er ikke for fine til noget som helst. De
driver i skoven. De apporterer på andejagt
og henter også en ræv, når det er nødvendigt. - Det er jo jagthunde, siger han.
Allerhelst vil Kurt Nedergaard dog slippes
løs i plantagen efter snepper. Intet andet
sted, synes han, at samarbejdet hund og
jæger kommer så godt til udtryk som under
sneppejagten. – Det er jagt med stående
engelsk fuglehund, når det er bedst, tilføjer
han.
Vi slutter eftermiddagen i marken. Vi skal
se engelske settere i fart over solbeskinnet
gul stub, og vi får en fin afrunding. Stram
stand i det bakkede landskab på Mors, medens vindmøllerne og Limfjorden ser smilende til. Det begyndte en gang for længe
siden. Der er samlet meget sammen, og det
er en stor arv at løfte. Men stafetten er givet
videre, og lur mig om ikke Allan Bak vil
formå at leve op til det fantastiske ry som
Nordvestjydens hunde og Kurt Nedergaard
har skabt sig.

side
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Korthåret weimaraner. Foto: Jette Veggerby.

WEIMARANER
Tekst: Conni H. Jakobsen
Weimaraneren blev oprindeligt avlet til at
jage større vildt som f.eks. vildsvin, bjørne
og klovvildt allerede tilbage i det tidlige 19.
århundrede. Racen blev benyttet af adelen,
navnet stammer fra Storhertug Karl August
af Saxe-Weimar-Eisenach. Senere blev
Weimaraneren også benyttet til de mindre
vildtarter. Weimaraneren menes at være den
ældste tyske stående jagthunderace. Fra ca.
1890 er racen blevet opdrættet planmæssigt
og stambogsført.
Hvor tyskerne primært ønsker en rolig søgende hund med høj prioritering af arbejdet
efter skuddet, har de danske forhold og ikke
mindst det danske markprøvesystem vendt
udviklingen herhjemme mod en hurtigere
hund med et større søgsmønster.
Kendetegnet ved racen er, at det er en
middelstor til stor jagtbrugshund. Den skal
fremstå senet og med kraftig muskulatur,
og det forstås jo, når man tænker på, hvilke
vildtarter racen oprindeligt blev benyttet
til at jage. Kønspræget er meget vigtigt for
racen. Gennemgående udtryk i standarden
for racen er harmoni og stærk muskulatur.
Kropslængden skal være lidt længere end
skuldehøjde i forholdet 12 til 11.
Moderat lang, aristokratisk hoved med passende bred skalle, let stop. Langt næseparti,
som – især hos hanner – skal være kraftigt,
ligesom kæber skal være kraftige, igen skal
man tænke på, hvilket arbejde Weimaraneren blev fremavlet til at udføre. Ørerne skal
være højt ansatte.
Halsen skal være muskuløs, let buet, den

bliver kraftigere ned mod skuldre. Ryggen
er forholdsvis lang og fast, glider over i en
bred og muskuløs lænd. Brystet skal være
kraftigt med passende dybde og længde.
Såvel for- som bagben skal være lange og
senede, bagbenene skal være muskuløse.
Bevægelserne skal være jordvindende og
flydende, pasgang er uønsket.
Som helhed er det er en for øjet meget
ædel, elegant og smuk hund på trods af, at
den skal være af vis fysisk styrke.
Meget karakteristisk for racen er farven,
som skal være sølvgrå, rådyr- eller musegrå,
ligeledes er øjenfarven kendetegnende for
racen som mørkt til lys ravfarvede.
Weimaraneren findes både som korthåret
og som langhåret, dog er den korthårede
type mest fremtrædende. Hos den korthårede weimaraner skal pelsen være kort, tæt
og tilliggende. Den korthårede Weimaraner
må halekuperes, hvorimod dette ikke er
tilfældet for den langhårede Weimaraner.
Den langhårede Weimaraner skal have
en blød og lang pels 3 – 5 cm med gode
behæng og bukser, ligesom halen skal have
en god fane.
Weimaraneren skal være en alsidig, letført
og stabil jagthund, der søger systematisk
og vedholdende. Den er skarp men ikke
aggressiv. Den er pålidelig og viser især
gode egenskaber ved efterskudsarbejde på
både på land og i vand. Det er en energisk
jagthund med stor udholdenhed. Den holder
meget af at blive brugt både til jagt og
træning, hvilket man skal være klar over,
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når man påtænker at anskaffe en Weimaraner. Som tak får man en hund, som vil gøre
sin ejer tilfreds og glad. Dermed ikke sagt
at racen ikke også sagtens kan bruges som
familiehund – tværtimod holder den rigtig
meget af sin ejer og familie og vil helst være
sammen med dem døgnet rundt.
Det er ligeledes en beskyttende race, og
den vil forsvare sin familie for farer.
Kilder. :
www.weimaraner.dk
FCI standard for weimaraner
wikipidia
Patsy Hollings: ”All about the weimaraner”
Lavonia Harpers: “Weimaraner”

Langhåret weimaraner. Foto: Conni Jakobsen.
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Denne stribe er sået omkring 20. august. Billedet er taget medio oktober.

Lav vildtstribe efter høst
Det kan godt lade sig gøre at etablere en vildtstribe i sensommeren endda med et forbavsende
godt resultat.
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Normalt etablerer man vildt- og faunastriber
om foråret, men det kan jo ske, at man af en
eller anden grund ikke fik det gjort. Fortvivl
ikke. Det kan godt lade sig gøre at få noget
op, der virker, selv om det først sås efter
høst.
På redaktionen faldt vi over en annonce:
Mangler du en ekstra såt? Det var fra Fyns
Naturpleje.
Det så spændende ud, og et klik på hjemmesiden gjorde blot undertegnede endnu
mere nysgerrig. Der var tilsyneladende tale
om engelske frøblandinger, som fint kunne
sås ud i eftersommeren.
Et opkald til indehaveren af Fyns Naturpleje, Brian Kerdil gav endnu mere blod på
tanden, og aftalen blev, at han skulle sende
nogle prøver. Det drejede sig bl.a. om blandingerne Keepers Relief og Autum Promise.
Keepers Relief består af:
• Sennep, Goblin (kål/raps klon)
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Resultatet har været overvældende. Frøene
spirede hurtigt, og det varede ikke længe før
det kom i vækst, sikkert også hjulpet godt
på vej af det lune efterår.
Det var heller ikke nogen overraskelse, at
vildtstriberne er blevet højest på den jord
Autum Promise består af:
• Boghvede,
med den bedste bonitet, men at det blev så
godt var ikke forventet.
• Vikke,
På den gode jord var afgrøden medio
• Sennep,
• Foder raps
oktober over knæhøjde og på sandjorden er
den nået et sted mellem ankler og knæ altså
• Goblin(raps/kål klon)
• Turnip, Texel green
rigeligt til at give såvel skjul som føde til
alle vore markvildtarter.
• Fodder Radish
Prisen er også overkommelig. De ligger
• Utopia(sennep/kål klon)
Anbefalet udsædsmængde: 22 kg/ ha
på 1500 – 1700 kr. for frø til en hel hektar,
hvilket vil sige, at man kan lave 10 striber
Frøene blev sået omkring 20. august på
på 4 x 250 m for det beløb.
forskellige jordbundstyper, fra god muldjord Vil man vide mere om de forskellige
til sandjord med større eller mindre næblandinger kan man finde det på http://www.
vildtplejeren.dk/shop/efteraars-bladningerringsreserve. Alle steder blev blandingerne
håndsået. Jorden blev harvet på stubben med 34c1.html
en tallerkenharve, og efterfølgende harvet
ganske let.
• Stubturnips,
• Hørfrø, Hvede
• Leafy Turnip (roe)
Anbefalet udsædsmængde: 11,6 kg/ha

www.fjd.dk
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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød
Indeholder Omega 3 fra friskfanget vildlaks • Allergivenligt
Bidrager til en sund fordøjelse og optimal udnytttelse af foderet • Kun naturlige ingredienser

Kornfrit . Allergivenligt
/ VPHUHSnZZZÀUVWEXGG\GN
www.fjd.dk

First Buddy er specialudviklet af Gilpa.dk · Kontakt info@gilpa.dk for nærmeste forhandler
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Grænsehandel

Kan man købe dyrlægeydelser og medicin i udlandet?
Det kan være fristende at søge efter en billigere pris på dyrlægeydelser i udlandet, ligesom
det har været populært ved tandlægebesøg, plastikoperationer, kræftbehandling og andre traditionelt dyre behandlinger. Men det er ikke uproblematisk at søge dyrlægehjælp i udlandet.
Alle hunde, der føres over grænsen, skal
have gyldigt EU-pas og gyldig rabiesvaccination. En rabiesvaccination er først gyldig
tre uger efter vaccinationen.
Det kunne være fristende at tage over
grænsen for at få lavet EU-pas og rabiesvaccination. Men det er faktisk ulovligt at tage
en hund uden pas og rabiesvaccination over
grænsen. Man risikerer at blive stoppet på
hjemvejen, og ikke få lov til at tage hunden
med hjem igen. Alternativt kan man risikere,
at der bliver tilkaldt en dyrlæge, som skal
vaccinere og lave pas – det kan blive meget
dyrt og vil forudsætte, at hunden sættes i
karantæne i de tre uger det tager, før rabiesvaccinationen er gyldig.
Der ses meget strengt på ulovligt importerede hunde, og der er flere eksempler på, at
hunde bliver aflivet ved grænsen, primært
pga. risikoen for at de ulovligt importerede
hunde kunne have rabies.
Det kunne også være fristende at tage til
udlandet og få en hund opereret, hvis man
står overfor en dyr operation, som måske
kan findes til en billigere pris i f.eks. Polen
eller Tyskland.
Men man skal tænke sig godt om, før man
tager chancen.
• Kommunikation: Kommunikationen med
den udenlandske dyreklinik kan være
svær for nogen.
• Forsikring: Hvis man har sin hund sygeforsikret, skal man undersøge, om forsikringen dækker, hvis operation / behandling foretages i udlandet.
• Komplikationer: Hvis der skulle opstå
komplikationer, kan det blive meget dyrt
og besværligt enten at skulle køre tilbage
til Tyskland eller Polen for at få udberet skaderne – eller man må ty til en
dansk dyrlæge, som jo af gode grunde
ikke ved hvilke operationsmetoder, der er
benyttet, og hvilken medicin dyret har
fået.
Der kan altid opstå komplikationer efter
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en operation – ingen dyrlæge kan give 100
% garanti for, at en operation vil forløbe
ukompliceret.
Mange danske dyrlæger vil tage en billigere pris for at udbedre eventuelle komplikationer, der er opstået efter en operation,
de selv har udført. Er operationen derimod
udført i udlandet, skal man nok ikke regne
med, at den danske dyrlæge vil give rabat
pr. konduite.
Klagemuligheder: Hvis der opstår problemer, er det svært at gennemskue muligheden
for en eventuel klage over dyrlægeydelsen,
hvis den er foretaget i udlandet.
Det har også fristet nogle opdrættere at
tage over grænsen for at få lavet kejsersnit
– der er bare det problem, at hvalpene ikke
kan komme lovligt hjem igen, idet de ikke
har pas og rabiesvaccination.
Det samme gælder for vaccination og chipmærkning af hvalpekuld – her kan hvalpene
heller ikke føres lovligt tilbage til Danmark,
idet rabiesvaccinationen først er gældende
efter tre uger, og hvalpene skal være 12 uger
før de kan vaccineres.

Hvis man overvejer at tage til udlandet
for at få udført en specificeret ydelse, kan
det anbefales at indhente et udspecificeret
pristilbud, så man kan sammenligne med
sin egen dyrlæge i Danmark. Her skal man
specielt være opmærksom på, om medicin
til efterbehandling er med i prisen.
Man bør ligeledes spørge ind til, under
hvilke forhold dyrets indlæggelse og bedøvelse foregår: Er der overvågningsudstyr på
patienten under operationen? Får den ilt under operationen? Ligger den på varmepude
under og efter operationen? osv. – Man skal
være opmærksom på, at ikke alle klinikker
har de samme procedurer for patientsikkerhed, og man får ofte, hvad man betaler for.

Hvorfor er det billigere at gå til dyrlægen i
Tyskland eller Polen?
Arbejdsforholdene for ansatte dyrlæger er
meget dårligere, og lønningerne meget lavere for ansatte dyrlæger og veterinærsygeplejersker i Tyskland/Polen end i Danmark.
Det vil sige, at både dyrlæger og veterinærsygeplejersker i Tyskland arbejder flere
timer for en lavere løn. Momsen er også
lavere i Tyskland (19 % mod 25 %.)
I Tyskland er der regler for, hvor meget en
dyrlæge må tage for de enkelte ydelser. I
Danmark er dyrlægerne strengt overvåget af
konkurrencestyrelsen og må ikke have ens
priser – så det er to helt forskellige systemer.
Vær ligeledes opmærksom på, at det i
Danmark er ulovligt for en dyrlæge at tjene
penge på medicin. Det vil sige, at dyrlægens
fortjeneste kun kan lægges i honoraret. Fra
honoraret skal så trækkes moms samt udgif-

I den senere tid er det også blevet frisende
at handle dyr medicin på internettet. Specielt
for dyr, der skal have langvarig medicinsk
behandling – måske resten af livet - er der
kommet internetsider hvor man kan bestille
receptpligtig medicin fra udlandet.
Man skal være opmærksom på, at det ikke
er lovligt at indføre medicin fra udlandet –
hverken for lægfolk eller dyrlæger. Medicin
må her i landet kun forhandles af apoteker
og andre, der er autoriserede hertil. Man vil
således kunne straffes for at indføre receptpligtig medicin til Danmark – også selv om
medicinen kommer fra en helt tilforladeligt
udseende hjemmeside, hvor det hele står på
dansk.
Ligeledes vil det være ulovligt at tage
medicin, f.eks. ormekure med hjem fra rejser til udlandet, eller bestille dem hjem fra
udenlandske hjemmesider på internettet.
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ter til husleje, personale, administration osv.
I Tyskland findes en sådan lov ikke. Dyrlæger i Tyskland kan lovligt tjene penge på
medicin, så vær opmærksom på, om en del
af honoraret er maskeret som medicinpris,
hvis du handler dyrlægeydelser i Tyskland.
Der er ikke meget sparet, hvis fortjenesten
bare bliver lagt over på medicinen.
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Jægerens SIKRE valg
- et bredt udvalg af foder til
den energiske jagthund

HJEMMESIDE

Vi har opdateret vores hjemmeside, med meget mere inf
o
om vores produkter.
Klik ind på www.happydog
.dk

www.happydog.dk

3URGXNWRJRSGU WWHULQIR
.RQWDNW/DUV%XQGJDDUGWOI,OE#KDSS\GRJGN
13

Rød front

Tekst: Harris Jensen
Foto: Flemming Østergaard

Årets DM for engelske hunde
blev vundet af irsk setter for
første gang i historien.
Ti engelske settere, fem pointere, fem irske
settere, fem bretoner og en gordon setter
udgjorde feltet af engelske fuglehunde, der
med deres forventningsfulde førere mødte
til morgenparole ved vandrerhjemmet i
Vordingborg.
Mesterskabet blev afviklet på store
velegnede marker på Sydsjælland, Møn og
Lolland, og de kolossale roemarker, som
heldigvis fortsat kendetegner efterårslandskabet på disse kanter, udgjorde en betydelig del af prøveterrænerne.
Af enkle årsager kan man – heldigvis – kun
være ét sted adgang. Jagthundens udsendtes reportage fra formiddagens afprøvning
begrænser sig derfor til præstationerne af de
ni hunde på hold to.
Efter præcis og grundig parole begav
hundeførere og og tilskuere sig ud på en
lang køretur. I kortege over Farøbroen mod
Nykøbing. Tæt på en times kørsel. Faktisk
blev man en smule betænkelig undervejs:
Kunne man nu nå en forsvarlig afprøvning
af hundene?
Men det kunne man. Dels på grund af
fremragende terræner, og dels lidt på grund
af dommerens lempelige tolkning af tidsskemaet.
En enorm roemark var scenen de første
mange slip. En breton og en engelsk setter
åbnede ballet. Efter få minutters velrevierende søg tog bretonen stand i roemarkens
højre side, og i næsten samme moment
gjorde setteren det samme i venstre side.
På ordre rejste bretonen kontant og præcist
en fasan. Den blev fældet, og den lille hund
viste en sikker korrekt apportering.
Uanfægtet af makkers situation fastholdt
setteren sin stand, og på ordre bragte den en
agerhøne på vingerne. Også den fugl blev
sikkert apporteret.
Næste slip var med en irsk og en engelsk
setter. Og minsandten om ikke vi næsten fik

En irsk setter er klar til slip.
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en gentagelse af første slip. Begge hunde
tog stand med sekunders mellemrum. Englænderen afviklede situationen korrekt, og
det samme gjorde irlænderen nogle minutter
senere.
Fugle i hvert slip.
Så var tonen ligesom slået an. Og standarden blev holdt. Der blev fundet fugl i hvert
eneste slip, og det gav anledning til jagtbare
situationer hver gang. Så er det altså en
fornøjelse at overvære en markprøve for
velgående engelske hunde.
Faktisk præsterede samtlige ni hunde
på holdet at bringe fugl for bøssen med
dertil hørende skudafgivelse. Det tror jeg
i grunden ikke, at Jagthundens udsendte
har oplevet før. Og han har oplevet ganske
mange prøver gennem årene.
Formiddagens afprøvning sluttede med
slip på stor mark med vinterbyg, hvor otte
hunde måtte vise at også stilen var værdig til
fortsat afprøvning.
Ti hunde passerede nåleøjet.
Efter en velfortjent hvilepause og frokost,
hvor dommerne voterede og besluttede
hvilke hunde, der havde gjort sig fortjent til
eftermiddagens afprøvning, var alle klar til
anden halvleg.
Afprøvningen var nu forlagt til en stor
roemark. Som det så ofte sker, var niveauet
vel faldet en anelse om eftermiddagen.
Måske var færtforholdene vanskeligere, helt
sikkert var meget store hønseflokke vanskelige ”at styre”, og måske indfandt der sig en
vis mental og fysisk træthed hos nogle af
hundene?
Erling Clausens engelske setter, Heegårds
Zuki, præsterede en vanskelig fugletagning
af stor noget spredt hønseflok, og Brian
Hinge Kroghs irske setter slutte eftermiddagens afprøvning med at tage stand for en
fasan, som godt nok lettede før hunde nåede
at avancerede, men situationen var fuldt ud
jagtbar.
Begge situationer viste sig at være ”guld”
værd.
Stilfuld afslutning.
Traditionen tro var tiden fremskreden, da
prøveleder Bjarne Kleis kunne kalde til
vildtparade og afslutning i smukke og stilfulde omgivelser på Iselingen Gods.
Ordførende dommer Svend Aage Vad gav
et kort referat af dagens afprøvning, og han
motiverede placeringen af de seks hunde.
Det er værd at nævne, at det er imponerende flot, at tre irske settere kom på podiet,
og endvidere skal det påpeges, at det er
første gang, at en irsk setter vinder et Danmarksmesterskab. Der er god grund til at
ønske Dansk Irsk Setter Klub til lykke.
Sluttelig skal prøveleder Bjarne Kleis og
hans dygtige hjælpere takkes for en overordentlig flot og veltilrettelagt prøve.

Skytten er klar, og hunden får besked om at rejse fuglen.

Alle deltagere og publikum følger intenst begivenhederne, og kommentarer mangler ikke.

Nu er det vores tur. Carsten Trærup med pointer Astrups Beta og Thorbjørn Riis med engelsk setter Nordvestjydens Joker følges pænt ad frem til dommeren.
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Mand og kone med hver sin hund
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Heegårds Zuki afleverer, medens dommer Mogens
Vestergaard Hansen ser til.

En fantastisk jæger
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Årets Danmarksmester for engelske racer
Irsk Setter Red Garlic´s Red Pepper, fik en
noget skæv start på sin jagthundetilværelse.
Brian Kogh fik ham først, da han var to år,
og da havde han bogstavelig talt ikke været
ude af hundegården og absolut ikke opdraget. – Men jeg opdagede hurtigt, at han ud
over enorm jagtlyst havde og har et stort
pleacergen, fortæller Brian Krogh.
Det kunne han så udnytte, når en hund med
et så stort overskud skulle i skole i en så sen
alder. Man undgår mange konflikter. I følge
Brian har det været en fornøjelse at arbejde
med ham, selv om der naturligvis har været
udfordringer.
I dag Synes Brian Krogh, at Pepper er en
komplet hund, som han bruger til al slags
jagt.

Der blev i mere end en forstand skrevet
historie på årets Danmarksmesterskab for
stående engelske jagthunde.
Det er aldrig før sket, at både mand og
kone har ført hund på samme DM, oven i
købet samme race, irsk setter, og så startede
de også på samme hold. Men det var ikke
desto mindre tilfældet på hold 3, hvor ægteparret Christina og John Bak stillede med
hver sin hund.
Christina er kendt af de fleste som en
fantastisk dygtig handler på udstilling og
er medlem af FJDs udstillingskomite. Men
de senere år har hun også markeret sig som
en dygtig hundefører, hvilket kulminerede i
efteråret med Kraghedens Maggie, som hun
har ført til brugschampion og via 1. vinder
på DISKs efterårsvinderklasse kvalificeret
til årets danmarksmesterskab.
Ægtemanden John fik det hele i vuggegave idet hans fader Poul Henning Bak
Madsen i mange år var en meget dygtig
hundefører af gordon settere. Poul Henning
døde desværre alt for tidligt, men inden
havde han nået at give såvel gener, som
interesse og erfaring videre til sønnen.
John Bak har ført mange gode hunde gennem årene, og er nu også blevet markprøvedommer.
Ægteparrets to hunde viste sig at være

særdeles velgående som hurtigt fandt fugl,
men desværre holdt dressuren ikke hele formiddagen til, at de kunne snige sig gennem
nåleøjet til eftermiddagens heat.
Men så har de jo heller ikke noget at lade
hinanden høre.

Christina og John Bak med deres irske settere
Kraghedens Maggie og Yobos Calla. (Christina ejer
dem begge).

Tre røde hunde på podiet

Brian Krogh og Pepper på jagt.

De vindende hunde og deres førere med Danmarksmesteren længst til venstre.

Resultatet af årets Danmarksmesterskab
blev:
Danmarksmester og 1.-vinder: Irsk Red
Garlic´s Red Pepper, Brian Hinge Krogh,
Spøttrup.
2.-vinder: Engelsk setter Heegårds Zuki,
Erling Clausen, Bramming.
3.-vinder: Breton Midtvejs Loke, Carsten
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Hinnerup, Nykøbing M.
4.-vinder: Engelsk setter Heegårds Max,
Harris Jensen, Faaborg.
5.-vinder: Irsk setter Kirstinekærs Eddie,
Gunnar Jensen, Skanderborg.
6.-vinder: Irsk setter Vilslevs Kari, Flemming Vilslev Knudsen, Holsted.

JAGTHUNDENS
VERDEN
Temadag for alle medlemmer af FJDs specialklubber
og andre interesserede
lørdag d. 4. februar 2017 kl. 09 - 16
i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby
PROGRAM
09.00:
09.15:
09.20:
01.05:
10.15:
11.00:
11.10:
11.55:
13.00:

15.00:
15.30:
16.00:

Morgenkaffe
Velkomst
Sådan lærer hunden. Indlæg ved dyrlæge Bille
Ruwald
Pause
Flokdannelse og lederskab. Indlæg ved
hundelytter Karina Rasmussen
Pause
Hundens sundhed ved Michael Diamant,
Boehringer Ingelheim
Frokost
Workshop
Avler vi de rigtige jagthunde
Anvender vi de rigtige træningsprincipper
Baglæns indlæring
Fodring
(Man tilmelder sig to temaer)
Pause - kaffe
Plenum
Tak for i dag.

Pris, inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: 225 kr.
Tilmelding på FJDs hjemmeside www.fjd.dk. betaling ved tilmeldingen.
Lotteri på tilmeldingdblanketterne. Tag din jagtkammerat og nabo med.

SPONSOR: BOEHRINGER INGELHEIM
16
Foto: Anette Laursen.
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Det store smil er fremme hos Jan
Hansen, for Holger har lige lavet
perfekt fuglearbejde. Duoen er på
vej til noget stort.
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Svært at være hund
Forholdene var tilsyneladende vanskelige for deltagerne i årets Danmarksmesterskab for
stående kontinentale hunde, som blev afholdt ved Vordingborg.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Michael Sanner
af dem ved, de skal køre langt til terræn, og
for dem er ”morgenbønnen” altid for lang.
Men vi kommer i bilerne, og så begynder
det helt store logistiske arbejde med at få
alle hold og køretøjer rigtigt ud fra pladsen
og rigtigt ud af Vordingborg. Det lykkes, og
efter kortere eller længere tid på landevejen
er man så endelig fremme ved terrænet, og
prøven kan gå i gang.
For alle holds vedkommende er der gode
terræner, som er vel besat med fugle. Regnen er hørt op, humøret gået nogle grader i
vejret, og de første hunde slippes. Nu skal
Langsom fyldes pladsen foran vandrehjem- der vises fuglearbejde af høj klasse. Det
er jo de bedste, der er mødt frem. De har
met. Der trykkes hænder, og der udveksles
kvalificeret sig fra store vinderprøver rundt
lykønskninger og referater. Er der sket
om i landet.
noget sådan lige på det sidste. Præcis kl.
Men det skal vise sig, at det nu ikke er så
08.30 træder prøveleder, Bjarne Kleis frem
foran den store forsamling. – Velkommen til nemt endda. Det går ikke helt som beregnet
Danmarksmesterskabet 2016.
for de 25 ekvipager på de tre hold. Hvad
årsagen er, kan man kun gisne om, men
Så er der opråb og præsentation af domtilsyneladende er færtforholdene ikke helt
mere, terræner og terrænledere. Hundeføoptimale, eller også vil fuglene ikke samarrerne begynder at blive utålmodige. Flere
Søndag d. 16. oktober. I de tidlige morgentimer er biler med hunde og folk på vej mod
Vordingborg. Målet er vandrehjemmet, der
er mødested for årets Danmarksmesterskab.
Nogle er måske kommer dagen i forvejen,
men de fleste deltagere og det store publikum, som altid følger et DM, dukker først
op en halv times tid før start. Nu skal det
store opleves. Hundearbejde af høj klasse.
Konkurrence på topniveau. Men vil forventningerne blive indfriet? Det er altid det store
spørgsmål.

bejde.
Enkelte har også problemer med lydigheden. Det er ærgerligt. Vi ved godt, det er
sådan, når vi går på jagt, men det er frustrerende, når tingene ikke lykkes helt i kampen
om at blive Danmarks bedste jagthund på
marken.
Frokosten trækker ud. Nogle hold er forsinkede, men prøveledelsen får da samling
på alle tropperne, og alle kan igen samles
foran vandrehjemmet for at høre, hvem der
slipper gennem i udskilningsløbet til eftermiddagens afprøvninger.
10 hunde slipper med til om eftermiddagen, men af disse er der kun tre i kategori 1.
Resten er i kategori 2, så antagelsen om, at
forholdene ikke helt var på hundenes side
holder stik. Der er fire ruhår og seks korthår
til at kæmpe om de seks podiepladser.
Eftermiddagens afprøvninger foregår i
perfekte omgivelser langs vigen på Marienlyst Gods. En dejlig, lang roemark lige mod

Prøveleder. Bjarnme Kleis byder velkommen og holder morgenparole. Dommere og terrænledere ser til. Hundeførerne er utålmodige.
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Der bliver rejst fugl.

Sikker apport.

Måske gik det kke helt, som man havde håbet på.

vinden. Det kan ikke være bedre, men det
kunne det faktisk godt, hvis man skal se på
hundenes præstationer.
Marken tilpas besat med fasaner. Fugle
i alle slip, så det er bare med at ”komme
ud over stepperne” og vise, hvad man kan.
Hundene søger ihærdigt og målbevidst.
Publikum følger spændt slagets gang. En
fugl kommer i luften, og straks meddeler
ordførende dommer Anette Laursen, at der
kan kobles.
Det er ærgerligt, og skuffelsen står malet
med kraftige penselstrøg i ansigtet på hundeføreren, da han lidt efter vender tilbage til
de andre med hunden i snor.
Enkelte klarer dog kriterierne for at være
med her og viser, hvad det hele drejer sig
om. Godt søg. Finde fuglen og tage stand.
Holde standen og på ordre bringe fuglen til
flugt. Ro i opflugt og skud og efterfølgende
vise god og sikker apportering. Det gælder
bl.a. for ruhår, Lillehedens I Holger og ruhår
Barmosens F Enzo samt korthår Fjelstrups

Gordon, men de får ikke alle lige meget ud
af det.
Holger ender i toppen, medens Enzo
og Gordon ender i den nederste halvdel
af podiefeltet. Det skyldes naturligvis, at
udgangspunktet er forskelligt. Holger er i
kategori 1, medens de to andre er i kategori
2.
Generelt er der en del minusser, og da
dommertrioen ikke synes, de kan gøre mere,
erklærer de prøven for slut, og alle kan begive sig til det nærliggende Iselingen Gods,
hvor afslutning og præmieoverrækkelse skal
finde sted.
Det bliver en lang eftermiddag. Vi venter
længe på, at de engelske hunde, og her tror
jeg, at der er mange hundeførere og publikummer, der synes, det ville have været
dejligt, hvis der havde været mulighed for
at købe en kop kaffe. Den tradition har man
da også altid haft tidligere. Den har bare
mangler de sidste to år, så her skal lyde en
opfordring til Markprøveudvalget om at få

den genindført. Det vil vække begejstring.
Men en tradition, der holder er, at det
bliver sent, før vi kan foretage præmieoverrækkelse og hylde Danmarksmesteren.
Men endelig, endelig. Dommerne træder
frem, oplæser kritikkerne og bekendtgør,
hvem der har fået de seks vinderpladser. Der
bliver blæst i horn, og der bliver klappet.
Formanden for Dansk Jagthunde Udvalg,
Poul Vestervang uddeler præmier og
pokaler. Han takker alle, der takkes bør og
slutter med at bede forsamlingen udbringe
et trefoldigt leve for DJU og arbejdet med
de stående jagthunde i Danmark. – Hurra,
hurra, hurra!
Vi kan drage hjem efter en dejlig dag i det
sydøstlige Danmark. Nogle har kort at køre,
andre længere, medens andre igen har rigtig
langt. Men uanset hvad, så vær vis på, at
de stort set alle er klar igen, når prøvetiden
melder sig.

Resultatet blev:
1.vinder og Danmarksmester 2016 med HP: Ruhår, Lilleheden’s
I Holger,E & F: Jan Hansen, Snegleruphuse 15, 4571 Grevinge
2. vinder med HP: Ruhår, Katholts Gustav. E & F: Peter Pedersen, Vor Frue Kirkevej 17, 4000 Roskilde
3. vinder med HP: Korthår, Toes’ Krøyer. E & F: Gorm Bülow
Henriksen, Ørnevej 6, Rindum, 6950 Ringkøbing
4. vinder: Korthår, Fjelstrup’s Gordon. E & F: Andreas Dahl An-

20

dersen, Seggelundsvej 3, 6070 Christiansfeld
5. vinder: Ruhår, Barmosen’s F. Enzo. E & F: Bo Christensen,
Granvej 20, 4760 Vordingborg
6. vinder: Ruhår, Bøgeskoven’s Messi. E & F: Per Ivanhoe, Mølleager 11, Lindved, 7100 Vejle
På billedes ses vinderne med 1. vinder til højre.
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Absoberer 80% af fugten fra pelsen
inden for 10 minutter

Flere farver!

Vort fuglevildt færdes ofte i og i kanten af de naturlige småbiotoper.
Foto: Anette Laursen.

Markvildtprisen
2017
Hvem skal have FJDs markvildtpris på 10.000 kr. i 2017?
Måske kender du en eller flere, der fortjener prisen, der gives for en
særlig praktisk indsats for agerlandets fauna.
Måske kender du nogen, der har bevaret og udbygget de små
naturlige biotoper, som findes rundt om i vort landskab. De er af
uvurderlig betydning for småvildtet såvel det jagtbare som det ikke
jagtbare. Det er her, vildtet kan finde skjul. Det er her, der er basis
for redepladser, og det er i høj grad her, at en række insekter har
overvintringsbiotop op opformeringssted.
Måske kender nu nogen, der har lavet vandhuller, udlagt stendynger eller anlagt faunastriber og billebanker, alt sammen noget, der
tilgodeser en lang række arter i det åbne land og er med til at øge
mangfoldigheden.
Kender du nogen, så send din indstilling til FJDs Markvildtudvalg
på mail@storaaens.dk senest d. 1. marts 2017. du kan læse meget
mere om prisen på FJDs hjemmeside: http://www.fjd.dk/agerhoenefond-og-markvildtpris/.
Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og DLF.

ŝ Ŷ Ŭ ů ͘  Ő ƌĂƚ ŝ Ɛ  Ŷ ĂǀŶ

EZ'/ͲZ/''>
>KͲWdŬĂŶďƌƵŐĞƐďů͘Ă͘Ɵů͗
Ekstra energi f.eks. ved
 jagt
 prøver
 agillity
Tube med 120g. - lige til at have med!

TRÆNING I FARVER
Masser af mulighed for god træning
F.eks. kanvasdummyer i 12 farvevarianter

De naturlige småbiotoper er af uvuirderlig betydning for faunaen i agerlandet.
Foto: Flemming Østergaard.

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY!
Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på.
Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber
en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

WĊŇĞƌĞĂĨǀŽƌĞƐǀĂƌĞƌĞƌĚĞƌϮƉƌŝƐĞƌ͕ĞŶϭƐƚǇŬƐŽŐĞŶϭϬƐƚǇŬƐƉƌŝƐ͘
<ƆďϭϬĞůůĞƌŇĞƌĞǀĂƌĞƌͲƐƉĂƌŽƉƟůϭϱй

Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02
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Den engelske setter har rejst en flok agerhøns, og
der er komplet ro i opflugten og under efterfølgende
skudafgivelse.

Vildt og vådt
verdensmesterskab
Når man skal afvikle et så stort arrangement som et verdensmesterskab, er der mange ting,
som skal klappe. Det gjorde alt stort set også for arrangørerne bortset fra vejret, der de to
første dage ikke var vejr til jagt med stående hund, men deltagere, dommere og hjælpere
holdt fanen og humøret højt, så det hele alligevel gik op i en højere enhed.
Tekst: Harris Jensen og Flemming Østergaard
Foto: Kim Henriksen m. fl.
22
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I dagene 21. – 24. oktober stod Dansk Kennel Klub som arrangør af det 39. Verdensmesterskab for stående jagthunde, hvor 20
nationer deltog. Arrangementet var henlagt
til Vendsyssel, hvor en stor kreds af frivillige havde forberedt afviklingen af det store
arrangement.
Lad det være sagt med det samme. Alt
klappede på bedste vis. Vindere blev fundet,
men hvis man havde troet, at hjemmebane
var en fordel, så kom man til at tro om, for
der blev ingen medaljer til Danmark.

temperatur under fem grader var de klimatiske fakta.
Det var formentlig ikke vejrets skyld alene,
men det er ikke urimeligt at antage, at det
bærer en betydelig del af skylden for, at en
betænkelig stor andel af hundene ikke magtede at få en godkendt fugletagning.
Terrænerne var fremragende og der var en
absolut flot bestand af fasaner og agerhøns
på markerne.
Igen og igen blev der stødt fugle i slippet
eller de blev trådt op af hundeførere, skytter
eller dommere.
Rammerne var sat. Dronninglund Slot d.
Heller ikke de danske hunde magtede på
21. oktober. Åbningsceremoni. Indmarch og dagen opgaven, men det skal understrepræsentation af nationernes deltagere med
ges, at de danske hunde anlagde et stort og
tilhørende nationalmelodier. Taler af såvel af energisk søg. Faktisk fik Lasse Webergs
formanden for Dansk Kennel Klubs udvalg pointer Spurvfugldalens Quincy betegnelfor stående jagthunde, Erik Petersen, Jørgen sen CQN, som er udtryk for, at den med en
Hindse Madsen (formand for DKK), Claus
korrekt fugletagning i høj grad havde været
Lind Christensen (formand for DJ) og borg- præmieringsværdig.
mester i Brønderslev Kommune Michael
48 engelske og 42 kontinentale hunde blev
Klitgaard.
afprøvet. Seks hunde i hver kategori formåEn uventet check på 25.000 kr. fra Spar
ede at score point.
Nord løftede stemningen yderligere. AfslutSøndag var der hviledag, fordi man skulle
ningsvis blev der i et stort telt i parken budt afvikle Sct. Hubertus – se Verdens bedste
på sandwich og drikkevarer til alle.
jægere – inden det igen kunne gå løs om
Så var man ellers klar til at gå i gang næste mandagen, som var sidste prøvedag.
dag med det alvorlige.
På VM’s første prøvedag gjaldt det første
Hvad der gjorde udslaget, vides ikke. Det
afdeling af den klassiske markprøvediscivides heller ikke, om prøveledelsen havde
plin.
beordret en ekstra flok frivillige i NordjylVejret var mildt sagt ikke med deltagerne.
lands kirker om søndagen, men faktum er,
Regn fra morgen til aften, stærk blæst og en at vejret viste sig fra sin allersmukkeste side

Svenske Janice Lundström ser ikke ud til at have megen lyst til at slippe sin ruhår Allie i de våde roer. Det
gik nu ikke så galt, for Allie opnåede tres bon. Foto:
Thomas Lindy Nielsen.

Dispansation
I forbindelse med afholdelse af
Verdensmesterskabet havde arrangørerne fået dispensation i forhold
til såvel gældende udsætningsregler
som den gældende jagttid for agerhøne.

- Der er et yndigt land. Det står ... Foto: Harris Jensen
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Jens Have og Frierfjordens Randi klar til at slippe på
VMs anden dag. Trods god support fra mange midjyske pointervenner lykkedes det ikke for ekvipagen.
Foto: Flemming Østergaard.

Flemming Ransborg og Kærholts Mads opnåede 3.
exellent på anden dag af VM. Flot klaret. Foto: Harris
Jensen.

Tommel op. Verdensmesterskabet er i hus for Nina
Paul-Wollmann, Tyskland og den engelske setter Solid
Gold’s Yoga.
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om mandagen. Dermed var der optimale
forhold for afprøvningerne, og der blev også
i mange tilfælde vist hundearbejde af høj
klasse.
Et af de engelske hold gik på store marker
med olieræddiker helt oppe ved Ålbæk, og
her var masser af høns, der gjorde det muligt
for dommerne at bedømme hundenes kvaliteter. Søg, stil, vildtfinderevner og evnen
til at bringe fugle for bøssen samt efterfølgende apportering.
Reglerne er noget anderledes på en FCIprøve, end vi kender det. Holdene er store.
Man får 15 min. Til at vise, hvad hunden
kan, og det første minut er friminut, hvor
hunden i princippet kan lave alle fejl, den
har lyst til. Så truttes der i hornet, og alvoren
begynder.
Misbrug af chancer er det samme som, at
man er slået ud. Stilen skal være, som det
foreskrives i standarten, ellers er det ud.
Det oplevede Jens Have, der deltog med sin
pointer Frierfjordens Randi. Den viste et
fremragende søg i bedste kontakt, men på
en pointer skal næsen være højeste punkt på
hunden under søget. Det var den ikke, og så
var det ud.
Ulydighed tolereres ikke, men rejsning af
fugl eller mangel på samme er meget langt
fra vore regler om frisk og villig rejsning.
Det er tilladt, men så skal man gøre opmærksom på, at hunden rejser på skandinavisk maner.
Kravene til apportering ville nok heller
ikke holde ret langt på en af vore prøver,
men det skal dog siges, at mange af hundene
udviste glimrende apportsøg og fint efterskudsarbejde.
Det er ikke nemt at være skytte på en FCIprøve, for så snart dommeren har signaleret,
at standen er godkendt, må føreren skynde
sig frem og få fuglen/fuglene bragt til flugt,
og så er det bare skyttens opgave at være på

pletten. Det blev et par hårde dage for skytterne, og enkelte steder røg der måske også
et par kilo af alt det løberi.
En særlig og lidt mærkværdig disciplin er
andeapporteringen. Alle hunde, som står
til præmiering skal, når dagen er omme,
apportere en and. Den kastes 10 – 15 meter
på dybt vand, og så er det med at komme i
baljen for at hente anden hjem til mor eller
far.
Her kan det undre, at dygtige hundeførere,
som for manges vedkommende ikke laver
andet i prøvesæsonen end at rejse fra den
ene prøve til den anden, møder med hunde,
man knapt nok kan få i vandet. Det kan man
da træne hjemme i det lokale gadekær. Tænk
sig at sætte et verdensmesterskab over styr,
bare fordi hunden ikke vil gå i vandet.

En legende kom forbi

korthår, langhår og breton.
Nu kunne man godt tro, at det hele drejede
sig om hundetræning og prøver, men Hari
Herak er og har altid været passioneret
jæger, og han jagter med alle sine hunde.
Hans foretrukne vildt er i prioriteret rækkefølge agerhøns, vagtler og snepper.
I de senere år har han føjet endnu en dimension til sin jagtudøvelse, idet han også
er særdeles ihærdig falkoner.

En af domerne på årets verdensmesterskab
for stående jagthunde i Nordjylland var
kroaten Hari Herak.
Hari Herak er ikke en Hr. Hvem som
helst. Interessen og viden har han med helt
fra barnsben af, idet han var i lære hos sin
far. Her lærte han, hvordan man udtager
hunde med det største potentiale.
Hari Herak vandt sin første prøve i 1976,
og i mange år var han fast inventar, når der
skulle afvikles Verdensmesterskab. Det er
der sådan set ikke noget at sige til, for han
nåede at vinde VM mere end 10 gange.
Men det er ikke kommet af sig selv. Det
er gennem hårdt arbejde og stor ihærdighed. Således tilbragte han hvert år som
aktiv hundefører omkring 150 dage på de
europæiske landeveje i sin kassevogn, fyldt
med hunde.
Hari Herak er bestemt ikke racefanatiker.
Han har næsten altid haft flere racer, ruhår,
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Det blev til to præmieringer for de danske
hunde på andendagen. Hos de engelske
opnåede pointer, LN’s Pointmanns Piere
v. Martin Mortensen exellent, og hos de
kontinentale fik Kærholts Mads v. Flemming Ransborg 3. exellent (dagens 3.
bedste hund). Begge hunde viste fornemt
fuglearbejde og dressur i topklasse, så de to
præmieringer fik naturligvis humøret til at
stige mange grader i den danske lejr.
På FCI-prøver anvender man præmiegraderne exelllent, tres bon, bon og con (en
slagt IFF). Exellent-hundene matches til
slut mod hinanden for at se, hvem der skal
have 1, 2 eller 3 exellent. Til 1. exellent kan
der tildeles CACIT og RES. CACIT til 2.
exellent.
Der blev totalt på andendagen præmieret
14 kontinentale og 10 engelske hunde.
Det 39. verdensmesterskab sluttede med
stor gallamiddag på Dronninglund Hotel.
Og så var der nok nogle, som trængte til at
sove ud.

Hari Herak. Foto: Thomas Lindy Nielsen.

Fantastiske frivillige
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Verdensmesterskabet for stående jagthunde
i Vendsyssel kunne ikke afvikles, uden at
en masse frivillige trådte til og knoklede en
vis legemsdel ud af bukserne. Det er lige fra
pigerne i sekretariatet, til terrænleder, skytter og parkeringsvagter på samlingspladsen
i Hjallerup.
Alene at skaffe de mange terræner, synes
næsten helt umuligt, og så få det tilrettelagt,
så det også er publikumsvenligt. For det
var publikumsvenligt. Kun enkelte gange
foregik begivenhederne lidt langt fra publikum, men for det meste var det meget nemt
at følge afprøvningerne fra en tilstødende
landevej.
Alle ydede en fantastisk indsats med højt
humør i alle VM-dagene. Denne indsats kan
ikke roses nok, og man kan ikke andet end
beundre den ildhu, hvor med de gik til de
forskellige opgaver. Det er også helt fantastisk, at det kan lykkes at finde så mange
frivillige i det nordjyske.
Det kan godt være, at man i hovedstaden
taler lidt nedsættende om Udkantsdanmark,
men Jagthundens redaktør vil godt skrive
under på, at i Vendsyssel er man verdensmestre i frivillighed. Tillykke med titlen og
tusind tak.

Verdensmestre 2016

Hvor skal vi hen du? Der skal lige konfereres over
mobilen, før næste hold hundeførere køres ud i marken, og humøret fejler bestemt ikke noget hos skytte
Jens Hansen (orange) og terrænleder Jes Krag.

Vindere engelske racer:
Individuelt.
1.-vinder og verdensmester: Engelsk
setter Solid Gold’s Yoga, Nina Paul-Wollmann, Tyskland.
2.-vinder: Pointer Isis De L’escalayole,
Simone Meili, Schweiz
3.vinder: Engelsk setter Lavezzi Del Zagnis, G. Pezzotta, Schweiz.

Tænk hvis et verdensmesterskab blev sat over styr,
fordi hunden ikke ville i vandet. Foto: Flemming
Østergaard.

Hold.
1.-vinder og verdensmester: Schweiz.
2.-vinder: Italien.
3.-vinder: Spanien.

Vindere kontinentale racer:
Individuelt.
1.-vinder og verdensmester: Korthåret
hønsehund Arko Od Cika’nskeho Potoka,
Petr Zoubek, Tjekkiet.
2.-vinder: Korthåret hønsehund Zemur,
Pezzulli Mauro, Italien.
3.-vinder: Breton Goku De Kronnellar,
Emiliano Rodriquez Garzia, Spanien
.
Hold.
1.-vinder og verdensmester: Tjekkiet.
2.-vinder: Italien.
3.-vinder: Tyskland.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00

www.fjd.dk
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Verdens bedste
jægere
Som fast bestanddel af et verdensmesterskab afholder man verdensmesterskab i
Sct. Hubertus, der, selv om det foregår sammen med de stående hunde,
først og fremmest er en jægerprøve.

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

Jægeren, her danske Øystein Grandorf, hilser på dommerne. Bemærk, at den ene af dem er Hari Herak.
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Oven over: Sara Chiester fra England har grund til
at smile. Præstationen rakte til en samlet individuel 3.
plads i Sct. Hubertus.
Øverst til højre: Billedet taler vist for sig selv. Det var
ikke vejr til hønsejagt med stående hund.
Nederst til højre: Perfekte situationer, men Christine
Due fryser og skyder forbi. Alle fotos: Flemming
Østergaard.

På VMs hviledag afvikler man Hubertusmesterskabet., men hvor man i det egentlige
VM konkurrerer i engelske og kontinentale
hunde, så deler man op på en anden måde
i Sct. Hubertus. Her konkurrerer mændene
(28 deltagere) for sig og kvinderne (19
deltagere) for sig. Alle racer kan i princippet
være repræsenteret, men det betyder ikke
noget, for man afprøves enkeltvis, så hundene skal ikke konkurrere mod hinanden.
Og man kan lige så godt sige det med det
samme. Det blev en prøvelse for de forskellige ekvipager i, hvordan man holder sig
selv og hunden varm, når regnen siler ned,
og termometeret kun lige er et par grader
over 0.
I princippet handler det om i en hubertuskonkurrence at vise, hvor dygtig man er
som jæger. Man har 20 min og fire patroner
til at fælde to fugle for sin hund, og det er
så op til dommerne at vurdere, hvor godt
samarbejdet er mellem jæger og hund, hvor
god man er som skytte, og hvordan man
håndterer sikkerheden. Den skal være i top.
Man starter med at hilse på dommerne
og præsentere sig selv og sin hund. Man
viser jagttegn og forklarer lidt om sit våben
og den valgte ammunition. Og så går man
ellers i gang, fuldstændig som hvis man var
på jagt med sin hund.
Når hunden finder fugl og tager stand, går
man roligt op til den. Ingen løberi – det er
uforsvarligt med våben i hånd. Når fuglen/

fuglene kommer i luften gælder det om
at fælde den, og naturligvis skal hunden
efterfølgende apportere. Her betyder det
faktisk ikke noget med en knaldapport, for
pointtabet for en knaldapport er meget lille
i forhold til de points, man opnår ved at få
fældet fuglen.
Skulle man hurtigt få fældet de to fugle,
går man alligevel tiden ud, og må så skyde i
luften ved efterfølgende situationer.
Den store udfordring den oktobersøndag
i Vendsyssel var at holde krop og hænder
varme, så man kunne skyde, og det var der
helt klart nogen, der var bede til end andre.
Det resulterede selvfølgelig i, at nogle fik
skudt fugle, medens andre ikke gjorde.
Det sidste kom til at gælde for vores egen
Chistine Due, mange gange verdensmester
netop i denne disciplin. Nu skulle det hele
så rundes af på hjemmebanen, og setuppet
var helt på plads. Hunden var trimmet og
Christine havde trænet flittigt med sin skydning. Farmand og en stor servicevogn var til
rådighed, gemal og lille datter var med. Der
var sørget for den optimale opbakning. Men,
men, men…
Der var ni ekvipager på hold 5, hvor Christine skulle ud som nr. 7. Det er længe at
holde sig varm, og da hun så endelig skulle
i ilden, afleverede hun jakken. - Jeg er ikke
vant til at skyde med jakke på, var hendes
forklaring. Det skulle vise sig at blive en
fatal fejl.
www.fjd.dk

Ret hurtigt fandt hendes ruhår Tascha fugl.
Hønsene blev rejst. Der var ro i opflugt og
skud, men den ellers så sikre skytte bommede. Kort efter gentog det sig og igen og
igen. Fire blanke forbiere i oplagte situationer. Det hele var serveret på et sølvfad,
men mulighederne blev ikke udnyttet. - Det
er det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv,
var Christine Dues kommentar, da hun både
våd og kold kom tilbage til supportgruppen.
- Jeg kunne slet ikke skyde, for geværet
kørte simpelthen rundt, fordi jeg frøs, tilføjede hun.
Sidst på eftermiddagen skulle der så
matches om den endelige titel. De bedste fra
hvert hold fik så, uden skelen til de individuelt opnåede points, yderligere en omgang og
muligheden for at fælde fugle. Matchningen
foregik i en stor mark med høje ræddiker,
hvor der var en del fasaner, og det blev nok
dagens oplevelse.
Her var der nogen, der vidste og viste os
andre, hvad det drejede sig om. Hundene gik
i fin kontakt, fandt fugl, fik dem i luften og
forholdt sig rolige, og selv om det var sidst
på dagen, så fældede jægerne hver gang
fuglene med den største selvfølgelighed og
sikkerhed. Og lige så sikkert blev fuglene
efterfølgende apporteret. Det var kun marginaler, der skilte. Et fantastisk flot punktum
for en ellers noget kold og klam dag.

27

Det var vanskelige forhold til matchningen i de høje ræddiker og sennep. Simone Melli Meili gør sig klar, og med
to perfekte situationer snuppede hun verdensmesterskabet. Foto: Flemming Østergaard.

De blev verdens bedste jægere
Mænd.
1.-vinder og verdensmester: Giancarlo
De’luigi, San Marino, Breton Shila.
2.vinder: Zoran Postic, Kroatien, Ruhåret hønsehund Aris.
3.-vinder: Elvis Gospic, Kroatien, Engelsk setter Vud Od Ravnih Kotara.

Meili, Schweiz, Engelsk setter Cyrano
Du Tourbillon Blanc.
2.-vinder: Janice Lundstrøm, Sverige,
Ruhåret hønsehund Fasanvingens
Allie.
3.-vinder: Sara Chichester, England,
Gordon setter Wiscombe Tomintoul.

Hold.
1.vinder og verdensmester: Kroatien.
2.-vinder: Tyskland.
3.-vinder: Norge.

Hold.
1.-vinder og verdensmester: Italien.
2.-vinder: Sverige.
3.-vinder: England.

Kvinder.
1.-vinder og verdensmester: Simone

Zoran Postic fra Kroatien lykønskes af en af sine
landsmænd efter en flot finalepræstation. Det rakte til
andenpladsen. Foto: Flemming Østergaard.

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk
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SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
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Hun var en oplevelse
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Kim Henriksen
Man lagde mærke til hende allerede før start
på Sct. Hubertus. Stor kassevogn med hundebure i flere etager. Udrustning af en hver
slags. Det var tydeligt, at der her var tale om
en professionel hundefører.
I Sct. Hubertus var hun ude som sidste
ekvipage, men det generede hverken hende
eller den engelske setter Cyrano. Hunden
arbejdede virkelig godt, fandt fugle og rejste
dem præcist – godt nok på FCI facon. Der
var komplet ro i opflugt og skud, og Simone
Meili fældede hver gang fuglen med stor
sikkerhed. Efterfølgende viste hunden prima
apport.
Der var en ro og sikkerhed over denne
ekvipage, som man straks blev en smule betaget af. Præstationen indbragte hende ikke
blot holdets men dagens højeste pointtal 87.
Og så gentog hun det hele i finalen med
den største selvfølgelighed og blev en værdig Verdensmester 2016.
Dagen efter havde undertegnede igen
lejlighed til at se hende i den egentlige VMkonkurrence. Her havde hun to hunde med
pointeren Isis de l’Escalayole og den engelske setter Ami Cicco du Tourbillon blanc.
Hundene gik fremragende i perfekt søg
og glimrende kontakt. De fandt deres fugle
rejste præcist, var rolige under skudafgivelsen og apporterede på bedste vis. Specielt
pointeren lavede et rigtig godt efterskudsarbejde, som vi, der stod og så på, var enige
om, var en ganske svær situation.
Det blev da også belønnet, idet Isis fik 1.
exellent (dagens bedste engelske hund) med
CACIT. Den engelske setter fik tres bon og
kunne dermed dele den samlede fjerdeplads
med tre andre.
Her var en hundefører, som kunne sin metier, og som havde hunde, der på alle måder
også var anvendelige på vore breddegrader.

Jæger og Hund
Slidstærke signalveste
til din bedste ven.






www.jageroghund.dk
S IN C E

Både hund og fører udstråler energi. Simone Meili slipper pointer Isis på VMs anden dag.

www.fjd.dk
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FUME 2016

Mesterskab med
store udfordringer

Haps, så er det hjem med ræven.

Problemer er til for at blive løst. Forhindringer er til for at overvinde. Begge dele var der nok
af på årets fuldbrugsprøvemesterskab, der blev afholdt sidst i oktober på terræner mellem
Vejle og Grindsted.

Tekst og foto: Anette Laursen.
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FUME 2016 blev afholdt på terræner omkring Grindsted og Randbøl den 28. og 29.
oktober. Meget sent på sæsonen i forhold til
tidligere. Vi var derfor meget spændte på,
om det var muligt at have en pæn bestand af
fugle på den årstid. Det viste sig heldigvis
ikke at være noget problem.
Jens Abildgaard havde lavet et fantastisk
stykke arbejde med at skaffe flot markterræn. Vi havde planlagt markarbejdet til
førstedagen, men en uges tid før prøven fik
vi at vide, at der skulle afholdes DM i pløjning på nabomarkerne, og man forventede
omkring 3000 tilskuere. Vi besluttede derfor
at vente med marken til dag to.
Det var så ikke den eneste udfording vi fik.
Ordførende dommer blev syg to dage før
prøven, men heldigvis blev Erling Pedersen
så frisk, at han kunne dømme vand, ro på
post og apportering fredag.
Her kunne vi køre ham frem til disciplinerne, så han kunne skåne sit dårlige ben.
Men marken lørdag kunne han ikke klare,
og vi måtte derfor lave om på dommerbesætningen.
FUME 2016 kom til at foregå på følgende
måde.
Dag 1: Vand, ræv, ro på post, apportering og
skovdiscipliner.
Dag 2: Mark og schweiss.
Fredag morgen mødtes alle deltagere, hjælpere og dommere til morgenmad i Jagthytten på Randbøl skydebane. Alle var spændte
og klar til at yde deres bedste de næste to
dage. Vejle Ådals hornblæsere blæste prøven i gang, og efterårsvejret viste sig, efter
lidt startvanskeligheder, fra den pæne side.
Normalt er apportering ikke det store
problem for hundene, men det viste sig at
blive den disciplin, som virkelig voldte
problemer. Når man så på apporteringsbanen, så det ikke ud til at være noget særligt,
men på en eller anden måde voldte terræn
og vindretning problemer, og hundene
havde meget svært ved at lokalisere de tre
udkastede emner.
De arbejde alle med høj intensitet og
forsøgte virkelig at løse den opgave, de var
sat på, men det var bare rigtig svært. To
hunde måtte give op og fik derfor ikke alle
emner hjem. Kun et par stykker klarede det
med kun lidt problemer, og resten kæmpede
virkelig for at få det til at lykkes.

Ordførende dommer Erling Pedsersen klarede dommerhvervet selv om benet drillede.

hundene ville klare det. Men det var meget
veltrænede hunde, som deltog, og der var
ikke nogen vaklen i denne disciplin.
Der var en enkelt hund, som ikke fik ræven
hjem, ellers klarede de andre det flot.
Ved sidste års FUME i Vordingborg var
der fællesspisning om aftenen på prøvedag
et. Det var rigtig hyggeligt, og det havde
vi derfor kopieret til Randbøl. Vi fik noget
godt at spise, og alle hyggede sig, der blev
fortalt historier og der blev talt om, hvordan
dagen var gået.
Nogle få vidste, at de havde sat så mange

point til eller ikke fået alle emner hjem, så
de ikke kunne opnå en placering, men de
øvrige stod meget lige, så det ville blive
mark og schweiss, som blev afgørende.
Lørdag morgen mødtes alle til morgenmad
hjemme hos Jens Abildgård, derfra havde
vi kun få km kørsel til terrænerne. Dagen
startede med regn, men da vi gik ud i marken, viste vejret sig fra sin bedste side, og vi
gik hele formiddagen i det flotteste solskin.
Altid lidt sjovere at gå i marken i godt vejr.
Det første par hunde blev sluppet, og det
varede ikke længe, inden der var stand.

Langhår Vigdis med dagens første nedlagte fasan. Her kunne man have haft gavn af et markeringsdækken.

Til vandarbejdet havde vi lånt et rigtig fint
vandhul i udkanten af Grindsted. En dejlig
stor sø med fine brede sivbræmmer. Der var
næsten 400 meter for hundene at svømme
for at hente alle fire emner hjem. Her måtte
en enkelt hund give op, ellers klarede de andre det rigtig flot. Men vandet er koldt sidst
i oktober, og det tog på kræfterne.
Ræveslæbene blev lagt i skoven omkring
jagthytten. Her er der en stor bestand af
kronvildt, og vi var lidt spændte på, hvordan
www.fjd.dk
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Langhår Vigdis have en flot situation for
fasan i høj efterafgrøde. Endnu et par hunde
opnåede stand i den høje efterafgrøde, men
desværre fik vi ikke noget ud af det, da vi
havde store problemer med at se hundene.
Jagthundens udsendte håber, at FMR for
de kontinentale hunde snart bliver lavet om,
så det er tilladt at bruge signaldækken, det
havde vi virkelig haft god gavn af i denne
fine mark.
Nu gik det så slag i slag, men let var det
ikke, og hundene måtte arbejde hårdt, inden
det lykkedes os at få skudt en fugl for hver
eneste hund.
Schweissen skulle foregå i Gøddinghuse
Plantage ikke langt fra Jagthytten i Randbøl. Alle kørte derfor tilbage dertil for at
spise frokost og vente på, at det blev deres
tur til at gå schweiss.
Hvis der var meget kronvildt i skoven til
ræveslæbet, så var der rigtig meget, der hvor
schweisssporene lå.
Stifindere Merete og Benny havde set flere
rudler, da de sammen med dommerne lagde Trods hård konkurrence kan hundeførerne glædes over andre gode præstationer.
sporene, og de skubbede dem rundt i skoven
så det var ikke godt at vide, hvem der fik
fornøjelsen af dem, når sporene skulle
Hector ført af Steen Henningsen og Åkjærs dommere og ikke mindst hundeførere med
udredes.
Hanse ført af Allan Nordkvist Jakobsen
dygtige og veltrænede hunde var disse to
Men igen viste det sig at være tophunde,
dage ikke blevet til det, de blev.
som deltog på FUME. Alle hunde kom igen- begge med 226 point.
Hector blev 2. Vinder da han er yngre end
Alle hyggede sig, og selv om der var bennem sporene, og kun to fik et enkelt tab.
Hanse. Som 4. vinder placerede ruhåret høn- hård konkurrence, var der en god stemning,
sehund Falk Vom Heidgarten, ført af Jesper og man kunne glæde sig over andres fine
Nu var det bare at vente på at pointene
Kjærgaard sig med 222 point.
arbejde.
blev talt sammen, så årets FUME-vinder
Det er med glæde der kan tænkes frem til
kunne kåres. Det kom til at blive et meget
Der skal lyde en stor tak til alle, som
FUME 2017.
tæt løb. Men FUME-mester 2016 med 233
var med til at få FUME 2016 til at klappe.
point, blev ruhåret hønsehund Lykkeagers
Batmann ført af Jan Petersen. Lige i hælene Det er et stort arrangement, og uden gode
hjælpere, skytter, terrængivere, hornblæsere,
på ham lå ruhåret hønsehunde Lykkeagers

Tillykke til de placerede på FUME 2016.
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DJUrer

Dansk Jagthunde
Udvalgs bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 15 på Danhostel Vordingborg,
Præstegårdsvej 16-18, 4760 Vordingborg.

oriente

Referat
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ,
formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK,
Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK,
Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer
(FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV og
Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
PV bød velkommen til bestyrelsesmødet.
1. Dagsorden fastlægges
Efter at punkt 4.7. Frist for kritikker var tilføjet, blev forslag til dagsorden vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat
af mødet 8. august 2016 samt opfølgning af
ikke afsluttede sager
Referatet fra mødet den 8. august 2016 blev
godkendt og underskrevet.
3.0. Organisationerne
3.1. Meddelelser fra organisationerne
FJD CJ kunne meddele, at 11 af FJD’s
specialklubber støtter Harris Jensens kandidatur til valg til Dansk Kennel Klubs (DKK)
bestyrelse.
DKK EP kunne oplyse, at der var tilmeldt
12.400 hunde til DKK’s udstilling i Herning.
Derudover kunne EP oplyse, at tiden i øjeblikket bruges til VM-forberedelserne.
Danmarks Jægerforbund (DJ) KH orienterede om en drøftelse, der havde været i DJ’s
jagthundeudvalg om præmier på markprøver.
DJ udleverer Holmegaard Glas. KH kunne
ønske en mere ensartet norm for udlevering af
glas i de forskellige organisationer og klubber.
AASJ kunne oplyse, at FJD og specialklubberne udleverer Holmegaard Glas efter ret ens
normer. Han vil udsende en oversigt og priser
til orientering. EP var positiv for ens retningslinier
Der har været kritik af DKK’s ”sparerunde”
med udlevering af diplomer kun til 1. præmietagerne. CHJ oplyste, at diplomerne er en
forsøgsordning.
PV foreslog, at de økonomiske retningslinier
for afvikling af prøver bliver ensrettet. AASJ
oplyste, at det er forsøgt før, da det mange
gange er de samme mennesker, der arrangerer
prøverne for de forskellige klubber og organisationer. Nu er de forskellige organisationers
retningslinier tilgængelige på DJU’s hjemmeside under MUV
Efter flere indlæg blev det vedtaget at sætte
dette emne på næste mødes dagsorden.
AB kritiserede den meget lange tilmeldingsfrist til efterårets vinderprøver og spurgte,
hvem der har besluttet det? AASJ kunne
oplyse, at det for flere år siden var besluttet, at
der skal være en fælles tilmeldingsfrist for organisationernes vinderprøver, når septembers
markprøver for åben klasse er afviklet, således
at de respektive sekretærer kan koordinere
overflytning fra overtegnede prøver til dem,
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hvor der er ledige pladser. Målet er, at alle
kvalificerede får mulighed for at starte på en
vinderprøve ugen før DM. Ansvaret for denne
proces er uddelegeret til Markprøveudvalget.
Efter en kort debat blev det besluttet, at
tilmeldingsfristen fremover skal være ca. 14
dage. Da prøverne i 2016 lå i den anden weekend af oktober, blev tilmeldingsfristen 3 uger.
3.2. Dansk Drentsche Patrijshond Klubs
(DDPK) udmeldelse af FJD
Fra DKK’s forretningsudvalg (FU) var den
20.09.2016 modtaget en skrivelse, hvori det
anbefales, at DJU ikke sender nogen skrivelse
til DDPK, idet DKK’s FU mener det alene
er en sag mellem FJD og DDPK. Det blev
herefter besluttet, at DJU ikke sender noget
brev til DDPK.
Herefter fulgte en debat med flere indlæg,
hvor der bl.a. blev drøftet hvilke krav, der skal
stilles til prøver, der kvalificerer til vinderklasser og brugsklasser på udstillinger. Det blev
besluttet, at der arbejdes på at holde et møde
med repræsentanter fra DJU og DKK’s bestyrelse/forretningsudvalg for at få drøftet den
fremtidige organisering af anerkendte prøver.

aldersgrænsen til 3 år fastholdes.
4.4. Ændringer i Fælles Markprøve Regler
(FMR)
Der arbejdes på at fremlægge forslag til ændring af nogle punkter i FMR til vedtagelse på
mødet først i 2017.
CJ omtalte, at han havde konstateret, at en
hund kan blive jagtchampion, uden der er
fældet fugl for den i situationen. Det bør efter
hans mening ændres, så der skal stilles krav
til, at der skal være fældet fugl for hunden i
mindst én eller to situationer. Der var herefter
en kort debat om andre situationer, hvor der
måske skal lovgives mere præcist, men det
blev også sagt, at der ikke kan lovgives om
alle mulige detailler.
Sluttelig blev konkluderet, at forslag til
ændringer bør så vidt det er muligt fremlægges inden FJD’s bestyrelsesmøde i november
måned.
4.5. Ad hoc udvalg vedr. redigering af FMR
Fra ad hoc udvalget var modtaget en rapport,
hvori der er orienteret om de tiltag, udvalget
arbejder med. I rapporten stilles spørgsmål
til hvorledes klagesager m.m. skal behandles
for ”associerede prøver”. Endvidere gøres
4.0. Dommerudvalget (DUV)
opmærksom på, at en digital lancering af
4.1. Dommerudvalgets rapport
FMR på DJU’s hjemmeside i en ny version vil
Fra DUV var modtaget en rapport, hvori der
kræve økonomiske ressourcer til professionel
bl.a. gives status for 7 dommeraspiranters udprogrammering og grafisk opsætning.
dannelsesforløb. FS supplerede med at oplyse,
Det første spørgsmål kunne ikke umiddelbart
at nogen er helt i top, og nogen er blevet bedre. besvares, og der vil blive arbejdet med at få
FS foreslog, at det bør overvejes at involvere
afklaret problematikken.
ERFA-grupperne noget mere i behandlingen af
Til det andet spørgsmål foreslog PV, at udforskellige emner, ligesom han ønskede oplyst, valget skal komme med et budget, hvori disse
hvilke opgaver DJU forventer DUV løser.
udgifter er indeholdt.
På et spørgsmål fra CHJ om betaling af
4.6. Ansøgning om dispensation til dommer
kørselsudgifter til dommeraspiranter blev det
Fra DUV er modtaget en ansøgning om, at det
oplyst, at DUV bestræber sig på at begrænse
tillades markprøvedommer Søren Stærkær at
disse omkostninger mest muligt.
benytte en sekretær ved bedømmelse på mark4.2. Godkendelse af apporteringsdommere
prøver. Efter en kort debat blev det vedtaget at
DUV havde indstillet 4 aspiranter til autoritillade Søren Stærkær at benytte en sekretær,
sation som apporteringsdommere, som blev
når han dømmer på markprøver i UK, ÅK og
godkendt.
BK samt på apporteringsprøver.
4.3. Aldersgrænse for ungdomsklassen
4.7. Frist for kritikker
På DJU’s møde den 8.08.2016 blev det vedta- DUV var blevet gjort opmærksom på, at to
get at hæve aldersgrænsen i ungdomsklassen
kritikker fra forårets markprøver af en domtil 3 år gældende fra 1. januar 2017. Reglen
mer først var lagt på Hundeweb i august og
indføres med en prøvetid på 3 år.
september. Vedkommende dommer havde
CJ havde indsendt en opfordring til, at
oplyst, at kritikkerne havde været lagt på inden
beslutningen tages op igen. CJ gav udtryk for
for den vedtagne tidsgrænse. Kritikkerne,
flere årsager til, at to års reglen for unghunde
som lå på en Word-fil på hans egen computer,
fastholdes. Det er ikke hensigtsmæssigt med
var. efter han var blevet gjort opmærksom på
denne vedtagelse, hvorfor ungdomsklassens
manglen, igen blevet lagt på Hundeweb.
aldersgrænse skal holdes på to år.
Efter en debat blev det besluttet at sende et
Der fulgte herefter en længere debat, hvor
brev til dommeren, hvori det understreges, at
en enkelt støttede CJ, mens øvrige indlæg
DJU ikke har kunnet konstatere, at kritikkerne
fastholdt den trufne beslutning, som forhåikke var lagt på Hundeweb inden for den vedbentligt vil medvirke til, at nogle hundeførere
tagne tidsgrænse og derefter af ukendte grunde
fortsætter med at arbejde med deres hunde og
var blevet slettet. Derfor får det ikke nogen
føre dem på markprøver. Til forslaget om, at 3 konsekvens denne gang, men vedkommende
års reglen ikke skal gælde for engelske racer,
vil være under observation mht. aflevering af
blev advaret mod at dele denne regel op i kon- kritikker.
tinentale og engelske racer. Det blev slutteligt
nævnt, at det frivilligt, om man vil stille i UK
5.0. Markprøveudvalget (MUV)
eller ÅK, når hunden er fyldt 10 måneder indtil 5.1. MUV’s rapport
den fylder tre år.
MUV havde fremsendt en rapport om udCJ meddelte, at spørgsmålet vil blive sat på
valgets arbejde i det forløbne år. Rapporten
dagsordenen på FJD’s næste bestyrelsesmøde. indeholder bl.a. motivering for de to næste
Som afslutning på punktet blev konkludepunkter.
ret, at vedtagelsen den 8. august om at hæve
ESK har fremsendt en ansøgning om at
www.fjd.dk

afholde en brugsprøve i forbindelse med deres
100 års jubilæum.
Punktet overføres til næste møde 5. december
2016.
5.2. Planer for 2017 – 2019
Fra MUV var modtaget forslag til reviderede
planer for 2017 og 2018 samt forslag til en
plan for 2019 Forslagene var motiveret i rapporten.
Punktet overføres til næste møde 5. december
2016.
5.3. Procedure for godkendelse af prøveregler
Punktet overføres til næste møde 5. december
2016.
5.4. Retningslinier for arrangører af prøver,
herunder evaluering af anmeldt prøve
11.09.2016.
Punktet overføres til næste møde 5. december
2016.
5.5. Fremtidig organisering af prøver med
jagthunde.
Punktet overføres til næste møde 5. december

2016.
5.6. Specialklubbers muligheder for afholdelse af kvalitetsprøver om efteråret.
Punktet overføres til næste møde 5. december
2016.

Nye apporteringsdommere

Kim B. Rasmussen dommernr. 556
Dreyervænget 1, 7000 Fredericia. Tlf. 2299
0078. e-mail: kbr@jokis.dk

DJUs bestyrelse har d. 15.10.2016 godkendt
fire nye apporteringsdommere, efter at de har
gennemgået den fornødne uddannelse.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
(SAU)
Der var intet til dette punkt
7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
Der er opstået et problem mht. kørselsgodtgørelse til dommeraspiranter på fuldbrugsprøver,
idet FUV har vedtaget at betale en større
kilometertakst end den af DJU vedtagne.
Efter en kort debat blev det vedtaget, at FUV
skal betale differencen mellem den udbetalte
kørselsgodtgørelse og det beløb, som refererer
til den af DJU godkendte takst.
8.0. Økonomiudvalget (ØUV)
Der var intet til dette punkt

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
(WEB)
Der var intet til dette punkt.
10.0 Valg. Orientering om foreslåede kandidater
Der var udsendt en information om foreslåede
kandidater pr 1.10.2016. AASJ tilskriver de
foreslåede kandidater for at få bekræftet, at de
modtager valg.
11.0. Næste møde
Mandag den 5. december 2016 kl. 17 i Ejbyhallen.
12.0. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 17,50.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Sofie Skovly dommernr. 557
Bøgelundsvej 3, 4660 Store Heddinge. Tlf.
6146 9710. e-mail: sofieskovly@hotmail.com

Preben Bach Christensen dommernr. 554.
Nørskovvej 6, 8660 Skanderborg. Tlf. 8652
1557/2382 1557.
e-mail: pbgaarden@gmail.com
Per Madsen dommernr. 555
Lykkegaardsvej 14, 0, 6700 Esbjerg. Tlf. 2327
7190. e-mail: jp.madsen@hotmail.dk
Per Madsen

Preben Bach Christensen

Kim B. Rasmussen

Sofie Skovly

Bedste venner
passer på hinanden
KØB EN ULYKKESFORSIKRING I DAG

KUN 507,-

PR. ÅR

Ulykkesforsikringen dækker påkørsler, tandskader, kornaks i øret, vådeskud,
sivskader, watertail, skårne poter, stiksår og flænger, flækkede negle, knoglebrud,
bidsår, forgiftning, øjenskader, fremmedlegemer, knæskader, bistik, slangebid
og meget andet. Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk
www.fjd.dk
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bat
deHvad
er visionen omkring de stå-

kunne man se folk i lappede bukser, hullede
støvler, gamle trøjer, slidte bøsser, nogle med
mere slør end godt var. I dag koster og køber
ende jagthunderacer / FJD – for mange gerne 2 par gode jagtsokker til mere
de kommende 25 år.
end 500,00!!
I FJD har man rundt regnet 4.500 medlemmer
Skal vi lade stå til og se på at både medi specialklubberne. Specialklubberne betaler
lemsantal og hvalpetillæg til stadighed, med
i dag ca. kr. 120 pr. medlem for at være med i
enkelte opadgående bump, samt enkelte
FJD (Hvoraf langt den største del går til bladet
solstrålehistorier i nogle klubber, mindskes fra Jagthunden).
år til år.
Et medlemskab i f.eks. Gordon Setter klubben
Nogle mener at man bør ændre vores hunde,
koster kr. 475 årligt. Well, mit barnebarn er
så standen ikke mere er omdrejningspunktet.
10 år og medlem i svømmeklubben – hvor
Hundene vil, i mine øjne, derved blot komme
han betaler kr. 2.100 i kontingent – I Kolding
til i endnu højere grad, at minde mere om de
Sportsfiskerklub er kontingentet f.eks. kr.
andre ordinære apporterende jagthunderacer.
1.395 pr. år.
Nogle mener også at bare hundene går under
Tænk hvilke muligheder man ville få, hvis
bøssen løser problemet sig selv.
samtlige klubmedlemmer i FJD betalte f.eks.
Andre mener, at blot man mindsker kravet til
kr. 500 ekstra årligt (uha, tør ikke engang at
dressur, på bl.a. jagtprøver, så skal det nok
regne på kr. 1.000 årligt).
hjælpe på interessen.
FJD ville derved få mere end kr. 2 millioner
Personlig tror jeg det eneste der kan skabe in- i årlige indtægter, som tilskud, til leje af jagt,
teresse er at man griber tingene an så de bliver prøve og træningsarealer (hvor alt andet jagt
attraktive for nye medlemmer. Gør jagten med end målrettet de stående hunde kunne lejes vide stående hunde spændene og udnytter det
dere ud), klublokaler (som nemt kunne bruges
potentiale standen har.
til FJD’s, samt klubbernes møder og geneAlle nye sportsgrene med vækst har det fælralforsamlinger) ansættelse af en toptræner,
lestræk at de er spændende, udfordrende, at der som igen kunne udvikle instruktører landet
stilles visse krav til udøveren, men også at der over – en vildtrådgiver/skytte (som også er
i høj grad er mulighed for uddannelse, træning de stående jagthunderacers talsmand indenog støtte til at imødegå de udfordrende krav.
for jagtpolitik, udvidet jagttid på agerhøns,
Se f.eks. på buejagt, klatring, mountainbike,
m..) – og mange andre muligheder, hvor kun
fiskeklubber, vandreklubber, ekstrem jagt u
snæversyn og manglende kreativitet er med
udlandet, samt et utal af andre spændende
til at begrænse mulighederne. Men igen, alt
fritidsaktiviteter med vækst.
skal være målrettet KUN de stående hundeMåske vi fremover skal til at højne anseelsen racer, standen skal tages alvorligt, den er det
i det at jage over en stående hund, stille krav
sublime, det de andre ikke kan. At vi så får en
om dressur i forskellige niveauer, noget som
række egenskaber forærende oveni, er jo blot
gør ejerne stolte, hvordan kan vi gøre det mere endnu mere unikt.
spændene at eje en stående hund. Ej heller
Ved at uddanne og stille krav til vores hunde,
være bange for at tiltrække folk der kan lide
ejerne og førerne, vil vi på sigt ende op med
udfordringer og sport.
at kunne vise en masse særdeles veldresserede
Udvide dressur og markarbejde med hvalpe
og effektive jagthunde frem, i alle henseender,
klasse (NY), unghunde klasse, åben klasse,
både på jagt og under mere sportslige forhold,
vinder klasse, champion klasse (Ny), hvad var på en så profilerende og attraktiv måde at det
vel fodbolden uden Champions League Kort skaber fornyet og øget interesse for vores
sagt, flere niveauer og højere krav om at nå
aktive jagtform.
den absolutte top.
Kort sagt er mit bud på de stående hundes
Til gengæld skal vi sørge for at kunne tilbyde fremtid, fastsættelse af nogle særdeles visiouddannelse og træning, målrettet til den
nære mål på højt plan, tilfør FJD (de stående
STÅENDE hund og dens førere, via dygtige
jagthunderacer) årligt nogle millioner, ansæt
undervisere.
et par særdeles dygtige og kompetente trænere
Jeg tror det er af stor vigtighed vi anlægger
og rådgivere, lad dem anskaffe nogle egnede
en noget skarpere profil, kun omhandlende
arealer, implementer på sigt et uddannelsessyden stående hund, det her drejer sig om den
stem over hele landet, stil krav til hundeejernes
absolut mest attraktive og bevægelige (sunde) færdigheder på forskellige niveauer, gør det
jagtform der gives. Agerhøns, fasaner, snepper, usandsynligt spændene og interessant at eje en
ryper (vi må ikke undervurdere folks muligstående hund.
heder for at rejse udenlands) samt fuglevildt i
Vi er ikke alle egnede til at spille i Champions
almindelighed.
League, men vi nyder at se på det, evt. selv
Og nu kommer nok det sværeste – hvordan
deltage på lavere niveau, eller støtte på anden
organiserer vi os? – hvordan får vi givet alle
måde.
ejere, uanset niveau, mulighed for uddanMed venlig hilsen
nelse og træning og hvordan får vi skabt den
Anton Dahl
nødvendige økonomi? - hundefolket er kendt
for at være så nærige, at man helst skal kunne
skrælle en appelsin i lommen, uden at naboen
bemærker det.
Et forhøjet kontingent er næsten et fyord. Jeg
synes nu ikke man ser mange aktive jægere og
fritidselskere, som mangler noget. Før i tiden

36

www.fjd.dk

HP hvad vil vi med det?
Som engelsk hundemand og dommer har jeg
tit tænkt på hvorfor vi egentligt har HP i vor
vinderklasse. HP i sig selv har jo ingen værdi,
men er bare et kvalitetsstempel på vor hund,
som bevis på, at den har gået til en 1.pr.
Er dette ikke bare spil for galleriet, og burde
det ikke bare fjernes. Enten skal vi have HP til
at have en betydning, eller også skal det efter
min mening fjernes.
Jeg mener dog at vi skal vælge den første
løsning.
I år er der udtaget 26 engelske hunde til DM.
Adskillige af disse har sikret sig billetten via
en præstation der i åben kl. ville have udløst
en 2.pr. Er dette godt nok? Som det er nu, hvor
pladserne bliver fordelt efter forholdstal, kan
der fra en prøve komme tre hunde med, som
på dagen ”kun” har ydet en præstation der svarer til en 2.pr i åben kl., mens der på en anden
prøve måske er seks hunde der alle har fået
HP. Af disse kommer der 3 hunde med, mens
de andre 3 som reelt har ydet en bedre præstation end de tre med 2.pr. ikke kommer med.
Er dette fair?
Hvis nu man sagde at hunde der på efterårs
vinderklasse havde opnået HP var selvskrevne
til DM, ville HP lige pludseligt få en stor
betydning, og vi ville få de hunde med, som
havde ydet de bedste præstationer. Jeg mener
at de hunde der deltager på DM skal være
cremen af dansk hundesport, og ikke blot de
på dagen mindst dårlige.
Lad os så antage at der, når vinderklasserne
er overstået, er 15 hunde med HP. Disse 15 er
så selvskrevet til DM. Så kan man diskutere
om der skal flere med. Altså om det kun er
hunde med HP som kan deltage eller man skal
fylde op med hunde af lavere kategori. Hvis
man vælger at fylde op, kan man så udtage
de øvrige (kat.2 hunde) efter forholdstal, som
man gør det i dag.
Ligeledes med vore championatregler. Her
kunne jeg også godt tænke mig, at det kun var
præstationer der havde udløst et HP der var
tællende til jagt og brugschampionat. På den
måde ville man sikre at de hunde der opnår
et championat har vist, at de har den stabilitet
og kvalitet, som man med rette må forvente at
en champion skal have. Som det er i dag, kan
en 3.vinder placering som kat. 2 hund udløse
et jagtchampionat. Dette mener jeg ikke er
en champion værdigt. Lad os ændre reglerne
sådan at det er HP og ikke placering, som
udløser et championat.
For min skyld måtte man også gerne sidestille
en 1.pr. i brugsklasse med et HP i vinderklasse, sådan at man ”blot” skal gå tre gange
til en 1.pr. på en skydeprøve, for at opnå et
jagtchampionat.
På denne måde ville HP få stor betydning, og
være relevant i vort regelsæt.
Dette blot et oplæg til debat. Er vore regler
gode nok, eller kunne vi med små ændringer
højne kvaliteten og respekten for de hunde der
opnår championat titler og deltager på DM.
Mvh.
Anders Varming

DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

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

Og husk nu æ swisshund!
Det her er en beretning om en lørdagsjagt.
En form for jagt som den sikkert foregår
utallige steder i Danmark fra sæsonen starter
for alvor i oktober og slutter når januar går
på hæld.
Men for mig er denne jagt noget helt særligt. Det er en historisk jagt, for den foregår
altid den første lørdag i oktober og har gjort
det i mange mange år. Det er Jens Jørgen,
der inviterer og han har haft monopol i
sognet på første lørdag. Andre har anden
lørdag eller tredje tirsdag. Vi er et sted i
landet, hvor man ikke spøger med traditioner og holder dem i hævd i den grad. Det er
på værtens jorde jagten skal foregår. Det vil
sige, det var det en gang. Nu er både gården
solgt og det samme med jorden. Men ikke
jagtretten.
Brugsretten har brødrene Thyrsting. De er
født og opvokset på egnen og min makker
og gode ven Jørgen, den ældste af brødrene,
har været på lige netop denne jagt på den
første lørdag i oktober i 43 år. Jeg er den nye
dreng i klassen og den eneste ”ikke etniske” og har nu gennem en årrække forsøgt
at afkode og forstå de særlige traditioner,
indforståetheden og den særlige jargon, der
hersker blandt kvægbonden, dambrugsejeren, blikkenslageren, fodermesteren, degnene og ham selv, der gennem en årrække
opdrættede galopheste.
Præcision er en dyd herude. Man starter
kl. 9 og det er kl. 9.00. Og 9 mand er vi
kaldt af huse. Netop i år mangler én, da
der bliver budt velkommen og parolen
starter ved jagthytten– det er fodermestren.
Lidt undskyldt er han, der var lige et par
hundrede køer, der skulle malkes inden.
Og man er klar til at gå på jagt, når der er
blevet skyllet ”en enkelt” ned. Der gik et par
sæsoner inden jeg havde lært, at man ikke
først efter velkomstdrinken tager støvler,
geiters og andet udstyr på. Altså med mindre
men vil undgå kommentarer. Så det ordner
man inden.
Vi er klar til første såt. Men også her adskiller jagten sig fra mange andre – såterne
har navne – det er Æ Buxmose, Lille Mose,
Sibirien, Æ Nyskov, Æ Gasledning, Hjem-

mefra og Æ Slunde.
Vandhullet er det første, vi prøver kræfter
med. Også dagens første diskussion. Vindretning og strategi. Hver gang lidt forskelligt
fra sidste gang. I dag vil de vist flyve nord
på. Alle er på plads omkring vandhullet.
Hundene endnu ikke sluppet. Og alligevel
ryger en stor flok gråænder på vingerne.
Skuddene gjalder. Helt tydelig et det først
på sæsonen og jeg kan selv godt mærke,
at turen til lerduebanen ikke blev til noget.
Hundene får apporteret det de skal. Men
man kunne jo også have gjort det sådan og
sådan, for de har jo alle været med i mange
år og kender det vandhul.
Det bliver til såten Hjemmefra med start i
Æ Slunde og Æ Nyskov inden første pause.
Kaffe og ny smurte håndværkere. Sådan har
det altid været.
Æ Buxmose springer vi over denne gang.
Der er lidt med naboerne og skel og skydetårne, der ikke helt er på plads. De sidste
såter gør vi færdige. Seks ænder og tre hare
blev det til.
Nu venter den ene af dagens to højdepunkter. Frokost. Sildemadder, lækkert
smørrebrød og ostemadder. Tidligere da
Jens Jørgen og konen Inger stadig boede
i aftægtshuset var der dækket op i Æ fin
stuw og der var to slag sildemadder, stuvet
hvidkål med fed flæsk og kogt medister og
ostemadder med sennep, ikke at forglemme
og naturligvis. Og husets børn og svigerbørn
hjælp til.
Der har altid været god og fin mad. Og
det er der stadigt i jagthytten, blot i mere
ydmyge omgivelser. Knap er sidste mundfuld slugt, før det begynder at klirre med
småmønter og kortene kommer frem af
gemmerne. Dagens andet højdepunkt kan
tage sin begyndelse. Whist med esmakker.
Håndøre skal skifte ejermænd og nogen skal
have revanche. 11 gode. Tredje vip. Og ”jeg
skal have ruders es med”. Her betaler fedtspil sig ikke. Kortene flyder og det samme
gør historierne om tiden, der var en gang.
Sådan har det altid været. Og ved kaffetid
bliver der sågar kørt en af Ingers hjemmebagte kringler til døren. Traditionerne lever.
www.fjd.dk

Herude husker man og man husker at fortælle. Det er derfor min Boss i det selskab
aldrig hedder andet end Æ Swisshund, fordi
jeg en gang for længe siden fortalte mig i en
enkelt lille sætning om en schweissprøve,
der blev til en swissprøve. De husker godt.
Det lever jeg med og Boss har flere gange
vist sit værd også på anskudt vildt, derude
hvor jagt, tradition og fællesskab går op i en
højere enhed den første lørdag i oktober.
God Jul og godt Nytår
Tak for et godt år i Klubben og vel mødt i
2017
Torben Mørup.

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2017
Lørdag 04.02.2017 Kontakt og tillidsmands møde Fjelsted. NB: muligvis flyttes
det pga sammenfald med andet arrangement,
følg med på www.ruhaar.dk
Lørdag 01.04.2017 Hovedprøve i Esbjerg
Søndag 02.04.2017 Hovedprøve i Esbjerg
Lørdag 22.04.2017 Generalforsamling i
Ejby
Lørdag 05.08.2017 DRK udstilling i
Bredsten
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Opstilling som formand for Dansk Ruhår Klubs bestyrelse

Jens Toft. Privat foto.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330
Dronninglund, tlf: 60130423 E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk

Thisted området:

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

Hobro området:

Kontaktperson: Peter Krebs Brorsen 4196 5654
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Ruhårklubbens bestyrelse har spurgt, om
jeg kunne være interesseret i at stille op som
formand for Dansk Ruhår Klub, når nuværende formand Torben Mørup efter eget
ønske stopper i 2017. Jeg har efter mange
overvejelser valgt at takke ja, og derfor
denne korte præsentation:
Jeg har haft ruhår siden 2003 og sammen med min kæreste, Hanne Buhr, har vi
fem ruhår. Vi er bosiddende på Fyn. Jeg er
uddannet agrarøkonom og har eget firma,
som beskæftiger sig med byggeri, anlæg og
nedbrydning.
Mine hunde bliver brugt til prøver og jagt.
Jeg har deltaget/deltager på udstilling, apporteringsprøver, schweiss-, fuldbrugs- og
markprøver. På jagter bruges mine hunde til
alt - apportering, fasanjagt, agerhønsejagt
og ikke mindst jagt i de norske og svenske
fjelde efter ryper. Jeg er registreret schweisshundefører siden 2011.
Jeg har været aktiv i ruhårklubbens lokale
aktiviteter i Område Fyn, hvor jeg har været
træner på lydighedshold og på schweiss.
Selv om jeg kun har siddet i bestyrelsen

siden foråret 2016, synes jeg, at jeg er ved
at komme godt ind i arbejdet. Jeg sætter
stor pris på at samarbejde med den nuværende bestyrelse; et samarbejde, som jeg vil
arbejde for forsætter på samme gode måde,
selv om to af de nuværende medlemmer har
valgt at stoppe efter mange års arbejde for
Dansk Ruhår Klub. Jeg ser derfor frem til at
samarbejde og sparre med den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2017.
Vælges jeg som formand, vil jeg gøre
brug af min erfaring fra erhvervslivet, og
naturligvis arbejdet med den ruhårede hønsehund gennem mange år. Jeg vil bruge min
”hundemæssige” erfaring i dialogen med
klubbens medlemmer og når igangværende
opgaver og kommende tiltag skal vurderes
og tages stilling til, og bruge min erhvervsmæssige erfaring i kontakten med organisationer som eksempelvis FJD.
Jeg håber, at I vil støtte mit kandidatur.
Med venlig hilsen
Jens Toft
Fjellebrovej 11, 5750 Ringe.
jt@jtoft.dk. Tlf.: 29 21 85 55

Mail: esbjerg@ruhaar.dk

Markprøvetræning for nye som gamle hundefører. Der afholdes markprøvetræning den 4. og
11. marts 2017 i Bajstrup kl10.00. Vi mødes hos
Johannes Nielsen i Bajstrup. Adressen er: Bajstrup
Østermark 20 Tinglev. Tilmelding skal ske til Ole
Schmidt på mail adr: mail@avifauna.dk
Der vil være instruktion i markarbejde til nye
hundefører: Gennemgang af marksøg, brug af vind
og terræn. Hvilke krav er der, såfremt du ønsker at
stille på en anerkendt markprøve. m.m. Pris 150kr
pr. hund.

Aabenraa området:

Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail:
aabenraa@ruhaar.dk
Områdemøde 2017. Tirsdag den 17. januar 2017.
kl19.30
Mødet vil blive afholdt i klubhuset hos JHS i
Rødekro. Området vil være vært for boller, kaffe, øl,
vand. Dagsorden vil blive sendt ud senere på året.
OBS der skal vælges/findes en ny område koordinator, da jeg af personlige årsager ikke har mulighed
for at fortsætte. Tilmelding skal ske til Chris Funda
Johannsen på tlf.6165 2592 eller på cfjohannsen@
gmail.com

Randers området:

Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk

Herning området:

Kontaktperson: Per Lissner, 4183 4228
e-mail: herning@ruhaar.dk

Skanderborg området:

Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 mail: 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: Rune Rahbek, 2840 1483
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Sæt X i kalenderen, da næste års familiedag og
hundeskue afholdes den 17. juni 2017.
Mere information vil følge herom senere på året.

DANSK RUHÅR KLUB
Fyn området:

Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen: 65 98 18 85 / 21 70 48 85
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det
er vigtigt at du tilmelder dig!
Der er ikke flere aktiviteter i 2016.
Tak for i år og på gensyn næste år! Programmet for
2017 forventes at være klar i januar eller februar
2017.
Mvh. Hanne

Fredensborg området:

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

Roskilde området:

Kontaktperson: Tina Struve 2268 0911 og Anders
Stisen Pittersen 3046 0248
E-mail: roskilde@ruhaar.dk

Slagelse området:

Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Landevej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8191133 e-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7,
4930 Maribo, tlf 2090 9834

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@ruhaar.dk
Obs der vil også være løbende opdateringer med
forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
bornholm.

Foto: Anette Laursen.

Generalforsamling 2017
Dansk Ruhår Klub afholder generalforsamling 2017, lørdag d. 22 april kl 13.00 i Ejby
hallen.
Dagsorden jvf klubbens love, følg med på
www.ruhaar.dk og facebook hvor vi løbende
informere.
På valg:
Torben Mørup: Stopper, modtager ikke
genvalg
Lars Hansen: Stopper, modtager ikke genvalg

” 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
Bestyrelsesmøder 2016-2017
Fredag 03.02.2017 kl. 18.00 Fjelsted(Kan blive flyttet pga ændring i kontaktmands
møde mere på www.ruhaar.dk)

Årbog 2016
Årbogen er ved at være klar til tryk, og ønsker at bestille den, tag kontakt til Søren
Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839.

www.fjd.dk
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KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Holstebrovej 261, Sjørup,
8800 Viborg. Tlf. 61 68 97 32
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse 2016

Matchningen foregik på tilskuervenligt terræn. Foto: Birte Johansen

Igen i år var Korthaarklubbens efterårsvinderklasse henlagt til det sønderjyske. Uge
Camping giver nogle rigtig gode rammer for
spisningen fredag aften og opstarten lørdag
morgen. Fredag aften var der meldt ca. 33
til fællesspisning, lokalet kan tage 110. „Så

kom bare do“ der er plads til flere. Vi havde
en rigtig god aften med en hyggelig stemning og udveksling af „løgnehistorier“ fra
for meget længe siden og op til i dag. Nogle
af historierne var blevet fortalt før, men
det gjorde dem ikke rin-gere. Der var mad

De placerede hunde med deres førere. Foto: Birte Johansen
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og drikkelse nok, så der var ingen der gik
tørstige og sultne i seng. Aftenen fade-de ud
omkring midnat således man kunne være
klar til at føre hund dagen efter.
Der blev serveret morgenmad fra kl.
0700 og det var muligt smøre madpakker.
Efterhånden som folk kom op og ankom
hjemmefra kunne man mærke spændingen
så småt byggede sig op. Der var desværre
kun 31 hunde til start. Der er terræn nok
til to vinderklasser af en god kvalitet og da
klub-ben altid søger om to CACIT, er det
bare med at få meldt sig til fremover. Præcis
kl. 0800 samlede prøveleder Hans Martin
Christensen tropperne og Anders Wanstrup
blæste en lang solo på jagthorn, solen skinnede og alle var forventningsfulde. Der blev
givet de sædvanlige instrukser og rækkefølge man skulle køre i, alle var klar og
pladsen ved Uge Camping blev hurtig tømt.
Jeg selv var på hold 1 og vi ankom til
terrænet ret hurtig. Efter en kort instruktion
fra dommer Ja-kob Poulsen og terrænleder
Jonny Petersen blev de første to hunde
sluppet. Vinden kunne godt have været en
smule bedre fra morgenstunden, det betød
også, at de to første hunde kom for tæt på
en flok agerhøns. Her efter luftede det en
smule mere. Det bekom hundene vel både
hvad angår søg og behandling af fuglene.
Formiddagen forløb godt og der blev skudt
over flere af hundene, en enkelt havde tre
situationer, en anden to situationer, men
desværre var der ingen af hundene på hold
1 der var helt fejlfri. Hele formiddagen gik
vi på gode overskuelige terræner godt besat
med velflyvende agerhøns, enkelte gange
lykkedes det at splitte flokken og gå på de
enkelte fugle. Formiddagens afprøvning
blev afsluttet og vi returnerede til Jonny’s
jagtstue. For de der havde bestilt mad, blev
der serveret en wienerschnitzel der krævede
en bakke i stedet for en tallerken. Syd- og
Sønderjyske Aktivgruppe grillede så de
sultne ekvipager havde mulighed for at købe
ringridderpølser.
Alt imedens dommerne voterede og sammenlignede formiddagens præstationer
begyndte uroen at melde sig blandt de ekvi-
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pager, der mente de havde lidt i klemme.
Jeg for mit vedkommende var helt rolig, der
var intet at komme efter. Dommerne kom til
syne og bekendtgjorde at de havde medtaget
6 KAT I og 4 KAT II.
Efter en smule kaos blev der efterhånden
etableret en lang slange af biler som bevægede sig mod eftermiddagens terræner. Jeg
tror de fleste var glædelig overrasket over at
køreturen kun tog 5-8 minutter. Eftermiddagens terræn var en stor roemark, tilpas med
ukrudt og i god vind - hvad mere kan man
ønske sig. Som tilskuer var eftermiddagens
terræn også perfekt, nemt at overskue og
der-med let at følge med. Slaget bølgede
frem og tilbage, nogen var kun ude en gang,
det var i et enkelt tilfælde godt og i andre
tilfælde noget skidt. På et tidspunkt lukkede
dommeren bogen og meddelte prøven var
slut, så var det retur til Jonny’s jagtstue
hvor dagens store overraskelse mødte os. Vi

vid-ste der var kaffe, men at Allis Kiholm
fra Aktivgruppen havde lavet velsmagende
æblekage, som vor mor lavede den, til
os alle var en stor overraskelse. Det var
beundringsværdigt, der er godt nok skrællet
nogle æbler - en stor tak til Allis.
Langt om længe, sådan føltes det, var
dommerne klar, spændingen blev udløst
i smukke natur om-givelser og ja, der var
jagthornsspil - tak til Anders Wanstrup.
Resultatet:
1.vinder HP CACIT: Petermann’s N-Emmie,
EF: John Okholm, Hedensted.
2.vinder: Bredsgaard’s Nemo, EF: Lars
Koch, Løsning.
3.vinder: Nulle, EF: Hans Jørgen Mogensen,
Skanderborg.
4.vinder: Toes’ H.Gysse, EF: Niels Jørgen
Nielsen, Holstebrovej 454, Hvidbjerg, 7860
Spøttrup.

5.vinder: Græsdalen Laura, EF: Per Winther
Jensen, Tårs.
6.vinder: Sydvestjyden’s E. Tilde, EF: Boye
Skak Kristensen, Gredstedbro.
Dagens bedste ekvipage - og dermed
vinder af vandrepokalen Sølvfløjten skænket
af Per Svan: Petermann’s Oban, EF: Anette
Dalstrup Vesterholm, Holsted.
Det var igen i år en særdeles god vinderklasse hvor Hans Martin Christensens
organisatoriske talent kommer til sin fulde
ret og der er heller ikke tvivl om, at Jonny
Petersen trækker et stort læs med terrænerne
- der skal lyde en stor tak til dem begge.
Formand for Korthaarklubben

Generalforsamling i Korthaarklubben,

Korthaarklubbens møde med
bestyrelserne fra aktivgrupperne.

Generalforsamlingen afholdes i 2017 på
Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej
4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.
60 på motorvej E45

Lørdag den 18. februar 2017 kl. 0900 -1100.

lørdag d. 18. februar 2017

sættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På
valg er: Ellen Jørgensen - modtager
genvalg. Flemming Djarn - modtager
genvalg
Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
vand og kaffe i forbindelse med generalforPå valg er: Revisor Jørn Abildgaard samlingen.
modtager ikke genvalg. Revisorsuppleant Uffe Jacobsen - modtager genvalg
Dagsorden for ordinær generalforsamling
9. Behandling af indkomne forslag.
d. 18. februar 2017 kl. 11.30:
Forslag skal være formanden i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.
1. Velkomst ved formand Per Kaa Kristo- 10. Eventuelt
phersen
2. Valg af dirigent
Det reviderede regnskab 2016 samt budget
3. Valg af stemmetællere
2017 vil være fremlagt på generalforsam4. Godkendelse af formandens beretning lingen, og offentliggøres på klubbens hjem5. Forelæggelse af de reviderede regnmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen.
skab til godkendelse
Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.
6. Budgetbehandling, herunder evt. fast-

Mødet afholdes i 2017 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle,
tlf. 7582 0833.
Klubben er vært ved kaffe i forbindelse
med mødet.
Mødet vil fra formandens side omhandle
emner som:
• Klubben
• Aktivgrupperne
• Opdrætterne
• Køberne
Såfremt aktivgrupperne har emner de ønsker
diskuteret skal disse være formanden i
hænde senest tre uger før mødet.
Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på hjemmesiden to uger før mødet.
MVH.
Bestyrelsen

Formandens julehilsen
Nu nærmer julen sig og jeg skal skrive min
første julehilsen som formand. Det har været
en lære- og begivenhedsrig periode for
mig. Der har været hovedprøven i foråret,
henover udstillingerne i Vissenbjerg og
Bredsten, til klubbens efterårsvinderklasse
samt de prøver, i andet regi, jeg har deltaget
i. Fælles for alle aktiviteterne er, at jeg har
mødt glade og positive medlemmer, som

har hygget sig i hinandens selskab. Det har
i denne periode været nødvendigt at finde
medlemmer til tillidsposter. Når jeg har
kontaktet medlemmer og spurgt om de vil
hjælpe, har de straks sagt ja eller udbedt sig
betænkningstid og vendt positive tilbage.
Som formand kan man kun være tilfreds når
man møder positive mennesker og der er
opbakning til klubbens aktiviteter - det skal

I have tak for.
Jeg ser frem til at møde så mange af Jer
som muligt i det nye år, på klubbens aktiviteter eller under andre former når vi skal
vise vores hunde frem.
I og Jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et rigtigt godt nytår, knæk og
bræk.
Per K. Kristophersen

Foto: Flemming Østergaartd.
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Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.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

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

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 Højbjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.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
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade2@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

Alle fotos: Laila Bilberg.
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Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727. Jan
Pico Sørensen tlf. 21623753.
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

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

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

Münsterländeren i sit es
Det er starten af november, jagten kalder for alvor og Pia rykker for indhold til
Jagthunden til december nummeret. Filans
– bagud. Der er stadig kramper i benene
efter deltagelsen i en trykjagt som hundefører i det nordvest jyske. 6-7 timer op og

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

ned i udfordrende terræn, kræver ekstra
fløde i sovsen og måske en sjat rødvin til
kramperne i benene. Udover at jagten og
oplevelserne var fantastiske, så var det mest
imponerende, at ud af de 11 hunde var de 10
Münsterländere. Det er personligt den første
større jagt jeg har oplevet i Vestjylland, hvor
majoriteten var münsterländere.
Som hundeførere skulle vi som sådan ikke
drive da det var en trykjagt, men vi havde
fornøjelsen af at kunne gå og dyrke sneppejagtens herligheder, mens de placerede
poster kunne nyde jagten på råvildtet, dåvildtet og kronvildtet der stille og roligt blev
trykket ud. Et imponerende syn, at kunne
opleve så mange Münsterländere på samme
jagt. Men det viser også Münsterländerens
alsidige egenskaber.
Når I sidder og læser Jagthunden, er julen
lige om hjørnet. Året går på held og om lidt
starter der endnu et nyt spændende og begivenhedsrigt år for alle vores medlemmer og
aktivistområder rundt omkring i landet. Der

er allerede annonceret massere af spændende aktiviteter hos vores områder. Benyt
chancen for at få trænet Jeres hunde og støt
op om dit lokale område.
På hjemmesiden har I sikkert læst bestyrelsesgrundlaget, og tankerne omkring de
fremtidige takter. DMK spænder bredt og
skal være i stand til at favne. Derfor skal vi
også huske Groβer Münsterländerne, en race
der ikke er så udbredt som tidligere. Men en
race vi absolut skal have udbredt som en af
de foretrukne jagthunde i det danske land.
Der blev på foregående generalforsamling
nedsat et ”Groβer udvalg”. Et udvalg af
ildsjæle kan ikke gøre det alene, og derfor
vil bestyrelsen ligeledes lægge sig i selen
for at få udbredt kendskabet til Groβer
Münsterländer.
På bestyrelsens vegne, vil jeg ønske Jer
og Jeres familier en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Rune Riishøj.

Dansk Münsterländer Klubs Landsudstilling 2017
Lørdag d. 28. januar i Grenaa.

Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa.
Bedømmelsen starter kl. 11.10. Tidspunktet er fastlagt så
man fra Sjælland kan tage færgen til Århus.
Dommerne er:
Alle tæver og alle Grossere: Hanne Laine Jensen
Alle hanner: Jens Martin Hansen
Alle FCI godkendte Münsterländere er velkomne. For danske hunde betyder dette, at hunden har en DKK stambog.
Spørgsmål vedr. sendes til udstillingsleder:
Pia Nielsen, på mail hundeweb@gmail.com eller telefon 86
33 91 76 /24 61 19 35
Sidste tilmelding er d. 15. januar 2017 på www.hundeweb.
dk
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!

Klasserne er følgende:
Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15
mdr. deltagelse i denne klasse kræver en markprøve præmiering), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.),
Mellemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Babyklasse (fra 3 mdr.).
Det er ikke længere obligatorisk at medbringe resultatbog,
men resultater indskrives selvfølgelig hos dem som måtte
ønske det, dog først når alle hunde er færdigbedømt. Der
opfordres til at alle deltagere bliver i hallen, til alle hunde er
færdigbedømt. Vær opmærksom på at sætte dig ind i udstillingsreglerne inden tilmelding.
Der er cafeteria i hallen så medbragt mad bør ikke nydes i
hallen.
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Holdapporteringen bliver i år i Thy d. 3.
juni 2017.

Alle vore medlemmer og deres
hunde ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår

DMK’s Forårsmarkprøver 2017 ved
Horsens / Odder
Lørdag 01.04.2017 Unghunde og Åben
klasse. Horsens
Søndag 02.04.2017 Vinderklasse Odder.
Se flere detaljer i næste nummer af Jagthunden i februar.

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

DMK-områderne

for evt. at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer
i dag.

Tilmelding for øvede hunde til Lars Pedersen tlf.
23808067

Område København:

Område Roskilde Hvalsø:

Vintermøde.
Onsdag d. 22/2-2017 kl. 19.00.
Sted: Ved Dyrlægerne i Morud.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, (nuværende modtager genvalg).
3. Indkommende forslag.
4. Evt.
Info. Der kommer et indslag.
DMK FYN giver kaffe / ostemad / rullepølse, så af
hensyn til forplejning skal der tilmeldes til hos
Birger på tlf. 66161970 / 22191525.
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN

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

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk

Lydighedskursus
Når jagtsæsonen er ved at være slut, har flere sikkert erfaret, at jagthunden måske ikke er så lydig,
og har de færdigheder, som den havde i starten af
sæsonen. Derfor starter vi på ny vore kurser op for
ejere af hvalpe og unghunde. Øvede hunde er også
velkommende.
Første træningsdag er lørdag d. 7. januar kl. 10.30.
Sted: Lige først på Korsdalsvej til venstre, fra
Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole).
Kom venligst i god tid første gang, for indskrivning.
De følgende syv lørdage begynder vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste træningsdag er d. 25. februar. Gebyr for medlemmer
af DMK er kr. 400 og gebyr for ikke-medlemmer
er kr. 450.
Du/i kan logge ind på DMK-online.dk under
lokalt, København, og finde tilmeldings blanket til
kurset. Vi henleder opmærksomheden på, at der
SKAL betales første gang!
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og
forsikringsbevis.

Aktiviteter:
Kurserne starter alle den 8. januar 2017 og slutter
med sidste træning den 26. februar 2017
Der afholdes Aktivistvalg i DMK (valg af instruktører) den 8. januar 2017 kl. 9.00 Kun medlemmer
af DMK kan stemme. Dette er af hensyn til DMK’s
love.
Prisen for alle lydighedskurserne er 300,- kr. Klubhuset vil være åbent fra kl. 9
Der vil være følgende niveauer:

Lydighedsafslutning afholdes i Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk. Fra kl.
8.00 er der fælles morgenkaffe og indskrivning. Prøven starter kl. 9.00. Pris for kaffe + morgenbord er
kr. 35,00 - gebyr for prøven er kr. 65,00 - spisning
senere kr. 60,00.
Der kommer nærmere information om dato senere
af hensynt til markprøver.

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

Markvandring.
I lighed med øvrige år afholder vi søndag d. 5. februar og d. 19. februar instruktion til markarbejdet.
Der vil på træningspladsen blive uddelt materiale,
så man har mulighed for at sætte sig grundigt ind
i selve markarbejdet med den stående hund. Dette
kræver at din hund er lydig.
Der er begrænset tilmelding til dette kursus. Gebyr
for kurset er kr. 50.
Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 21456244.
Aktivistvalg.
Lørdag d. 25. februar afholdes aktivistvalg umiddelbart efter træningen. I den forbindelse vil vi gerne
opfordre til, at de der har lysten, og interessen for
at videregive noget til vores hunderace og kursister,
melder sig til Richard i god tid inden dette valg,
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Unghundetræning (ikke hvalpe, minimum 6 mdr.)
med start kl. 9.30 og slut kl. 10.30
Åben klasse med start kl. 11.00 og slut kl. 12.00
Vinderklasse – Hunden skal have opnået 1. præmie
i åben klasse. Start kl. 11
Der vil være ca. 12 pladser
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din
hund. Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk

Område Storstrøm:

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 søndag d. 12/2-2017 er
for alle. Søndag d. 5/3-2017 er for dem der vil lidt
mere f.eks. til markprøve.
Tilmelding til Keld Larsen på tlf. 51583902. Pris
pr. gang 100 kr.
Mødested oplyses i starten af det nye år.
Lydigheds træning.
Start lørdag d. 4/2-2017 kl. 10.00 til og med d.
25/3-2017.
Mødested P-plads Vejrup vej 73 5491 Blommenslyst. 2 hold unge hunde / øvede hunde.
Pris 350 kr.
Afsluttende prøve d. 25/3-2017 kl. 10.00.
Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf.
51583902
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Område Nordsjælland:

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 35 30 06, 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. 15/01 kl. 10.00 i Haunstrup
Brunkulslejre. Man finder klubhuset ved Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og Haunstrup. For nærmere information, så kontakt aktivisterne pr. telefon.
Vi vil starte med en let gang træning. Efterfølgende
vil der være kaffe og rundstykker. Alle der har en
Münsterländer er meget velkommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d. 22/01. d.
29/01. d. 05/02. d. 12/02.d. 19/02. d. 26/02. Afslutning d. 05/03. kl. 10.00
Markprøvetræning
Mødested: Jagthytten Egeris. Forhåndstilmelding til
Henrik Søgaard Jørgensen Tlf. 29434133. Tilmeldingsfrist. Senest 1 uge før marktræning
Der er marktræning d. 04/02. d. 11/02. d. 18/02. d.
25/02. Afslutning. Lokal markprøve d. 04/03.

Område Holstebro:

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

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Jens Brandt Andersen, Kystvej 118,

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jensbrandtandersen@hotmail.com

Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. m.storgaard@me.com

Kurser der evt. udbydes i 2017
Ringtræning: 1 dags kursus januar 2017
Lydighedstræning februar.
se på www.dmk-nordjylland.dk

Lydighed indendørs 2017
Lydighed hvalpe/unghunde. V/Heidi Pedersen
Opstart torsdag den 5. januar 2017 kl. 17.30-18.30
sted: Egevej 7, Oved, 6800 Varde..
5 x gange træning. Pris 350 kr. minimum 5 hunde,
maks. 10

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 60 65 69 90, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com
Dressur opstart: Kronborgskov d. 8/1 2017. Kl
10.00 til 12.00.

Område Himmerland:

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

Område Viborg:

Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34,
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail:
tage@dmk-viborg.dk
Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmkviborg.dk
Dressurtræning. DMK Viborg starter vintertræning
i ridehallen i Demstrup, Gl. Skolevej 47, 8620 Kjellerup. Opstart torsdag den 12. januar med lydighed
og let apportering. Derefter hver torsdag frem til
2. marts. Hvalpe og unghunde starter kl. 19. Åben
klasse starter kl. 20.
Alle Münsterländere er velkommen. Øvrige jagthunde så længe der er plads. Pris ikke medlemmer
af DMK 550,- kr. Medlemmer af DMK 450,- kr.
som betales første træningsaften kontant eller med
mobilepay/swipp. Tilmelding og info: http://dmkviborg.dk/apportering.html
Din hund skal være vaccineret, også mod kennel
hoste. Vigtigt: Benyt næsevaccination! Syge hunde
bliver vi nødvendigvis nødt til at afvise.
DMK Viborg holder årsmøde hos HTH Viborg
torsdag den 9. marts kl. 19.00 på Indre ringvej 34,
8800 Viborg
Alle medlemmer af Dansk Münsterländer klub
er velkommen og har stemmeret. Mød op og få
indflydelse.
Dagsorden:
Årsberetning/årsregnskab
Valg af aktivister
Valg af nye aktivister
Valg af kontaktperson
Valg af kassér

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com
Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk se under aktiviteter.

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvangen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nils@ok.dk

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl

Lydighed Mellem/Åbenklasse V/Mona Storgaard
Opstart torsdag den 5. januar 2017 kl. 18.45-19.45
sted: Egevej 7, Oved, 6800 Varde..
5 x gange træning. Pris 350 kr. minimum 5 hunde,
maks. 10
Lydighed udvidet V/Per Madsen
Opstart torsdag den 5. januar 2017 kl. 20.00-21.00
sted: Egevej 7, Oved, 6800 Varde..
5 x gange træning. Pris 350 kr. minimum 5 hunde,
maks. 10
Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com.
Penge skal overføres til Regnr:. 1686 kontonr:.
3222331373.
Husk at vedhæfte hvilket hold/timer i er på, samt
jeres navn.
Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL
betales 8 dage før kursus opstart.
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og
forsikringsbevis.
OBS-OBS- OBS den 26. januar ingen træning pga.
medlemsmøde, DVS, sidste træningspas er først 9.
februar 2017.
Arbejdsskader på jagt og brugshunden
Plus massage opvarmning ved dyrlæge Kirsten
Rübner-Petersen.
Jagtsæsonen er over os, og vores bedste jagtkammerater, nemlig vores hunde, yder et stort stykke
arbejde for os jægere.
Hvad skal du gøre hvis uheldet er ude, og din hund
kommer til skade?
Vi får besøg af Kirsten Rübner-Petersen fra
Holstebro dyrehospitalet som vil guide os igennem
førstehjælp til hunde samt hvordan vi skal agerer
ved de typiske jagthundeskader.
Kirsten vil ligeledes efter middag, fortælle lidt om
hverdags/opvarmnings massage til vores hunde.
Om Kirsten Rübner Petersen, hun er dyrlæge
og medejer af Holstebro dyrehospital; uddannet
veterinær kiropraktor; faginteresse forebyggelse og
behandling af lidelser i bevægeapparatet, Kirsten er
jæger og Kleiner ejer.
Arrangementet foregår lørdag den 21.1.2017 sted
oplyses V/tilmelding.
Arrangementet koster kun 150 kr., der vil være
kaffe på kanden og mulighed for at købe øl eller
sodavand.
Tilmelding nødvendig v. Mona Storgaard jagtlysten@gmail.com senest d. 10 januar 2017.
Opstart af Schweiss 3 timer/20timer/40timer.
Første samlingsdag er søndag den 8. Jan. kl. 08.30
(uden hund) Vi går sammen i skoven og lægger
2 spor, efterfølgende vil der være rundstykker og
kaffe 40 kr. Her vil der blive afholdt foredrag om
schweiss- mere introduktion til opstart/udlæggelse
af spor, weitergange, afledningsfært, raportering
osv. – til middag går vi igen i skoven og går de 2
spor, herefter er der middagsmad 40 kr. og evaluering af sporene.
Mødested: Lykkegårdsvej 14-o, 6700 Esbjerg.
Kurset strækker sig over 8 gange – (7 gange træning + afslutning) – Pris 600 kr.
Datoer: 22 Jan, 5 Feb., 19 Feb., 5 Mar, 19 Mar, 2
April, 9 april.
Afslutning søndag den 23. april. kl. 8.00 er der fæl-
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les morgenkaffe og indskrivning.
Prøven starter kl. 9.00. Pris for kaffe + morgenbord er kr. 40 pølser til middag 40 kr.
Der bliver udleveret blod til alle træningsdage.
Ekstra blod kan købes.
Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com.
Først til mølle – 6 pladser til 3 timers – 4 pladser
til 20 timer – 2 pladser til 40 timer
Penge skal overføres til Regnr:. 1686 kontonr:.
3222331373.
Husk at vedhæfte hvilket hold/timer i er på, samt
jeres navn.
Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL
betales 8 dage før kursus opstart.
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og
forsikringsbevis.
Medlemsmøde.
Dmk-Esbjerg Inviterer til medlemsmøde. Formand
Rune Riishøj kommer på besøg og vil præsentere
bestyrelsens visioner og fremtidens tanker. Der vil
være mulighed for at diskutere oplægget og dine
tanker som medlem er vigtige for de fremtidige
skridt.
Mød op og få medindflydelse i Dansk Münsterländer Klub og i dit lokale Münsterländer område og få
en indholdsrig aften i klubbens tegn.
26. januar fra kl. 17.30 V/Ribe Jagtforening. (Mødet starter kl. 19.00)
Ribe holder butikken åben fra 17.30 og der vil
være muligt at lave en ekstra god handel.
Ribe er vært ved kaffe og brød.
Af hensyn til kaffen ønskes forhånds tilmelding
senest 20. december 2016 med deltager antal til
Mona Storgaard sms 21920030 eller mail jagtlysten@gmail.com
Mvh,
Heidi Pedersen, Per Madsen og Mona Storgaard

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.
Aktiviteter:
annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Foto: Anette Laursen.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com

Gammel Dansk på Danmarksmesterskabet
I år havde Klubben for Gamle Danske Hønsehunde en deltager med til DM!
Det er ikke hvert år det sker – og det er et
hårdt felt man er oppe imod for at blive
udtaget. Ud af flere hundrede hunde, der
kan kvalificere sig, er det kun 25 der bliver
udtaget blandt de kontinentale racer.
Det var så Niels Ejner, der var den, med
rette, stolte deltager.
Niels Ejner Kristensen, Gyvelvej 55, 7361
Ejstrupholm deltog som katalog nummer
34 med Flade Revdal Loke DK06566/2013
20.03.2013 H Gammel Dansk hønsehund
efter forældrene 1.v. Nei’s Freddi af Säbygaard og Flade Revdal Malik O: Gert Bonde
Iversen
Og Niels Ejner kvalificerede sig på 5-klub
vinderprøve i efteråret, som 1. vinder.
Det var som altid spændende at opleve
hundene arbejde på DM, men det var ikke
til at se på Niels Ejner at det ”skulle være
noget” – stille og roligt gik han med og så
de andre hunde på holdet arbejde.
Det var lige som om han tog bestik at
terrænet og noterede sig hvordan flere af
hundene fik støt fuglene – inden han som
sidste mand skulle have Loke med i et slip
mod en ruhår.
Niels Ejner gik frem, som om at han havde
al tid i hele verden –mens makkerhunden
allerede var i gang, og vi andre ”stakkels
heppere” stod med hjertet oppe i halsen men så blev Loke endelig sluppet og det gik
over stok og roe – et, to tre flotte slag – og
BANG: Flot stand!
(Der ligger en video på hjemmesiden hvor
I kan se hele situationen)
Det var uden tvivl den flotteste situation
den formiddag! Der var anerkendelse hel
vejen rundt! Vi var nogle stolte GDH folk!
OG hvordan gik det så? Ja, som det skete
flere gange for de andre hunde, så støtte
Loke et par høns i andet slip og kom ikke
med over middag – men det ændrer ikke
på, at det var kanon arbejde vi så – det var
virkeligt flot og meget overbevisende …
De er fedt at være GDH’er
Niels Ejnar og Loke på DM. Foto: Frank Elmer
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LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

International Fuldbrugsprøve i Tyskland

Ecü med and hentet i høj vegetation. Foto: Hans Petter Lauridsen.

Jeg oplevede for første gang en international
fuldbrugsprøve i Ebrach i Tyskland den 16.
og 17. september 2016.
Der var tilmeldt i alt 15 hunde fra 4 nationer. Fire fra Tyskland, fire fra Tjekkiet, fire
fra Østrig og tre fra Danmark.
Vi var seks mand afsted fra Danmark,
hvoraf de tre var deltagere med hunde.
Efter at have overnattet på et hotel nær
Ebrach startede prøven fredag morgen med
parole foran klosteret. Derefter gik turen i
skoven til ræv over forhindring.
Ræv over forhindring gik godt for alle.
Denne disciplin består af et hegn på ca. 4 x
4m i firkant og 80 cm højt, hvor hundeføren
selv ligger egen medbragt ræv ind i, og hundene skal over hegnet og apportere ræven.
Schweisssporet, som er et overnatningsspor gik også godt for de danske deltagere.
Smillas/Tommys spor gik lige igennem en
plads, hvor vildsvinene havde krydset om
natten/morgenen.
Så der var lidt nerver på, hvordan hunden
ville reagere på det, men uden at ænse færten fra vildsvinene gik Smilla sporet perfekt
til ende, og blev endda prøvens bedste hund
på schweiss-sporet.

Tor/Kim og Ecü/Leif fik også et flot 4 tal
for deres spor.
Skovarbejdet gik godt for alle de danske
hunde, alle med 4-taller. Slæbarbejdet i
skoven, består af en kanin og ræveslæb, det
gik også godt.
Dagens sidste disciplin bestod af vandarbejde, en stor sø skulle søges af, langs
kanten hele vejen rundt, og derefter blev der
kastet og udlagt en and som skulle apporteres.
Der var fællesspisning for om aftenen,
hvor Langhårsklubben i Tyskland var vært
for en rigtig fin festmenu for samtlige deltagere, såsom hundefører, tilskuere, dommere
og hjælpere. Dette synes jeg var en rigtig
fin gestus, som vi gerne vil takke for. Det
var rigtigt hyggeligt og der kom mange og
tilkendegav, at det var et flot arbejde, de

danske hunde havde lavet på den første dag.
Lørdagen startede på marken, hvor hundene skulle finde fugl, tage stand og vise
rejsning. Hunden skulle vise respekt for hårvildt, og gå i et fornuftig søg i samarbejde
med fører på marken.
Til slut skulle hundene gå et andeslæb, og
apportere en udkastet and i høj vegetation.
Alle mødtes sidst på dagen på hotellet for
at få deres diplom og pokaler. Kim med Tor
fik 318 point og Tommy med Smilla 317
point Begge fik 1. præmie og blev henholdsvis 3. og 4. bedste hund.
Ialt en super god præstation af de danske
hunde.
Det var en rigtig god, veltilrettelagt prøve
og interessant at se de deltagende hunde
også fra de andre lande.
Hans Petter

Smilla med ræv over forhindring. Foto: Hans Petter Lauridsen.
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Indkaldelse til
generalforsamling
Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag d. 19. februar 2017. kl. 13,00 i
Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 14 stk. 2:
a.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetællere
b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene.
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse
af ansvarsfrihed.
d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse
af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
e. Indkomne forslag.
f. Valg til bestyrelsen: Ved valg til bestyrelsen kan der afgives ligeså mange stemmer, som der
ledige poster i bestyrelsen.
g. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2
for et år)
h. Valg af revisorer og revisorsuppleant
e. Eventuelt

Tor - Kim får diplom mv. Foto: Hans Petter Lauridsen.

Nekrolog - Georg Tronier
Det er med sorg og vemod vi i Langhårsklubben har modtaget meddelelsen om,
at vores tidligere formand og nuværende
æresmedlem Georg Tronier, Toftlund er
sovet ind den 30. september 2016 i en
alder af 77 år.
Georg var formand for Langhårsklubben
i 13 år, fra 1989 til 2001. Georg tiltrådte
som formand efter en noget turbulent tid
med skiftende formænd og bestyrelser,
hvor uenighed om avl og ikke mindst drift
af klubben var dagsordenen. Georg fik hurtigt samlet bestyrelsen og skabte herefter
en lang stabil periode med stigende medlemstal, som han afsluttede i 2001, hvor
han videregav posten til nye kræfter.
Georg var i 1991 en af hovedkræfterne i
etableringen af et prøvesamarbejde mellem
Dansk Weimaraner Klub, Dansk Vizsla
Klub, Klubben for gamle danske hønsehunde og Langhårsklubben, et prøvesamarbejde som stadig eksisterer den dag i dag i
form af 5 klub samarbejdet.
Som prøveleder for apporteringsprøver,
markprøver og ikke mindst schweissprøver, var Georg en særdeles aktiv mand.
Han var igennem 23 år prøveleder for 5

klub schweissprøven i Lindet statsskov.
Under hans ledelse udviklede denne prøve
sig særdeles positivt og rygtet om denne
velfungerende prøve gav ofte et meget
stort antal deltagere fra forskellige racer.
Georg avlede også flere kuld hvalpe med
sine Tysk Langhår under kennel navnet
Tronier’s og mange vil kunne genfinde
kennelnavnet Tronier’s, hvis man kigger
tilbage i stamtavlen på sin Langhår. Avlen
startede i 1989 med Minka, som var hans
første avlstæve og fortsatte med Tronier’s
Assi og senere med Tronier’s Chianti.
Georg vil blive husket som et væsentligt
element i Langhårsklubbens udvikling og
vi er ham megen tak skyldig, for den store
indsats han har lavet for Langhårsklubben
specielt og jagthundesagen generelt.
Georg blev bisat fra Toftlund kirke fredag
den 7. oktober 2016 og til jagthornstonerne
fra Jagt forbi, tog familie og venner officiel
afsked.
Æret være Georg Troniers minde.
På vegne af Langhårsklubbens bestyrelse
Carsten Lundhøj

NB: Vær opmærksom på:
På valg i 2017 er: Just Mikkelsen, Gitte
Becher, Jens Jensen og Carsten Lundhøj.
De modtager
alle genvalg.
§ 10: Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde
senest 4 uger før
generalforsamlingen.
§ 14. stk. 3. Forslag der ønskes behandlet
på Klubbens generalforsamling indsendes
til formanden
senest 4 uger inden generalforsamlingen.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, samt forslag til kandidater
til bestyrelsen,
vil blive offentliggjort på Langhårsklubbens hjemmeside efter den 22. januar
2017.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I 5-klub regi Certifikatudstilling i Uldum, Jylland samt Jægerspris, Sjælland, begge den 4.
februar – se fællesannonce andet sted i bladet.
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak,Viborgvej 308,
Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 29 44 00 69
e-mail: weimaraner-nyt@weimaraner.dk

Jagt på Nekselø
En tirsdag i oktober fik jeg en helt unik mulighed for at komme på jagt på Nekselø, der
ligger nord for Kalundborg i Sejerøbugten.
Det var en fødselsdagsgave fra en bekendt,
der har familie på øen. Tidlig tirsdag
morgen pakkede jeg bilen og hunden, da vi
skulle være ved færgen til øen inden kl. 10.
Nekselø er fredet og har 20 fastboende og
mange turister om sommeren, da der er et
enestående plante-, fugle- og dyreliv. Der
findes ingen ræve på øen.
Vi var fire med på jagten og tre børn til at
bære vildtet samt tre hunde – en weimaraner, en ruhår og en tysk jagtterrier. Jagten
foregik på den sydlige halvdel af øen, som
er meget kuperet, vejret var diset med en
let og frisk vind, men der var ingen fare for
at komme til at fryse, for de mange bakker fik pulsen op på både hunde og fører.
Jeg var heldig at skyde to harer, den sidste
får jeg givet et lavt skud, så den forsætter i
fuld fart, hvilket gør jeg begynder at tvivle
på jeg har truffet den. Det er en af de andre
dog sikker på, og derfor sætter jeg Sally på
sporet. I fuld firespring løber hun hen over
stranden og videre op over den nærmeste
bakke og ude af syne var hun. Der går fem
minutter, hvor vi hverken kan høre eller
se hunden, men så ude i det fjerne kommer hun i højt tempo med haren. Nede på
stranden kommer der nu to gående i røde
jakker og Sally har fuld fart mod dem, for
haren skal jo afleveres i en fart. Jeg fløjter,
men hun kan åbenbart ikke høre, hvorfra
lyden kommer, så hun er helt henne ved de
to personer før hun opdager noget er galt og
så får hun vendt i en fart, for de skal i hvert
fald ikke have den! Sally får haren afleveret
i fin stil og jeg var super glad for haren kom
hjem. Især en kommentar fra et af børnene
varmede mit hjerte, da han takkede for en
god dag og sagde, at det var godt nok godt,
at Sally var med. I alt blev det til fem harer
og tre fasaner, Tak for en rigtig hyggelig dag
i et helt unikt område.
Morten Hougaard, fortalt til Jette Veggerby
Naturundervisning på højt plan. Foto: Morten Hougaard.
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HZP prøve i Mariager

De grå repræsentanter fra venstre: Dan Siig med Jarl, Morten Hougaard og Jette Veggerby med Hunting Grey
Star Norma Jean og Casper Raahede og Niels Kongsbak med Frigga. Foto: Jette Veggerby.

Hunting Grey Star Norma Jean på vej de sidste meter med kaninen. Sporet er ikke på samme måde som mange
kender fra de danske prøver - men har i stedet for to knæk to bløde buer og er på 300 meter. Denne diciplin klarede alle hundene. Ud over weimaraner deltog vizsla og langhåret hønsehund. Du kan se mere om prøverne på
www.jagtbrugshunde.dk. Foto: Jette Veggerby.

Den 4. september blev der afholdt HZP
prøve i Mariager hos Leif Hansen. Der
deltog 5 hunde, men det blev en lang dag på
11 timer før prøven var slut. Dette skyldes,
at der ud over 2 dommeraspiranter også blev
brugt meget tid på at få hundene for fugle,
som denne dag var pist forsvundet, men til
sidst lykkes det dog. Det hele foregik på en
grundig og forklarende måde, alle hunde var
skudfaste i prøvens første test og derefter
gik det til marksøg, hvor hundene skulle
vise stand for fugl eller hare, som vi også så
en af.
Dan Siig med Jarl fik påvist stand for
harelejet og Morten med Hunting Grey Star
Norma Jean fik påvist stand for vagtel, som
Leif og hans søn havde i deres vildt ager.
Casper Raahede lånte i forbindelse med sin
dommeruddannelse Niels Kongsbaks hund
Frigga, som han havde trænet i otte dage,
desværre havde han ikke fået Frigga gjort
tryg ved vand, så det var denne disiplin,
hvor hun ikke klarede sidste del, men kanon
godt arbejde af Casper og Frigga.
Dan og Jarl fik 149 point og Morten og
Norma fik 152 og blev dermed prøvens
bedste hund. Tak for en hyggelig dag og tak
for super forplejning hos Leif og hans kone i
deres jagtstue. Leif havde i øvrigt selv lavet
dagens varme mad – jægergryde!
Skrevet af Jette Veggerby

Morten Hougaard var tilfreds efter at kunne dirigere
Norma med et enkelt vink, så hun fandt anden på
modsatte bred inde i nogle siv. Dette var 2. del af
arbejdet i vand. Foto: Jette Veggerby.

Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej 4,
3770 Allinge. Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

155 år
Anne og Claus Secher fylder tilsammen 155
år i dette efterår. De 65 år er Annes og de 70
år tilgår Claus.
Jeg lærte Anne og Claus at kende for 15
år siden, da de købte deres første ruhårede
vizsla hos mig.
Ud af det er der kommet et dejligt venskab,
hvor vi har en masse dejlig hundesnak.
Anne og Claus har været en stor gevinst for
racen. De er nok de flittigste mennesker, jeg
kender.
De tager på markprøver, apporteringsprøver, udvidet apporteringsprøver, schweissprøver og de har flere gange deltaget i
EU cup for vizslaer. De er begge blevet
uddannet apporteringsdommer, som de også
bruger en masse tid på. De er også flinke
til at tage af sted for at repræsentere Dansk
Vizsla klub ved forskellige arrangementer.
Med både prøverne og alle de andre aktiviteter hygger de sig og lærer rigtig mange
dejlige hundemennesker at kende. Så de
kan med lethed få deres pensionist tid til at
gå. Jeg håber at de får rigtig mange gode
år endnu, hvor de kan deltage på prøver og
tage ud og dømme prøver.
Stort tillykke med de 155 år.
Nanna

Foto: Randi Jespersen.

Historisk fuldbrugsprøve
På Bornholm den 1. og 2. oktober 2016 blev
der afholdt den første fuldbrugsprøve.
Det var en rigtig god og veltilrettelagt
prøve. 11 hunde stillede op.
Det blev til fire 1. præmier, to 2. præmier
og en 3. præmie.
Afsluttende bemærkninger fra dommerne
var en generel ros for det høje niveau der
blev set hos såvel hunde som førere.

De præmierede hunde. Foto: Bente Bak.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
Telf. 20 25 74 30
e-mail: ssj@gribskovens.dk

På bekkasinmarkprøve i Normandiet
„Lige siden „Didine“ som helt ung viste
interesse for bekkasiner, har jeg drømt
om at tage til Normandiet og deltage på
en bekkasinmarkprøve. Vi har deltaget på
sneppeprøver, og hun har haft kuld, så hvis
vi skulle nå at dele den oplevelse sammen,
så var det ved at være tid, da hun i år fyldte
8 år. „Gamine“, „Didines“ datter, har også
vist interesse for bekkasinerne, så hun skulle
selvfølgelig med. Min tyske veninde Anne
ville gerne med og deltage med „Ilvy de
la Plaine Marat“. Det var fantastisk, at vi
skulle dele denne oplevelse sammen.
Vi mødtes med Jacques Daniel og JeanMarc Binet, som begge besøgte mig i 2014.
De var fantastiske og imødekommende og
hjalp med tilmelding, sørgede for at Anne og
jeg kom på samme hold, og de var hele tiden klar med råd og vejledning i forbindelse
med prøverne. Jacques havde arrangeret et
par dage med træning af hundene, så de lige
kunne pejle sig ind på fuglene og terrænet.
Vi blev også introduceret for den lokale
restauratør, Gilbert, som lavede lækker mad
(og knap så lækker mad i form af kallun,
som i Normandiet regnes for en stor delikatesse!) Vi blev modtaget med åbne arme (og
masser af kindkys). Didine blev desværre
ikke præmieret, men det gjorde både „Ilvy“
og „Gamine“. Generelt for alle dage kan vi
med ro i sindet sige, at vi ikke „faldt igennem“ med vore hunde. Bekkasiner er svære
at håndtere, og der var ikke så mange (men
nok) pga at det hele var så tørt. Og vi havde
desuden 17-18 grader.
Vi ankom sent tirsdag d. 25/10 og kørte direkte til stranden, så hundene kunne strække
benene efter de mange timer i bilen. „Odile“
fandt et eller andet, som hun løb hen for at
aflevere til mig. Det viste sig at være en lille
haj!(småplettet rødhaj) Hvor mange kan
sige, at det første vildt deres hund har apporteret er en haj?! De første to dage gik med
træning. Jacques havde arrangeret det for os.
Fine terræner med lidt fugl (pga manglende
vand) Men hundene nød at komme ud, og vi
fik da også et par situationer.
Torsdag formiddag havde jeg aftalt et
besøg hos Monsieur Hubert Joret, som har
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Kennel „de la Mare Bourcy“. Hubert går
meget på jagt efter snepper og deltager en
hel del på sneppeprøver og bekkasinprøver.
Vi fik en god snak om jagt contra prøver og
om meget andet. Senere på dagen mødtes
Anne og jeg med Jacques og Jean-Marc
til lidt træning. Vi var også på den lokale
restaurant hos Gilbert. Det var sjovt at være
med nogle lokale folk, for her gik man ind
ad bagdøren og direkte ind i køkkenet, hvor
der blev disket op med lidt vin osv. Den helt
store delikatesse er som førnævnt „Tripe“ kallun! Det gik Anne og jeg pænt udenom.
Men vi smagte mange andre mærkelige ting
som f.eks. pølse med fyld af hakket tarm.
Jeg kan sagtens finde noget andet, jeg hellere vil spise!
Prøverne lå fredag, lørdag og søndag. Igen
var det her virkelig rart at kende nogle af
de lokale folk. Man blev hurtigt en del af
„familien“. Men så snart at de mærker, at
man gerne VIL racen og går op i jagt og at
www.fjd.dk

arbejde med hunden, især på bekkasiner,
ja, så bliver man modtaget med åbne arme.
Normandiet er et meget idyllisk sted med
smalle veje og høje hække langs vejene.
Jeg kunne godt finde mig i at bo der! Selve
prøverne var spændende, men der er meget
ventetid. Den kan man så bruge på at nyde
lidt mad og vin ved bilerne.
Begge mine hunde arbejdede godt, men
bekkasinerne drillede. Anne fik „Excellent“ på sin tæve den første dag. Hun havde
været så snu at få „Ilvy“ dresseret ved en
professionel træner med henblik på at kunne
deltage på prøver. Så der var fuldstændig ro
i opflugt og skud. Jeg baksede lidt mere med
mine tæver. Selv om de ikke prellede langt
(Didine havde dog lige en prelletur på den
første prøve), så var 2-3 meter alligevel for
meget efter de franske regler. På prøve nr.
2 havde „Gamine“ et super slip på 30 min.
Hun gik fantastisk. Desværre så vi ingen
fugle.

DANSK BRETON KLUB
På den sidste prøve lykkedes det dog at få
en flot stand med hende. Mit hjerte hamrede
helt vildt, da jeg gik op til hende. Jeg valgte
at støtte hende med fløjten under afvikling
af situationen, hvilket trak ned på et „Tres

bon“. Men jeg var glad alligevel. Hun var
den eneste på holdet, der blev præmieret,
og forholdene var svære: Ganske lidt vind,
knastørt og 17-18 grader. Men det har været
en kæmpe oplevelse, som jeg rigtig gerne

ser gentaget! I øvrigt var Jean-Marc og
Jacques vilde med „Odile“, som Jean-Marc
ret hurtigt døbte „La Petite Bombe“
Tekst og foto: Pernille Hansen

Status på et godt efterår
Der skal her lyde et stort tillykke til følgende ekvipager, som har præsteret rigtigt
flot i efteråret:
Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup 3.
vinder på DM - dkbrch og intbrch
Jørlundes Alma v. Bent Olsen1. vinder på
DBK’s vinderklasse
Jørlundes Jaques v. Allan Rasmussen Hubertusvinder 2016
Kenzo v. Thomas Klit 1. vinder af SBK’s
vinderklasse (svensk mester)
Egsgårds Tjalfe v. John Madsen jagtchampion
Aulumboens B-Pepsi v. Jan Nielsen svensk
champion
Fønsvigs Debit v. Torben Andreasen
svensk champion
Alle øvrige vindere samt præmierede
hunde og deres førere ønskes samtidig et
stort tillykke med efterårets præmieringer.

I forhold til Verdensmesterskabet stillede tre
breton op til udtagelsen i starten af september. Alle tre hunde – Atos, Aulumboens
B-Pepsi og Midtvejs Loke – blev udtaget
til VM, og udgjorde en del af det danske
VM-hold på 5 ekvipager. De to øvrige to
ekvipager var ruhårsfolk. Desværre nåede
ingen af de 3 at komme til tops på et VM,
hvor vejrforholdene gjorde det svært for alle
deltagere.

Fra formanden
Hovedprøven 2017
Denne afholdes på Sjælland i dagene fredag
den 24. marts til søndag den 26. marts 2017.
Stamkvarter bliver Danhostel Faxe Vandrehjem. Det betyder, at vi bryder traditionen
med at bruge Køge Vandrehjem. Men, selv
om faciliteterne er perfekte, så er priserne
steget, samtidig med at kvaliteten på ydelserne er faldet drastisk. Prøveledelsen ser
frem til at stifte bekendtskab med de nye
omgivelser.
Fredag og lørdag afholdes markprøve for
Ungdoms- og Åben-klasse med afsluttende
matchninger lørdag eftermiddag. Søndagen
er reserveret vinderklasse. Der afholdes
generalforsamling fredag aften. Se nærmere
andet steds.
Flere informationer vil blive frigivet på
hjemmesiden og i Jagthunden i det nye år.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte prøveleder Claus Nielsen på
claus@breton.dk eller 4059 7074.

Ny redaktør af Jaghunden i 2017 ?
Inden deadline er brikkerne endnu ikke
faldet på plads hvad angår en ny redaktør af
DBK´s lokalside i Jagthunden.
Derfor skal I venligst sende materiale til
formand Søren Stenhøj på ssj@gribskovens.
dk indtil andet oplyses.
Bestyrelsen skal her sige tak til Anne
Elefsen Krog for hendes store arbejde som
lokalredaktør de sidste tre år. En opgave
Anne har udfyldt til UG.

Når A-prøven er første mål
Jeg vil stadig kalde mig ny inden for hundesport, indtil i år har jeg aldrig haft en hund
til apporteringsprøve.
Da jeg havde hvalpe sidste sommer og
valgte at beholde en tæve fra kuldet ( Kuhlmann’s Aggi ), så skulle målet med forårets
og sommerens træning, at bestå en apporteringsprøve.
Vi startede sæson i vores lokal jagtforening
med lydighed og apportering. Træneren var
retrievermand, og vi kom på et blandet hold.
Der var en enkelt Kleiner munsterlænder, en
F.T springer spaniels, og så lige 4 Bretons,
hvoraf de 2 af dem var Aggi’s søskende.
Her fik vi lært nogle af retrievernes trænings
metoder. En dummy kan bruges til rigtige
mange øvelser, nogle af dem, har vi da også
taget med os videre i vores videre træning.
Først i april startede vi op i Fakkeløjte
regi, stort fremmøde af unge samt lidt ældre
hunde. Jan og Winnie tog hver deres hold af
unghunde og 2/3 delen af sæsonen var med
lydighed og dummy, så de grundlæggende
ting kom på plads, inden de fik lov til at
arbejde med vildt.
Da vores træning er hver 14 dag i Fakkeløjte regi, lavede vi også vores eget hold på
Fyn, så vi kunne træne de øvrige torsdage,
og jeg blev hurtigt udnævnt til tovholder og
træner. Vi var 5-6 unghunde fra Fakkeløjeterne hver gang, og vi kørte lydighed og lidt
apporteringstræning med dummy.
Nu var tiden inde til at hundene blev

præsenteret for vildt. Winnie var træner på
mit hold, og vi startede med kaninen, Aggi
blev sendt ud og søgte i lidt tid, hun fik fært
af kaninen og samlede den fint op og kom
hjem med den. Så skulle vi prøve 2 duer og
Winnie gik ca. 20 meter ud og smed dem til
hver sin side. Aggi kom fint med den første
due, men da hun skal hente nummer to, tager hun det helt store søg og finder kaninen
på kaninbanen, som hun stolt kommer hjem
med den. Jeg vælger, at gå med ud til due
nummer to, for at støtte hende. Hun finder
duen og hun kommer glad med den. Nu

da hun var tændt på vildt, så gik turen ned
til søen. Der bliver kastet en due og Aggi
bliver sendt, sikken et tempo i vand den lille
hund ligger for dagen, hurtigt ud til duen,
og derefter hjem med den og aftenstræning
sluttede med endnu en succes.
Som alle de andre gang vi træner, slutter
vi også denne aften på terrassen med kaffe
og kage, Det er derfor vi har fået navnet
Kaffeklubben, selv om vi alle i vores hjerte
er Fakkeløjter.
Vi slutter altid med træning midt i juni,
så holder Fakkeøjtetræningen i det jyske

Benny 6: Hjem til far med kaninen. Foto: Carsten Wöhliche.
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sommerferie, så kan vi tage over og træne
ved Frede i Langeskov, samme sted som
breton klubbens apporteringsprøve afholdes. Vi trænede hver torsdag og målet er en
A-prøve.
Men selvom træningen var fuldt i gang
hos Frede, trænede vi også om mandagen
i Bogense. Træningen var åben for alle, og
en jyde var fast deltagere. Vi har ingen gode
vandhuller til rådighed, så træningen blev
med kanin og due. Da 2 bretonfolk havde
valgt at camperer i Bogense for en enkelt
uge, var de også med til træning. Bretonfolk
er generelt meget sociale, og vi endt jo også
med at blive inviteret på middag fredag
aften på campingpladsen.
Træning gik faktisk rigtigt godt i løbet af
sommeren, og hundene viste gode takter,
nogle var bedre end andre, men som det
så ud, var en A-prøve bestemt muligt for
de fleste af os. De 3 første gange i Langeskov, kunne Aggi ikke deltage, da hun gik
i løbetid, men det skulle jo ikke holde mig
væk. Så jeg tog med de andre bretonfolk fra
Bogense til træning, og hjalp med at kaste
duer, så duebanen kunne gå lidt nemmere og
hurtigere.
Så kom dagen hvor apporteringsprøven på
Fyn skulle afholdes. Aggi og hendes mor
Dudi var begge tilmeldt. Dudi havde haft et
træningsophold ved en god ven som havde
tilbudt at hjælpe lidt, da han ikke havde
nogen hunde, der manglede en apporteringsprøve, ligesom han kunne fornemme på
mine fortællinger, at det var Aggi jeg brugte
mest tid på, da hun var den letteste at arbejde med. Opholdet blev desværre afbrudt
af hendes løbetid. Hun ikke var 100 % klar
til dagen, og som jeg sagde til de andre Fakkeløjer, så ” var hun med på et wildcard ”.
Da B hundene var kørt ud til slæb, stod
vi andre og snakkede, nogle havde nerver (eller det havde vi vist nok næste alle
sammen), så i en lidt sjov tone fik jeg sagt
følgende ” jeg har aldrig dumpet en A-prøve
” så en lille pause ” men jeg har jo hellere
aldrig stillet op til en ”
Så kom de tilbage fra kaninslæbet og A
prøven startede, det samme gjorde regnen
også. Vi fik kanin hjem og det første 9 point
var i hus. Da vi kom til duebanen valgte
Aggi at være lidt hård ved den første due, og
så var den prøve slut for hende (satans også,
hun var mit helt sikre kort).
Så var der kun mit wildcard tilbage ” Dudi
” Da hun var i løbetid, så skulle de andre jo
være færdig første. Det var blevet fint vejr
igen, Dudi startede med kaninen, hurtigt ud
og hurtigt hjem med kaninen og vi fik 10
point. Så gik vi videre til duebanen. Da der
bliver skudt første gang, så er hun smuttet
og første due kommer hurtigt hjem, en lidt
dårlig aflevering, og hun bliver sendt igen.
Hun arbejder godt, men hun kommer desværre ikke hjem med due nummer to inden
for tidsgrænsen og derfor slutter prøven
også for hende.
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Der var dog et lyspunkt på dagen, Aggi’s
bror ”Kuhlmann’s Abuu” også kaldt Marly
bestod med 28 point. Han havde vist rigtig
gode takter igennem foråret, og han bestod
velfortjent.
Hvad gør man oven på sådan en dag? Jo,
man laver en tilmelding til prøven i Mou,
så efterfølgende lørdag gik turen til prøve
og udstillings weekend i Kaldasker regi.
Dudi var i den sidste del af løbetiden og var
tilmeldt som løbsk. Så Aggi var igen den
første hund, jeg skulle starte med. Vi brugte
en del tid på kanin banen, men bestod og
fik 5 point. På duebanen brugte vi også lidt
tid, ligesom hun godt kunne have afleveret
duerne bedre, men vi bestod og fik endnu 5
point til samling. Så kom vi til apportering
på vand, hun klarede opgaven og bestod
med 9 point.
Så blev det Dudi’s tur til kanin banen. Hun
brugte lige så lang tid som hendes datter og
bestod med 5 Point. Så blev der lavet lidt
om på rækkefølgende og vi skulle til vand,
hvilket er hendes yndlings del og her bestod
med 9 point. Så kom duebanen og ligesom i
Langeskov lavede hun en knaldapportering,
og første due kom ind, hun blev sendt igen.
Hun søgte og søgte, og kom en del rundt på
banen, tiden var brugt og due nummer to
kom aldrig hjem.
Og selv om Dudi dumpede, der var dog
stadig et lyspunkt, weekend før dumpede
vi med 100 % og denne weekend bestod vi
med 50 %. Så det gik da den rigtige vej.
Da jeg kom hjem, besluttede jeg, at Dudi
ikke skulle tilmeldes flere prøver i år, dels
havde jeg et job at passe, og jeg synes vi var
lidt for langt væk fra målet. Planen blev, at
hun skulle have lidt mere jagterfaring, og
jeg skulle vise hende, at det er muligt at lave
en Double.
Midt i september gik jeg på hundeweb, og
opdager ved et tilfælde, at der var oprette en
prøve i Rødekro, så efter en kort overvejelse, startede vi træning igen. Det gik
faktisk godt, og hun var blevet meget mere
sikker på duebanen, så jeg lavede en tilmelding midt på ugen. Efterfølgende fredag gik
turen til Rødekro. Ny prøve og ny rækkefølge, vi startede med duebanen og kom
kun lige igennem med 5 point, men første
del bestået. Så kom vi til vand og her fik vi
9 point, så langt så godt. Til sidst kom vi til
Kanin og den bliver hentet og hun kommer
over stregen med den, aflevere kanin foran
mig og slutter med 9 point samt bestået.
Så at gå fra 100% dumpet til 50% bestået
til 100% bestået på tre forskellige prøver er
det jo en succes. Turen hjem i bilen, gik med
en masse snak i telefonen, det var godt at
der er indbygget håndfrit i Toyota’en.
Nu er der åben en helt ny verden for mig
og hundene, vi kan næste efter år tilmelde os
brugsprøver. En helt ny prøve form for mig
og forhåbentligt en masse nye oplevelser i
prøve verden.
Tekst: Benny Kuhlmann
www.fjd.dk

Generalforsamling 2017
Dansk Breton Klubs generalforsamling
afholdes fredag den 24. marts 2017 Danhostel Faxe Vandrehjem, Østervej 4, 4640
Faxe kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være
en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber
til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand. Formand Søren
Stenhøj er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jens
Ole Nielsen, Kenneth Schultz.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsup
pleant
7. Eventuelt
(Årets unge hund 2016 og Årets Hund
2016)
Forslag til kandidater til bestyrelsen samt
forslag i øvrigt skal være formanden i
hænde senest den 15. februar 2017.
Bestyrelsen

Sidste deadline
Så kom dagen hvor jeg sidder og redigere de sidste artikler for bretonsiderne i
Jagthunden. Det er 3 år siden jeg overtog opgaven som har været spændende
selvom det til tider har knebet med stoffet.
Heldigvis har en enkelt besked hist og pist
næsten altid båret frugt og I gode bretonfolk har fundet billeder, anekdoter og gode
historier frem.
Jeg vil kort lige sige tak til jer alle, til jer
der har skrevet, taget billeder, tippet en
god historie og fundet jer i at blive interviewet. Det har været en fornøjelse!
Jeg vil nu glæde mig til at bruge lidt mere
tid i marken med hunden og se frem til at
læse bretonsiderne uden at vide hvad der
står. Jeg håber på selv at komme ud og få
nogle gode oplevelser, så jeg måske selv
om noget tid har nyt at byde ind med. Jeg
glæder mig i hvert fald til endnu et forår
med træningstur på heden, nyudparrede
agerhøns og godt selskab.
Igen tak til jer alle for denne gang.
Mvh
Anne E. K. Kristensen

DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

DPK.s Efterårsvinderklasse
Prøven blev afholdt d.1. oktober på Gl.
Toftegård og Borupgård, der begge borger
for en god bestand af fugle. To af holdene
gik om formiddagen på terræner på Gl.
Toftegård, det tredje hold på Borupgård. Det
berettes, at der blev vist godt hundearbejde
og habil skydning på alle tre hold. Syv ekvipager slap igennem dommernes nøglehul til
eftermiddagens 2. heat og matchning, der ligeledes foregik på Toftegård. I finaleslippet,
hvor Spurvfugldalens Quincy og Astrups
Beta gav hinanden kamp til sidste koblingsordre, blev Quincy en værdig 1. vinder
Placeringerne blev: 1.vinder: Spurvfugldalens Quincy og Lasse Weber HP 2.vinder:
Astrups Beta og Carsten Trærup HP 3.vinder: Fugledes Merlot og Flemming Fuglede
Jørgensen HP 3. Vinder: Fugledes Ural og
Thomas Kristensen. 5.vinder Astrups Loke
og Christian Johansen 6.vinder Frierfjordens Randi og Jens Have. Stort tillykke til
vinderne.
I. vinder Spurvfugldalens Quintcy. Foto: Niels Ovesen.

Prøveleder Nold. Foto: Niels Ovesen.

Efterårets vinderprøver
På de fem fælles vinderklasser inden årets
Danmarksmesterskab blev resultaterne
knapt som forventet. Pointeren tegnede sig
for 4 placeringer, hvoraf de 2 var kvalifikationsgivende til DM. Placeringerne på
udtagelsesprøverne var som følger: FJDs
vinderprøve ved Gl. Toftegaard: 3.vinder
Fugledes Ultra, e/f Flemming Fuglede 4.vinder Astrups Loke, e/f Christian Johansen
DJ`s vinderklasse ved Hejnsvig: 4.vinder
Villestoftes Victor, e/f Niels Holger Lykke
DKK´s vinderklasse ved Vildbjerg: 2.vinder
Frierfjordens Rex, e/f Allan Diederichsen
Fugledes Ultra og Frierfjordens Rex kvalificerede sig til DM, og sammen med de tre
øverst placerede fra Dansk Pointer Klubs
vinderklasse – Spurvfugldalens Quincy,
Astrups Beta og Fugledes Merlot – udgjorde
disse fem hunde pointerklubbens repræsentanter på den afsluttende fællesprøve, DM.
Årets DM blev afholdt på Sydsjælland og

Falster. Lagt i hænderne på Bjarne Kleis
som prøveleder og Aage Stenhøj som
sekretær gik afviklingen godt. Suppleret af
erfarne terrænledere og skytter betød det, at
der på de vildtrige terræner blev skudt over
mange hunde i 1.heat. Således også over tre
af pointerne - Rex, Merlot og Quincy. Desværre var ingen af de tre hundes præstation
til at kunne fortsætte til afprøvningerne i
2.heat.
DM blev vundet af irsk setter Red Garlic
Red Pepper, ejer og fører Brian Krogh. Et
stort tillykke til det vindende team og til Irsk
setter klubben med det første mesterskab –
ovenikøbet i klubbens 100 års jubilæum. Et
tillykke skal også lyde til de øvrige placerede hundeførere på årets DM.
Efter DM er der afholdt tre fælles vinderklasser og her gav pointernes resultater gode
løfter for fremtiden. Der var sejr på to af
prøverne og en 2.vinder på den sidste prøve.
www.fjd.dk

På prøven ved Ryomgaard blev Astrups
Rik, e/f Erik Aarø 1.vinder og blev tildelt
HP.
Astrups Rik og Erik fortsatte det fornemme
arbejde på prøven ved Terkelsbøl, hvor
teamet endnu engang strøg til tops og blev
1.vinder – igen med HP. PÅ denne prøve
blev også Mjølners Sol og Jens Have placeret som 5.vinder.På den sjællandske prøve
blev der også placeret en pointer – Spurvfugldalens Quincy, e/f Lasse Weberg, blev
på denne prøve 2.vinder.
Flemming Sørensen
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Vintermøde

Dødsfald

Dansk Pointerklubs vintermøde lørdag den 7.januar 2017 Bæredygtigt Landbrugs domicil, Gamle Tårupvej 48, 7000 Fredericia.
Dagens program.
Kl. 10.00 kaffe med morgenbrød.
Kl. 10,30 Michael Jeppesen fra Politiets hundeafdeling kommer og fortæller om udvælgelse af hvalpe og hvordan Politiet værktøjer til at teste psyken på hvalpe. Der
vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Kl. 11,45 Christian Johansen orienterer fra FJD.
Kl. 12.00 frokost
Kl. 13.00 Efter frokost vil vi få et indlæg omkring dressur og træning af Politihunde.
Afslutning ved formanden.
Sidste tilmeldingsfrist til vintermødet er den 3. januar 2017 til Anny Diederichsen >>
stenmarken@email.dk eller på telefon7559 8253/ 6130 8253
Pris for deltagelse er kr.190,00 pr person inkl. Morgenkaffe og frokost, der bedes indbetalt på klubbens. Reg. 0940 kontonr. 4378127572 DPK

Den 29. oktober døde mangeårigt
medlem af Dansk Pointer Klub, Søren
Møller Jensen efter længere tids sygdom.
Se nekrolog på DPKs hjemmeside.

Alle DPKs medlemmer ønskes
en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
På gensyn i 2017.

Vinter- og forårstræning 2017
DPK.s Forårstræning på Kongenshus
Hede.
Lørdag den 4. februar og søndag den 5.
februar 2017 afholder vi fællestræning på
Kongenshus Hede.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongenshus kro kl 9.30. Alle engelske jagthunde racer er velkommen. Pris 50 kr. pr.
dag. Beløbet går til vildtpleje på heden.
Tilmelding til Jens Have TLF 97 42 52 76
mobil 30 22 82 02, eller E-mail jens.have@
mvbmail.dk Man kan bestille overnatning
på Kongenshus Kro & Hotel Adresse: Vestre
Skivevej 142, 8800 Viborg, Danmark Telefon:+45 97 54 81 25

Forårs træning Sydjylland og Fyn.
Lørdag D.18. februar omkring Sdr. Hygum.
Søndag D. 19. februar Midtfyn (ESK &
DPK )Lørdag D. 25. februar omkring Assens (ESK & DPK). Søndag D.26. februar
omkring Tønder.
Der kommer nærmere herom på hjemmesiden.
Pointer klubbens vintertræning 2017 på
Sjælland, bliver igen afholdt, nøjagtig som
den gode tradition, det er blevet til.
Lørdag d. 4. februar og lørdag d. 18.
februar 2017 kl. 10.00 hos Niels Petersen,
Højgårdsvej 61, 4683 Rønnede. Efter træ-

Fuld fart. Foto: Niels Ovesen.
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ning går vi ind i Niels´s „hundstuga“ og spiser medbragt mad i god varme til historier
fra dagens oplevelser og anden hunde snak
Pris er 50,-kr. pr hund, Alle stående hunde
er velkomne, De unge prioriteres højt. Tilmelding til Niels på ail: hyllede-grusveje@
live.dk. De bedste hilsner/Sjællænderne/
Niels & Peter
Der bliver sikkert flere træningsdage rundt
omkring i landet, så hold øje med klubbens
hjemmeside.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Godt nytår
Engelsk Setter Klubs bestyrelse, vil gerne
benytte lejligheden til at takke alle vore
medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer for den store velvilje og opbakning, som
de har vist klubben i 2016.
Ved indgangen til det nye år kan vi i
Engelsk Setter Klub se tilbage på et begivenhedsrigt år. På Derbyet blev det til en
4. og 5. vinder. På organisationernes seks
forårsvinderklasser stod vi øverst på podiet
de tre, og ud over dette var der mange andre
Engelske Settere, der blev placeret. Dette
betød, at vi igen i år stillede med mange
hunde på Forårsmesterskabet, og i år var vi
igen tilbage øverst på tronen, da Tobølbjergs
Hetja ved Allan Nissen vandt.
Der var igen i år mange til start på vores
efterårsvinderklasse 37 i alt. Prøven blev
vundet af Nordvestjydens Joker ved Thorbjørn Riss.
Også på efterårets fælles vinderklasser blev
det igen til mange fornemme præstationer
af den Engelske Setter, hvor vi vandt to af
de fem udtagelsesprøver. I år stillede 10
engelske settere på Danmarks Mesterskabet,
af disse blev to placeret, 4. vinder Heegårds

Max ved Harris Jensen og 2. vinder Heegårds Zuki ved Erling Clausen.
Det, at vi i gennem de sidste mange år har
klaret os godt rundt omkring på prøverne,
giver mig anledning til at stille spørgsmålet, hvorfor og hvad skyldes dette? Jeg er
sikker på, at det skyldes, at langt de fleste
af vores medlemmer bruger den engelske
setter til jagt i stort omfang, mange er på
rypejagt agerhønsejagt, sneppejagt og andre
jagter. Derved bliver der også skudt meget
for vores hunde, og de får den nødvendige
jagterfaring, der kræves på prøverne, og for
at holde hovedet koldt.
Mange har gennem tiderne sagt, at de
hunde, der har klaret sig godt på prøverne,
ikke kan bruges til praktisk jagt. Dette har
vi og andre modbevist i stor stil. Dette er
ikke kun et cadeau til os, men også til fælles
markprøveregler og de dommere, der dømmer vores hunde.
I Sverige er der efterhånden tradition for
at Danske hunde klare sig fremragende, og
ikke mindst den Engelske Setter, dette var
også tilfældet i år, hvor vi på mange prøver
derovre kom helt til tops.

Sluttelig vil jeg gerne takke alle vore
medlemmer, der har ydet en indsats for
Engelsk Setter Klub i Danmark og ønske
alle præmierede og placerede hunde i 2016
et stort tillykke.
Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker
alle medlemmer og deres familie en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende
nytår.
Erling Clausen

Foto: Patrick Eggers.

Engelsk Setter Klubs vinderklasse ved Bramming
Årets efterårsvinderklasse var igen et omfattende og vellykket arrangement. 37 hunde,
fordelt på fire hold, dystede på vildtrige
marker om de eftertragtede vinderplaceringer.
Det er flot, at ESK gang på gang kan præstere vinderklasser med mange deltagere;
det vidner om bredde og kvalitet.
Resultatet af prøven:
1.-vinder: Nordvestjydens Joker, Thorbjørn
Riis.
2.-vinder: Tobølbjergs Hetja, Allan Nissen.
3.-vinder: Bjerndrups Phineas, Thomas Klit,
fører Sv. Aa. Vad.
4.-vinder: Tobølbjergs Columbine, Allan
Nissen.
Så er der stand. Foto: Patrick Eggers.

www.fjd.dk
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5.-vinder: Senjas Messi, Jan Andreasen,
fører Erling Clausen.
6.-vinder: Amigo, Aksel Spangsberg.

Et vinderpar i smukke omgivelser. Foto: Patrick Eggers.

Glade vindere Foto: Patrick Eggers.

Tak for i år
En prøvesæson er for længst afsluttet.
Med mange flotte præstationer af engelske
settere; såvel i kvalitetsklasserne som i vinderklasserne. Ti af de 25 deltagende hunde
på DM var engelske settere; et mere end
tilfredsstillende antal.
Og så er det, når disse linjer læses, ikke

kun en prøvesæson, der er fortid. En jagtsæson lakker såmænd også mod enden. Knæk
og bræk på julejagterne. Husk at beskyde
fasanhønerne varsomt. Faktisk bør man slet
ikke skyde fasanhøner i december.
Godt nytår fra redaktøren.

Foto: Kenneth Asmussen.

Træningsdag
i Stubbekøbing

To hunde fra Kennel Heegaard blev placeret på årets DM: Heegards Zuki og Heegaard Max. Tillykke til Jørgen
Heegaard. Foto:

Det var en fantastisk dag, som Klaus Olsen
havde arrangeret den 2. oktober. Masser
af fugle til såvel de unge som de lidt mere
erfarne hunde.
Efter træning blev der samlet ind, da der
altid følger udgifter med et sådan arrangement. Det blev til kr. 1000.-, som Klaus
skænkede til ESK.
Stor tak til Klaus.
PS: Engelsk Setter og Irsk Setter har fået
den ide, at prøve at arrangere vintermøde
sammen. Men det kommer selvfølgelig an
på medlemmerne. Hvis I synes, at det er
en god ide, ønsker vi en hurtig tilbagemelding.
Søren Rydahl Gothard,
21201858/30378152, mail: xsry@live.dk.
Jan Lorentsen, 24820921, mail: jklorentsen@gmail.com.
Venlig hilsen
Søren Rydahl Gothard og Jan Lorenzen

Runde dage
D. 14. november fyldte Thorbjørn
Riis 50 år. Se omtale på ESKs hjemmeside.
Husk at hjælpe agerhønsene godt gennem vinteren. Foto: Anette Laursen.
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DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17,
8660 Skanderborg. Tlf. 3036 0568
e-mail: rypehunden@gmail.com

Træningstur på Gordon Castle
Den næsten årlige tur til Gordon Castle blev
i år nogle gode dage med fint vejr i uge 36.
Det er et fint terræn, hvor der som regel er
rimeligt med fugl, hvilket også var tilfældet
i år. Vi var 12 personer på stedet med nogle
flere hunde, med primært Gordon Setter.
Man skal være medlem af Norsk Gordon
Setter klub for at kunne deltage, ligeledes er
der krav om, at hunden har bestået Sau-bevis. Så er man eller klar til at gå ud på fjellet. Hundene slippes parvis, så der er rigeligt
at se på, som på en markprøve i Danmark.
Så det er alle tiders mulighed for få afprøvet
sine hunde, såfremt man påtænker højfjells
prøver. Et par stykker havde i forvejen været
på prøver i anledning af Norsk Gordon Setter klubs 100 års jubilæum her i 2016. Så
der var masser af kompetente hunde og hundefører, hvor der kunne hentes gode råde.
En af aftenenerne fik opdrætter Leif
Bjørnbak overrakt en ”erstatningspokal” for
Friberg Pokalen, der tildeles opdrætteren af
1. vinderen på DGSK´s forårsvinderklasse,
der blev vundet af GS Lilleskogens Wayne
–ved Søren B. Thygesen .

Deltagerne inden vi gik på fjellet. Foto: Flemming Nielsen.

Leif Bjørnbak får overrakt substitut for Friberg Pokalen
af Anton Dahl. Foto:Flemming Nielsen

Så er der dømt ”flad ud”. Foto Flemming Nielsen .

Nova med stand for en rype. Foto Flemming Nielsen.
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På jagt med Gordon setter

Peter Jensens hvalp, Tytingens Merlin sidder midt i
roemarken. Foto: Peter Jensen.

Søndag den 2. oktober afholdte nogle af de
drevne hundefolk fra Gordon Setter klubben
et minikursus for de af klubbens medlemmer, der var interesseret i at få indblik i
hvordan vinderklasse og brugsklasse markprøve afvikles. Anton Dahl lagde ud med
lidt teori over morgenbordet efterfulgt af en
tur ned til Antons bil, hvor han gennemgik
nogle af de remedier han bruger når han
træner sine hvalpe. Der blev talt markprøve
og Anton Dahl og Kristian Frøkjær tog
udgangspunkt i hændelser fra klubbens
vinderklasse dagen før. De gennemgik nogle
af de situationer, de havde overværet og der
var mange gode råd at tage med sig hjem og
tænke over.
Efter lidt kraftig regn gik turen til marken
hvor nogle af klubbens medlemmer var på
jagt. Vi fik her mulighed for at følge med
på jagten og se de forskellige hunde og
skytter arbejde. Der var rigeligt med fugl
på terrænet og der blev da også fældet fugl
for mange af hundene. Det hele foregik
lidt mere afslappet end det normalt gør på
prøverne og det var derfor lidt nemmere at
komme tæt på. Alt i alt en god dag i marken
med mange spændende situationer som vi
lidt mere uerfarne folk kunne lære noget af.
Af Peter Jensen

Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve
24., 25., 26. - marts 2017 i Sønderjylland
Hoved-standkvarter: Hotel Søgaarden, Stadionvej 7-11, 6620 Brørup, 75 38 22 22
Al tilmelding på www.hundeweb.dk
Uanset at DJU vedtager at hunde kan stille
i ungdomsklasse indtil de er 36 måneder –
gælder samtlige de nuværende proportioner
vedrørende hovedprøvens UK pokaler samt
UKK.
Alle engelske racer er hjertelig velkomne,
alle dagene, til start i UK & ÅK.
Hovedprøvens Program og tidsplan.
Fredag den 24. marts 2017 –
Opråb kl. 8.00 på standkvarteret, medmindre man får besked på at møde direkte i
terrænet.
Denne dag kan tilmeldes i UK og ÅK –
fællesspisning kl. 18,30 og generalforsamling kl. 20.00 på standkvarteret.
Lørdag den 25. marts 2017 –
Opråb kl. 8.00 på standkvarteret.
Denne dag kan tilmeldes i UK, ÅK og VK.
Det er muligt at stille i VK samtidigt, som
man fører en anden hund i UK/ÅK, på det
samme hold.
Den Internationale Vinderklasse m. CACIT
(kun for Gordon Settere) afvikles over 2
dage, hvor lørdagen betragtes som 1. heat
og søndagen som 2. heat og matchning. Der
trækkes lod lørdag aften om start rækkeføl-
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gen til 2. heat.
Matchning. Lørdag sidst på eftermiddagen,
ca. kl. 16 matches der, om at finde prøvens
bedste UK og ÅK hund.
Lørdag aften afholdes festaften kl. 19,30
på standkvarteret, med præmieoverrækkelser.
Søndag den 26. marts 2017 –
Opråb kl. 9.00 på standkvarteret.
Søndag kan der tilmeldes i UK/ÅK (efteranmeldelser modtages lørdag inden kl.
18,00).
Fra morgenstunden afvikles UKK konkurrencen, hvorefter der fortsættes med 2. heat
og matchning i vinderklassen, hvorefter
prøven afsluttes med præmieoverrækkelse.
Dommere på hovedprøven.
Følgende er inviteret som dommere på
hovedprøven, Allan Nissen, Erling Clausen,
Svend Åge Vad, Poul Valdemar Nielsen,
Allan Bredsgaard.
Alle spørgsmål vedr. tilmeldinger af hunde
eller forplejning, samt betaling herfor, rettes
til: Prøveleder, Anton Dahl, mobil +45 22
74 80 40, karlantondahl@gmail.com.
Mere om hovedprøven i næste nummer
og på hjemmesiden.
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Anton Dahl med fældet fugl. Foto. Peter Jensen.

Vintermødet 2017
Søndag den 5. februar 2017 kl.9,00.- 15.00
Bramdrupdamhallen ved Kolding. Motorvej afkørsel 63)
Det skal særligt bemærkes at alle interesserede selvfølgelig er hjerteligt velkomne
uanset om de er
medlemmer af Dansk Gordon Setter Klub.
Vi har formået at få en af Danmarks
dygtigste dressører og hundeførere til at
komme,nemlig,Thomas Klit, som frit fra
leveren vil fortælle om sit hundehold, hans
måde at dressere på fra hvalp til voksen
jagthund, jagten med hundene, markprøverne og nok lidt om sit syn på dagens
Gordon Setter.
Thomas fremviser på markprøverne altid
dygtige veldresserede hunde, har vundet
og blevet placeret på et utal af prøver, bl.a.
Danmarksmester, Svensk Mester, DKK’s
forårsmesterskab, m.m.
Efter foredraget er der rig lejlighed til
at stille spørgsmål, også hvis man går og
brænder efter et praktisk svar fra Thomas
på egne dressur problemer.
Nyt fra DGSK, herunder også info om
fremtidige aktiviteter.
Se det nøjagtige program på vores hjemmeside.

DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

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

Danmarksmester og Jagtchampion
Danmarksmester, DKJCH, Red Garlic’s Red
Pepper DK04277/2013, 06.01.2011 H, far
Vesper Du Val De Loue, mor Red Garlic’s
Epixé, opdrættet af Agneta Andersson, Sverige, ejet og ført af Brian Hinge Krogh.
Brian og Pebbers fantastiske jubilæumsår,
starter med en 2. vinderplacering på DKKs
Internationaleforårs vinderklasse ved Bramming. På DISKs jubilæumshovedprøve i
april på Sjælland, startede Pebber med en
2. præmie i ÅK, for at slutte som en flot 5.
vinder i søndagens vinderklasse, hvor også
mange udenlandske jubilæums gæster deltog. Efteråret første præmiering blev en 1.
præmie i brugsklasse ved Vildbjerg, hvilket
hjembragte den fine titlen som ”jagtchampion”, dagen efter på DISKs efterårs
vinderklasse på Gl. Toftegård, blev det til en
3. vinderplacering, og en billet som deltager
ved DM i Vordingborg. Der skaffede Brian
og Pebber den historiske 1. vinder placeringen som DANMARKSMESTER, stort
tillykke.
Det er en stor forløsning, med en Irsk setter
som den første Danmarksmester i historien,
det er bestemt noget helt særligt, og vi er
mange, der i flere år har krydset både arme
og ben, i håb om, at en ”rød” deltagere ved

DM, blev udråbt som Danmarksmester.
Men halvdelen af de seks placerede hunde
var Irske settere, Gunnar Jensen med
DKJCH Kirstinekjær´s D Eddie, blev 5.
vinder, og Flemming Vilslev med DKJCH
Vilslevs Kari, blev 6. vinder, også her stort
tillykke. Jo - det var et fantastisk jubilæumsår og et fantastisk Danmarksmesterskab.
For Brian og Pebber har det været et uforglemmeligt år, og Brian har absolut levet
op til Dansk Irsksetter-Klubs opfordring til
medlemmerne om, at yde en ekstra indsats
i jubilæumsåret. Brian er selvfølgelig ikke
den eneste der har ydet en stor indsats, det
er der mange andre medlemmer, der også
har, ualmindelig mange flotte resultater på
markprøver, vidner om stor deltagelse, men
ikke mindst har bestyrelsen og alle hjælpere,
rundt omkring i landet, gjort jubilæumsåret
til et helt særligt år for alle medlemmer i
DISK.
Der skal lyde en stor tak, til alle dem der
har ydet en særlig indsats i jubilæumsåret,
både med organiseringen af de mange tiltag,
men også til dem, der har ydet en ekstra
indsats med hundene. Jeg vil håbe, at 100
års jubilæet må blive et vendepunkt, for den
Irske setters ry som udstillings og selskabs-

hund, og vende tilbage til sit mere end 100
år gamle ry, som en super god jagt- og
sportshund, på højde med de øvrige engelske stående fuglehunde.
Palle Krag.

Nyslået Danmarksmester og Dansk Jagtchampion,
Brian Krog med Red Garligs Red Pebber. Foto Vang
Ole Møller Andersen, på Gl. Toftegaard.

Racedyst i anledningen af DISKs 100 års jubilæum
Dagen før DISKs efterårsvinderklasse den
23. september på Gl. Toftegård – valgte man
i år at prøve noget nyt. En lukket brugsprøve/racedyst, med tre deltagere fra hver
af de engelske klubber – i alt 15 hunde, der
havde kvalificeret sig ud fra de kriterier,
den enkelte specialklub nu havde valgt at
benytte sig af. Jeg (og min mand) var to af
de heldige.
Det var et pragtfuldt vejr – men det var
varmt – og det var tørt. Ikke lige den ideelle
kombination for hundene, og det bar resultaterne nok også præg af. Fuglene var der nok
af, men stødninger, og fugle der ikke holdt –
gjorde at for eks. en af de præmierede hunde
havde i alt fire stande, før det lykkedes at få

vist rejsning. Det blev så også til en flot 1.
præmie – men det var svært.
Da dagen var slut, så resultatet for brugsklassen således ud.
P Fugledes Ultra 1. pr. B Grandas Uuiq Itro
1. pr. B Midtvejs Loke 2. pr. IS Kirstinekjærs D Eddie 2. pr. ES Tobølbjerds L-Sus
2. pr.
Gennem hele dagen havde dommerteamet
bedømt og nedskrevet point til hver enkelt
af de 15 deltagende hunde, efter et pointsystem udarbejdet af Ulrik Kjærsgaard.
Sidst på dagen, skulle de så give os prøvens
bedste hund – samt en samlet vinder af
racedysten.
Pointsystemet har i teorien intet med de
www.fjd.dk

opnåede præmieringer at gøre – men viser
os dommernes mening af idealbilledet af
vore hunde – og hvor tæt vi er på dette (eller
det modsatte). Det er hundenes grundlæggende evner, stil, dressurbarhed osv, der
bliverr bedømt ud fra en skala fra 0 til 10 i
hver enkelt disciplin, og alle fik udleveret et
skema med deres personlige point:
Søg – fart – stil. Samarbejde hund/fører.
Lydighed. Vildtfinderevne. Stand. Rejsning.
Ro i opflugt og skud. Apportering.
Fugledes Ultra blev efter pointafgivelsen
prøvens bedste hund med i alt 92 point. (Nr.
2 havde 77 point). – og det er jo altid rart,
når teori og praksis går op i en højere enhed
og følges ad.
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Pointerne vandt racedysten med i alt 196
point. Breton blev 2.er med i alt 186 point.
Engelsk Setter 3.er med i alt 161 point. Irsk
Setter 4.er med i alt 153 point. Gordon Setter 5.er med i alt 132 point
En super dejlig, men anderledes dag – hvor
nok især dommerne skulle huske lidt flere
ting end normalt – men de gjorde det rigtig
godt, og det er jo altid dejligt, med lidt nye
tiltag og anderledes tænkning. Vi andre nød
bare at ha lidt flere chancer.
Godt initiativ, vel tilrettelagt, glade og hyggelige deltagere, pragtfuldt sensommervejr
og gratis mad. – Tak for det hele.
Jane Vilslev Mortensen.

Glade deltagere i DISKs store efterårs arrangement i anledningen af 100 års jubilæet. Foto Vang Ole Møller
Andersen.

Oplevelser fra Irsksetter Klubs 100 års jubilæum
Ved vores egen vinderklasse lørdag den
24. september var der 23 tilmeldte hunde,
heraf 7 helt unge hunde. Det gav hård kamp
om placeringerne, men også løfter om en
klub i god fremgang med mange nye aktive
medlemmer.
Dagen startede for alles vedkommende
med kaffe og div. tilbehør i jagtstuerne på
Gl. Toftegård. Alle var mødt frem i god tid,
så hyggen bredte sig hurtigt. Men pludselig
blev hyggen brudt af Ulriks klare røst, der
forkyndte, at nu startede prøven. Så tog
hornblæseren fat, og Ulrik kunne præsentere
alle medhjælperne.
Som dommere var inviteret Flemming
Fuglede og Allan Bredsgaard. Torben Pedersen og Nold var terrænledere og havde hver
2 skytter til at klare den vanskelige opgave.
Alt forløb rigtig godt i løbet af formiddagen
med mange flotte situationer og krævende
apporteringer. Herefter var det tid for mid-

dagsmad. I dagens anledning kunne vi godt
lade madpakken blive hjemme, da Sarah og
Ulrik var klar med lækre stegte grillpølser,
øl og vand. Det vakte stor glæde blandt alle.
Dommerne var nu klar med de hunde, der
skulle med til 2. Heat, og det blev til 7 stk.,
der fik en ny chance i løbet af eftermiddagen. Da dagen var omme, blev følgende 6
stk. placeret:
1.Vinder med HP Krageredens Maggie v/
Christina Bak
2. Vinder med HP Yobbo’s Calle v/John Bak
3. Vinder Red Garlic Red Pepper v/Brian
Krogh
4. Vinder Red Garlic Red Onion Mix v/Ole
Schmidt
5. Vinder Mårups Storm v/Søren Gottfredsen
6. Vinder Settermosens Casablanca v/Søren
Sus Andersen.
Dagens prøve sluttede med vildtparade

Udstillings dommer Marianne Weichenfeld, tog sig af det tillidsfulde hverv på bedste måde, og udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med det hun så. Foto Vang Ole Møller Andersen.
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med ni stykker vildt, der vidnede om en
rigtig flot prøve. Hele dagen fulgte fotograf
Vagn Ole Møller os. Hans smukke billeder
giver evige minder om en fantastisk flot dag,
og kan ses på Irsk Setter Klubs hjemmeside
eller på www.fotovom.com.
Vi nåede også lige en eksteriørudstilling,
hvor mange benyttede muligheden for at få
deres hund bedømt. Marianne Weichenfeld
tog sig af det tillidsfulde hverv på bedste
måde og udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med det hun så.
Resultater fra udstillingen på Gl. Toftegaard kan læses på DISKs hjemmeside.
Championklasse Hanner: SE22101/2011
Red Garlic’s Sweet Potato v/Agneta Andersson Excl. CK, Plac. 1, BHK 1, CERT, Bedst
I Modsatte køn.
Brugsklasse Tæve: DK01278/2015 Settermosens Casablanca v/Søren Sus Andersen
Excl. CK, Plac. 1, BTK 1, CERT, Bedst I
Racen.
Så var det tid til en hyggelig reception
som formanden stod for, og de indbudte
gæster begyndte at indfinde sig. Aftenen
fortsatte med stor spisning af meget lækker
mad fra Slagter Palle i Fjerritslev. Taler,
agerhønslotteri og mange andre festlige
ting gjorde, at det blev meget sent, inden en
meget vellykket aften/nat kunne slutte.
Et helt igennem fantastisk jubilæumsår
er slut, så endnu engang mange tak til jer,
der har knoklet for det. Vi er alle klar til de
næste 100 år, os kan I regne med!
Tak til jer alle sammen for gode oplevelser
i vores dejlige klub. Lad os fortsætte med at
støtte op om det fantastiske kammeratskab
og sammenhold, vi har på tværs af alder og
køn.
De bedste hilsner fra, Søren Andersen.

DANSK IRSKSETTER KLUB

Danmarksmesterskabet - en fantastisk oplevelse

Kraghedens Maggie apporterer i dagens første slip. Foto: Flemming Østergaard.

Danmarksmesterskabet 2016 vil altid stå
lysende klart og helt for sig selv, i historiebøger og i mange menneskers erindring,
ikke mindst min egen, jeg er rigtig glad
for, at være der på dagen og opleve den
historie som blev skrevet, DISK blev 100
år, vi havde fem Irske settere med til DM,
der alle klarede sig godt, Calle havde ikke
dagen hvor det lykkedes, Krageredens Maggie blev desværre sat af før 2. heat, med en
knald apport i sin 2. situation. Med ”Red
Garlic’s Red Pepper” fik vi endeligt den
første Irske setter som Danmarksmester nogensinde. Med Kristinekær´s D Eddie som
5. vinder, og Vilslevs Kari som 6. vinder, fik
vi oven i købet to hunde mere placeret! Hør
lige her, ”halvdelen af de placerede hunde
var Irske settere”. Kæmpe tillykke til alle
jer, der har arbejdet for den Irske setter som
jagthund, bakket op om sagen, og til de 3
dygtige hundefører og deres hunde!
Tillykke til Flemming Vilslev, der blev 6.
vinder DM, med eget opdræt Vilslevs Kari. I
kunne lige så godt være på top min ven, det
var meget tæt, flot præstation!
Selvfølgeligt skal Gunnar Jensen og
Kristinekær´s D Eddie også hyldes, stort
tillykke med 5. vinder DM, helt fortjent. Ja
Gunnar der står DM, det er godt gået, og så

med eget opdræt. (Så brug dog ham Eddie i
avl, i kære tæve ejere).
Det var det her vi ville, en Irsk setter som
DM vinder. De snart 35 år, jeg har været
med i klubben har vi igen og igen haft
debatten hvordan laver vi en DM vinder, så
sker det bare lige sådan, det så sådan bare
ligetil ud, nemt selvfølgeligt og på trods af
den hårde konkurrence velfortjent. Et finale
slip der sluttede DM af med et flot fugle
arbejde, så var der ingen tvivl om udfaldet
og vi var nogen der brød ud i vild jubel, det
må hermed undskyldes, det var lidt usportsligt over for Erling Clausen og ES Heegårds
Zuki, der taber finalen men bliver flot 2.
vinder, vi blev bare så grebet af den store
forløsning på mange års kamp for den sidste
skalp, DM-pokalen !!!!!
Brian Krog og Red Garlic’s Red Pepper
er Danmarks Mester 2016. Sådan Brian,
jeg bøjer mig i støvet, med armene over
hovedet, og Brian du ved der sidder et par
tidligere træningskammerater, oppe over
skyerne og trækker skævt på smilebåndet,
med hver et par tørre kommentarer.
Stort tillykke til jer alle tre, fra DISK og
Ole Schmidt.

www.fjd.dk

Deltagende IS ved Danmarksmesterskabet
Fra DISKs vinderprøve lørdag den 24. september.
1.vinder Kragereden Maggie DK03589/2010
12.02.2010 T rød irsk setter. Ibber – Douedal’s Kyra O: Palle Krag. E F: Christian Bak,
Store Fuglede
2.vinder Yobbo’s Calle DK10369/2009
21.05.2009 H rød irsk setter. Klippeøen’s C
Tjako – Rosendales Frida O: Helge Knudsen.
E: Christina Bak, Store Fuglede F: John Bak
3.vinder Red Garlic’s Red Pepper
Dk04277/2013 06.01.2011 H rød irsk setter.
Vesper Du Val De Loue – Red Garlic’s Epixé
O: Agneta Andersson. E F: Brian Hinge
Krogh, Spøttrup
Fra FJD’s vinderprøve i Vendsyssel fredag
den 7. oktober.
1. vinder Vilslev Kari Dk19389/2011
07.10.2011 T Rød irsk setter. Erik Vom Kapellenpfad – Chiss. O E F: Flemming Vilslev
Knudsen, Holsted
Fra FJD’s 5. Vinderprøve i Sydsjælland lørdag
den 8. oktober.
1. vinder Kirstinekjær’s D Eddie
Dk06716/2009 15.03.2009 H rød irsk setter.
Östraby’s Eire – Klippeøen’s D. Donna. O
E: Birte og Gunnar Jensen, Skanderborg F:
Gunnar Jensen
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Tak!
I forbindelse med DISK 100 års jubilæum
blev der lørdag d. 27. september afholdt
Irsk Setter træf. Som prøveleder vil jeg
hermed takke alle som var med til at få
dette træf gjort til en succes.Tak til alle
hundefører og tilskuer for den store opbakning og det gode humør.Tak til de tre dommere Allan Bredsgaard, Flemming Fuglede
Jørgensen og Marianne Weichenfeld for en
fair og positiv bedømmelse af vores hunde.
Tak til de øvrige engelske racer for det fine
fremmøde om fredagen til vores racedyst.
Tak til Gunnar Jensen samt hans hjælpere
Birte Jensen og Christina Bak for en super
afvikling af udstilling.
Tak til Morten Møller for hornblæsning.
Tak til Sarah Cecilie Jensen og Per Pedersen for hjælpen i køkkenet.
Tak til Slagter Palle, Fjerritslev, for levering af noget super lækkert mad.
Tak til Vagn Ole Møller Andersen for de
super flotte billeder.
Tak til Erling Juul for hjælpen med
kataloger.
Tak til vores hovedsponsor Proff Dog.
Tak til de mange sponsorer til vores
agerhønselotteri.
Tak til Nold’s hjælpere; Kristian Sørensen, Anders Viggers, Johan Johannesen,
Finn Jensen og Torben P. Pedersen. Med
jer som skytter og terrænledere er vi altid i
de bedste hænder.
Tak til Nold og Jagtkonsortiet Gammel
Toftegaard som velvilligt har lagt terræner
og Jagthytte til rådighed.
Til sidst. Men ikke mindst. Skal der lyde
en kæmpe stor tak til Arnold Klovborg
(Nold) for det gode samarbejde.
Inden, jeg takker over, vil jeg holde.
Prøveleder Ulrik Kjærsgaard.

Julehilsen fra formanden
Tillykke til alle i efteråret placerede hunde
og deres fører, særligt tillykke til de tre
placerede ved DM. Helt fantastisk at Dansk
Irsk setter klubs 100 års jubilæumsår kan
afsluttes med en irsk setter som danmarksmester. Vi har grund til alle at være stolte
og tilfredse med, nok det største år nogensinde for Irsk setteren i Danmark, at det så
lige netop falder på 100 året for Dansk Irsk
setter klubs stiftelse bringer det hele op i et
højere perspektiv.
Tak til jer alle medlemmer som deltagere
ved klubbens arrangementer gennem året. I
har været med til at skabe dette enestående
år for Dansk Irsk setter klub.
Nu må flere jægere og hundesportsfolk
få øjnene op for vores dejlige hunde. Irsk
setteren er nu fuldt på højde med de bedste
fuglehunde af engelske racer. Vi må fortsat
gennem avl og dygtig føring vise at vore

hunde kan blive på toppen.
Glædelig jul til jer alle med håb om endnu
et godt år for den irske setter i 2017.
Erik Rimmen formand.

Træningsture i foråret 2017
Markprøvetræning i Vendsyssel.
Lørdag den 11. februar. Vi mødes på P. pladsen ved Kærsgård Strand kl. 9.00.
Tilmelding til Erik Rimmen på tlf.
60629520 eller mail: rimmen7@gmail.com
Gps adresse på mødestedet er: Kærsgård
Strandvej 1, 9850 Hirtshals, Hjørring
Markprøvetræning ved Fredericia søndag
den 19.02.
Mødested: Nebbegårdsvej 115, 7080 Børkop. Mødetid: KL. 9.00
Der er rundstykker og kaffe ved ankomst,
efter træningen er der suppe til en samlet
pris på kr. 50,00. Tilmelding til: Svend Åge
Jensen Tlf. 25 37 98 60 eller Gunnar Jensen
Tlf. 51 32 40 35 senest den 17.02.2017.
Hilsen Svend Åge & Gunner.

DISKs forårstræning på Kongenshus
Hede.
Lørdag den 25. februar og søndag den
26. februar afholdes der fællestræning på
Kongenshus
Hede. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Kongenshus Hotel kl. 9.00. Alle racer er
velkommen.
Prisen for at deltage er 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje på heden. Begge dage,
vil der igen i år være mulighed for, at købe
pølser fra den varme grill til frokost for
alle, og ikke mindst for dem der har glemt
madpakken.
Senest tilmelding d. 22/2-17 til Brian H.
Krog Tlf. 27617091 eller E-mail bhk@
tekniclean.dk Man kan bestille overnatning på Kongenshus Kro & Hotel. Tlf.
+45 97548125. Der forefindes også B&B i
området. Hilsen Brian Krog.

Ny Dansk Brugschampion
IS Kragereden Maggie DK03589/2010,
født 12.02.2010 tæve, rød, Ibber – Douedal’s Kyra, opdrætter Palle Krag, ejer og
fører Christina Bak, Store Fuglede, har ført
Maggie til den flotte titel brugschampion.
Maggies resultater er tidligere beskrevet
i forbindelse med titlerne som Dansk og
Svensk udstillings- Dansk jagtchampion
i 2015. Men også i jubilæumsåret 2016
har Christina og Maggies resultater været
meget imponerende. På DISKs jubilæums
hovedprøve ved Holbæk, blev det til en 1.
præmie i åben klasse, og en 4. vinder placering i den afsluttende forårs vinderklasse
søndag. I august bestod Maggie Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve, og
som opvarmning til denne fine præstation,
bestod ekvipagen tre apporteringsprøver
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med max point 30. I september blev det til
en 1. præmie i DKKs brugsklasse, for seks
dage senere at blive 1. vinder m/HP, i Dansk
Irsksetter-Klubs jubilæums vinderklasse på
Gl. Toftegaard. Den 27. oktober blev det til
en 4. vinder placering på Danmarks Jægerforbunds vinderklasse, og to dage senere
opnåede Christina og Maggie at blive 1.
vinder på FJDs vinderklasse, ved Holbæk,
og dermed den eftertragtede titel som brugschampion.
Kragereden Maggie kan altså nu smykke
sig med fire titler DKUCH, DKJCH,
SEUCH, DKBRCH.
Dansk Irsksetter-Klub og opdrætteren, ønsker Christina stort tillykke med de mange
flotte resultater.
Palle Krag.
www.fjd.dk

Christina Bak med Kragereden Maggie, der nu kan
smykke sig med fire titler, DKUCH, DKJCH, SEUCH,
DKBRCH. Foto Vagn Ole Møller Andersen.

Bøger

Godt selskab
Tak for godt selskab. Jørgen Katholm.
80 sider. Bogjagt.dk
Pris: 148 kr.
Kan også købes direkte på www.bogjagt.dk
Man bliver glad af at læse denne lille bog,
forfatterens debutbog. Vi kommer ganske
langt omkring, men omdrejningspunktet
er hele tiden forfatterens hunde. Derfor er
det også en bog, som en hver, der holder af
jagthunde i almindelighed og stående hunde
i særdeleshed har stor fornøjelse af at læse.
Fasanjagt, andejagt og sneppejagt blot
for at nævne nogle af de klassiske, men vi
tages også med på riffeljagt, hvor hundene
kommer til at spille en afgørende rolle efter
skuddet.

Resultatbog

Dansk Jagthunde Derby 2017
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2015
til Derby i år 2017, inden den er et år gammel,
ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2017 er kr. 200.- For
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.Yderligere information om Dansk Jagthunde
Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjem-

Det er en fin lille bog skrevet i et let, ligefremt sprog, gør den til god godnat-læsning.
Bogen er for gamle garvede jægere, der
kan genkende mange af jægerlivets oplevelser, og den er for nybegyndere, som via
lidt undervisning bliver indført i jægernes
forunderlige verden.
Men jeg er nødt til at korrigere forfatteren.
Det hedder ikke en engelsk sætter, men en
engelsk setter.
En oplagt lille gave at lægge under juletræet
F.Ø.

meside: www. jagthundederby. Dk, hvor man
også kan tilmelde elektronisk.
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.

Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest
(ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage før brug) til:
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

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup

www.fjd.dk

65

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk
KORTHAARKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk
DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900 Skjern.
Tlf. 20161627.
Email. erik.lillesoe@privat.dk
KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

ESK.Årbøger

Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 65967747
Email. dmk.kasse@gmail.com
LANGHÅRSKLUBBEN.
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330 Brande.
Tlf.: 40515615 eller 97180360
Email: askaer.hp@mail.tele.dk
DANSK WEIMARANER KLUB.
Niels Møller Kongsbak. Viborgvej 308, 7830 Vinderup. Tlf. 29 44 00 69.
Email. kasserer@weimaraner.dk
DANSK VIZSLA KLUB
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup. Tlf. 64751743
Email. knissen@post10.tele.dk
DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

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 Grindsted. 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, Morellunden 16, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

1945-2011 Sælges

Niels Skytte
Sørensen

Henvendelse til: Helge R. Pedersen
tlf.21492170

Tlf
27636780 - 60132000

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Email:katholt@private.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Lokal markprøve – Sjælland
Afholdes søndag den 5. marts 2017 fra
klubhuset på skydebanen: Østre Vej 20, 4532
Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold.
Pris 200 kr. pr. hund incl. morgenkaffe og
brød. Betales på dagen.
Frokostpause i terrænet eller klubhuset, som
vejr og dommer bestemmer.
Tutten vil være åben for salg af pølser og
drikkevarer.
Kontaktperson og prøveleder: Hans Kurt
Kaas 4041 3686.
Tilmelding med oplysning af:
Førernavn, telefonnummer, hunderace og
navn, samt Ung eller Åben klasse, å mail til
Hanne på hokl.ostrup@gmail.com evt. 2098
8826 senest den 25. februar.
Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er
tager ikke højde for ny motortrafikvej. Indtast
f.eks. Østre Vej 5, men fortsæt ud ad markvejen over kanalen, til klubhuset.
Vel mødt. Hundeudvalget i Lammefjordens
Jagtforening.

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

Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

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

Agerhøns og fasaner
sælges
Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Moselund Vildt
8832 Skals
v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

%UXJHUGXVWDGLJNXQ
PÁONHV\UHEDNWHULHUYHGGLDUUH"

Genopretter tarmfloraen og
smager godt..!
&DQLNXU3URLQGHKROGHU
U
KMÁOSHVWRIIHUPHGWUHGREEHOW
RE
EEHOW
E
EHOW
IXQNWLRQGHUVW\UNHURJXQGHU
VWÓWWHUKXQGHQVWDUPEDODQFH

3URELRWLNXPSUHELRWLNXP
3URELRWLNXPSUHELRWLNXP
3
URE
ELRWLLNXP SUHELRWLNXP
RJPLQHUDOVNOHU
RJ
PLQHUDOVN OHU
.RPELQHUHVLÄQIRUPXOHULQJ

)LQGQÁUPHVWHIRUKDQGOHU
www.fjd.dk
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Magasinpost SMP
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Det bedste til din hund
-gennem flere generationer
Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi anvender, er godkendt til konsum.
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer
til vore produkter.

.520,;

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer.
KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

KROMIX - Tlf. 7573 1861 - kromix@kromix.dk
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