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eht.dk 
Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

Altid gratis  fragt  uanset  antal.

Køb det her:

Danmarks bedste....
100% komplet fuldfoder til voksne arbejdshunde. 
Hunde, som får meget motion gennem arbejds- 
eller markprøver, har brug for mere end almindelig 
ernæring for at opretholde helbredet og forblive i 
topform. Det samme gælder for hunde, der er  
gravide, producerer mælk eller er undervægtige.

HUNTING
TEAM
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Jeg havde igen i år lejlighed til at komme 
en tur på jagt på Skanderborgegnen. Det 
er dejligt og berigende at jage i andre egne 
af landet end der, hvor man har sin daglige 
gang. Landskabet ser anderledes ud, der er 
en anden vegetation, og jorden klistrer til 
støvlerne. Ofte er det lidt op ad bakke, og 
så er det ned ad bakke igen. Det kræver lidt 
mere lungekapacitet at komme til toppen 
for at se, om hundene har stand på den an-
den side. Til gengæld har man overblik over 
hele landskabet.
  På en bestemt bakketop har man næsten 
udsyn til hele det østjyske bakkeland. Det 
bølger med marker i forskellige farver, 
hvor mange af dem er kranset af levende 
løvhegn, og spredt ud over det hele er der 
med rund hånd strøet remiser og småskove. 
Mod horisonten ligger Mossø og holder øje 
med det hele. En nordmand ville kalde dette 
syn vakkert.
  Man kan kun blive glad af at se på sådan 
et landskab og lægge mærke til alle de na-
turelementer, det indeholder. Her er faktisk 
noget for alle pengene og for enhver smag, 
og synes man, der skal tilføjes noget for 
at gøre det lidt lettere at være lærke, vibe, 
humlebi eller agerhøne, så er mulighederne 
næsten uendelige. Og der skal slet ikke så 
meget til, før det vil få stor virkning.
  På side 24 bringer vi en reportage fra 
høringen om agerlandsfaunaen, som FJD 

var med til at arrangere den 25. oktober 
på Christiansborg. Det var en god dag, og 
tilhørerne fi k såvel et godt indblik i, hvad 
årsagerne til trængslerne for dyr og fugle 
skyldes, og hvad der skal til for at vende 
udviklingen.
  Danmark er et landbrugsland. Vi begyndte 
at dyrke jorden for ca. 6.000 år siden, og for 
1.500 år siden tog det for alvor fart, da bon-
den fi k bedre redskaber til at rydde skoven 
med, og da hjulploven blev opfundet, kunne 
jorden – også den svære – pludselig vendes 
ordentligt, og opdyrkningen tog fart.
  Med opdyrkningen kom der også nye 
pattedyr, fugle og insekter til, netop fordi vi 
begyndte at dyrke jorden, og de har siden 
knyttet sig til markfl aden. Det skal man hu-
ske på, når man taler om agerlandsnaturen.
  Vores højtelskede agerhøne havde dens 
bestandsmæssige højdepunkt i årene efter 
den sidste krig med en årlig afskydning 
på omkring 400.000. Og årsagen var, at 
på det tidspunkt var næsten hele Danmark 
opdyrket. Og det samme kan man sige om 
en lang række af de andre agerlandsarter.
  Det er det, vi hele tiden skal have i bag-
hovedet, når vi diskuterer, hvad der skal til, 
for at der igen skal komme fl ere insekter, 
fugle og smådyr på markerne. De lever der. 
Det er de nødt til. De yngler der. De skjuler 
sig der. De fouragerer der. De kan ikke 
andet. Det er deres natur.

  Derfor skal vi også 
tilbagevise de påstan-
de, som nogle – und-
skyld udtrykket – 
bykloge eksperter 
kommer med, når 
de påstår, at tiltagene for pattedyr og fugle 
i det åbne land ikke virker. Nej, vi skal bare 
plante skov, lade bakkerne gro til og stort 
set frede det hele. Så bliver der natur.
  Selvfølgelig bliver der natur, men ikke den 
natur, vi efterlyser. Vi efterlyser agerlands-
natur med stor mangfoldighed, og hvad 
er der i vejen med den? Det er vel lige så 
meget natur at skabe livsbetingelser for 
markfi rben, lærker, viber, agerhøns og ha-
rer, som det er at tilgodese skovens, hedens 
og overdrevenes arter.
  Mit håb og mit ønske for det kommende 
år skal være, at vi her for alvor tager fat på 
at forbedre vilkårene for insekter, pattedyr 
og fugle i det åbne land. Vi ved, hvad der 
skal til. Der er også mange enkeltpersoner 
og organisationer, der gerne vil bidrage. 
Vi skal bare have lidt politisk hjælp fra 
Christiansborg.
  Som Shu-bi-dua synger: ”Danmark er et 
dejligt land”.
  Glædelig jul og godt nytår.
  Flemming Østergaard
  Redaktør 

www.fjd.dk

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
Send en mail til redaktionen, hvis du kender 
nogen, der gerne vil have bladet liggende i 
venteværelse, bibliotek eller lign.

Løst og fast Jagthunden i 2019
Næste år kommer jagthunden i din post-
kasse således: 
Nr. 1 i uge 7. Nr. 2 i uge 15. Nr. 3 i uge 25
Nr. 4 i uge 34. Nr. 5 i uge 42. Nr. 6 i 
ugerne 50-51

I forbindelse med årets Danmarksmester-
skab blev der samlet ind til FJDs agerhøne-
fond. Der kom 1.182 kr. i bøtterne, som vi 
takker for.

Foto: Dr. Eckhard Gottschalk.

Referat fra DJU-møde
Referat fra Dansk Jagthunde Udvalgs 
bestyrelsesmøde d. 13. oktober kan fi ndes 
på DJUs hjemmeside www.danskjagthunde-
udvalg.dk.

„Ny pige i klassen“
Med virkning fra dette nummer har 
Camilla Møgelhøj afl øst Nicole Lajgaard 
Solgaard på redaktionen. Camilla bydes 
velkommen til arbejdet. Samtidig stor tak 
til Nicole for indsatsen i år.
  Flemming Østergaard
  Redaktør

Nye poster i FJD
På FJDs bestyrelsesmøde d. 7. november 
i Ejby stoppede Christian Johansen i FJDs 
bestyrelse. Med taktfaste klapsalver hyldede 
og takkede bestyrelsen Christian for ind-
satsen ikke mindst i den vanskelige periode 
frem mod den nye organisation.
  Som ny næstformand valgte man Allan 
Nissen fra ESK. Allan Nissen indtræder 
således også i bestyrelsen for SJD.
  I Udvalget for markvildt og natur blev det 
også til en enkelt ændring idet René Ahm 
Hansen afl øste Brian H. Krog. 

AgerhønefondenAgerhønefonden

Dejlige Danmark
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5-STJERNET SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE
Ingen kompakt SUV tilbyder større sikkerhed end Subaru XV, kåret som klassevinder af Euro NCAP. 

Et væld af hjælpe- og sikkerhedssystemer, firehjulstræk, komfortudstyr og intelligent teknologi 

bringer dig og din familie sikkert frem. I en begrænset periode endda med rabat på op til 37.500 kr. 

Find nærmeste forhandler på subaru.dk.

Euro NCAP klassevinder
Kampagnerabat på 4 stærke XV modeller

Priser fra 303.880,-

• Lineartronic automatgear

• EyeSight førerassistancesystem

• 7 airbags og whiplashbeskyttelse

• Apple CarPlay/Android Auto™ infotainmentsystem

* For kompakte familiebiler.

FAMILIEBIL*

SPAR OP TIL 37.500,- PÅ
KLASSENS SIKRESTE
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Mig og min jagthund

Et makkerpar på post. Kasper og Albus.
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Albus min Albus
Hvordan man går fra at være bange for hunde til at elske at gå på jagt med stå-
ende hund – og vel at mærke med sin egen, som er blevet et helt familieprojekt.

Tekst og foto: Jette Veggerby

Kasper Skov bor i Vammen, der er belig-
gende mellem Viborg og Hobro, sammen 
med sin forlovede, Karina Svensson, og 
de er henholdsvis 26 og 22 år. Kasper er 
opvokset i Skive, men der har aldrig været 
hund i hjemmet. Som lille knægt gik Kasper 
med aviser, og det kan tænkes, at det er 
derfra, han blev bange for hunde, da en stor 
hund hoppede op på skuldrene af ham og 
smed ham i jorden. Han har dog altid haft 
en tanke om at skulle have hund, når han 
fl yttede hjemmefra.
  I mellemtiden erhvervede Kasper sig jagt-
tegn og gik meget på jagt med sin papsted-
far, men han har heller ikke nogen hund, 
og det giver jo udfordringer, når man skal 
medbringe en egnet apportør.

Udvælgelse
Som tænkt, så gjort! I 2015 begyndte Kas-
per og Karina at se efter jagthund, og de må 
siges at være nogle af de få, som har gjort et 
grundigt stykke arbejde, inden de begyndte 
at se på hvalpe. Kasper tog bl.a. med nogle 
af sine jagtkammerater til marktræning for 
at se, hvordan arbejdet med de stående racer 
foregik med søgsoplæg og stand, og så var 
han solgt.
  Ligeledes kiggede de på fl ere af de stående 
racer lige fra bracco italiano til ruhåret 
hønsehund. I 2016 så de en annonce på 
nettet med ruhårede hønsehunde til salg og 
besluttede sig for at købe en sådan.
  Begge var de enige om, at hvalpen skulle 
være med stamtavle, så der var styr på 
generne, som Kasper beskriver det. Kasper 
og Karina så på hvalpe efter DKSCH Lasko 
II vom Spanger-Forst og Sif, og valget faldt 
på Albus – opkaldt efter Albus Dumbledoor, 
der er rektor i Harry Potter-serien. Karina 
forklarer om valget af hvalp: – Albus havde 
god kontakt til os, gik stille og roligt rundt, 
og som den eneste hvalp løb han efter bilen, 
da vi kørte efter det første besøg – og så 
skulle det klart være ham.

Træning 
Men selv om Kasper havde været fascineret 
af standen fra første bekendtskab, så skulle 
der gå noget tid, inden han egentlig helt 
forstod det dér med stand og det arbejde, 
der ligger i at træne en stående hund.

  Kasper og Albus gik til hvalpetræning og 
unghundetræning i en jagtforening og fi k 
mange råd af mange forskellige menne-
sker. Kasper forklarer: – Jeg har fået rigtig 
mange råd af alle, som jeg har mødt på min 
vej under hundetræning. Jeg har dog fundet 
ud af, at ikke alle råd er lige gode, og det 
er heller ikke alle metoder, der virker på 
Albus. Han er en blød hund, men også stæ-
dig, og hvis jeg har negativ stemmeføring, 
så lukker han helt ned, hvorimod han gerne 
samarbejder, når jeg lyder mere glad.
  Den lille familie blev hurtigt bidt af 
træning, og Karina tager ofte med for at 
være et par ekstra øjne. Karina forklarer: – 
Kasper kan godt nogle gange blive meget 
ivrig og komme til at give fl ere komman-
doer oven i hinanden, og så kommer jeg 
lige med et lille pip fra sidelinjen, så det 
kan blive rettet, og Albus ikke bliver forvir-
ret. På den måde har vi alle tre et rigtig godt 
samarbejde, og det er også en god måde 
at være sammen på og være aktive ude i 
naturen.
  Karina har været med til både ringtræning 
og apporteringstræning, og når Kasper og 
Albus skal til prøve og udstilling, så er 
hun deres faste supporter. Albus har været 
på udstillingen i Vissenbjerg, hvor han fi k 
good, og til den lille apporteringsprøve var 
der fuldt hus.

Hjemkald 
Der har selvfølgelig også været udfordrin-
ger som hen over sommeren 2018, da Albus 
lige pludselig begyndte at løbe væk, når de 
var til træning. Et stykke råvildt i en skov 
lige op til træningspladsen var for fristende 
for Albus, og det tog 10 kilometer på gåben, 
før end Kasper havde Albus med hjem.
  Det var selvfølgelig meget frustrerende, 
men der var gode råd at hente hos træner 
Ole, der satte Kasper i gang med at træne 
med legetøj.
  Albus havde fået nok af at blive koblet, 
hver gang han blev kaldt hjem, så når Albus 
kom hjem, smed Kasper et stykke legetøj, 
som hunden syntes var spændende at hente. 
På den måde blev den negative oplevelse af 
hjemkald vendt til noget positivt, og udfor-
dringen var løst.

Jagt 
I 2017 var Albus med på en enkelt gåsejagt, 
hvor målet var at træne ro på post, og i det 
indeværende jagtår har han indtil videre væ-
ret med på tre drivjagter. Og hvordan er det 
så gået? – På bedste jydevis, siger Kasper. 
– Ja, min jagtkammerater siger, at hvis jeg 
brokker mig over ham, så snupper de ham 
med hjem. Så det må betragtes som et klap 
på skulderen, tilføjer han og kigger kærligt 
på Albus, der kigger lige så hengivent igen. 
Der er ingen tvivl om, at her er et godt mak-
kerpar.
  Og fremtiden? Både Kasper og Karina er 
enige om at fortsætte træningen samt at gå 
til prøver, og Karina er begyndt at drømme 
om sin egen jagthund. Hvem ved, måske 
erhverver hun ligefrem jagttegn, så den lille 
familie kan få endnu en fælles interesse – 
nemlig resultatet af alt det hårde og til tider 
frustrerende arbejde – jagt med stående 
hund.

Albus ser hengivent op på Kasper.
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Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse
Der skal snart vælges medlemmer til Dansk 
Kennel Klubs bestyrelse. Og den kendsger-
ning har ganske mange jagthundeejere et 
overordentligt afslappet forhold til. Stem-
meprocenten er bekymrende lav.
  Men vil du støtte jagthundenes vilkår i 
Dansk Kennel Klub, så skal du afgive din 
stemme ved det kommende bestyrelsesvalg.
  Jagthundefolket har gennem tiden været 
rimeligt repræsenteret og har haft indfl y-
delse i DKK’s bestyrelse, såfremt vi skal 
bevare denne indfl ydelse er det væsentlig at 
vi afgiver vores stemme.
  En af grundene til vi har haft indfl ydelse 

er selvfølgelig vores egne repræsentanter 
men vi er også støttet af Wilfred Olsen. Det 
synes måske ikke nærliggende for jagt-
hundefolket, at Wilfred Olsens stemme er 
afgørende for jagthundenes fremtid – derfor 
denne kraftige opfordring til at stemme og 
at stemmen skal gå til Wilfred Olsen. 
  Wilfred Olsen er bestyrelsens nuværende 
næstformand (genopstiller altså), og han 
har på alle måder arbejdet for, at de stående 
jagthunde sikres optimale vilkår i Dansk 
Kennel Klub. Han har også loyalt støttet de 
ændringer, som FJDs specialklubber har øn-
sket i forhold til den nye organisation SJD).

Genvalg
Jørgen Hindse og Conni Jakobsen genop-
stiller ligeledes til valget. Jørgen Hindse 
repræsenterer ”Brugshundegruppen” og 
Conni Jakobsen ”Jagthundegruppen”. Der 
er ikke opstillet andre kandidater i disse 
grupper.
  Hvis jagthundesagen ikke skal svækkes er 
skal i kære medlemmer: Finde stemmesed-
len i december nummeret af ”Hunden” og 
stem på Wilfred Olsen. 
  Flemming Østergaard
  Redaktør
 

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

  Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning 
om aner, sundhedsdata, resultater mm .

  Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste 
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.

  Som DKK medlem kan du stille på DKKs interna -
tio nale vinderklasser

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r
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EN VINDERHUND - 
Sydvestjyden’s Gismo

Tekst: Per K. Kristophersen
Foto: Annette Laursen

Den 3. april 2014 kom Gismo til verden på 
Kærbøl Mark ved Kennel Sydvestjyden. 
Han blev valgt af en ung hundefører ved 
navn Martin Pedersen, som skulle have 
en jagthund. De første par år gik med den 
grundlæggende dressur iblandet jagt. Her 
var det hovedsageligt andejagt og hønse-
jagt, der blev dyrket. Gismo blev dog indi-
mellem også anvendt til at drive i skoven. 
  Martin havde allerede en weimaraner, så 
markprøverne med de tilhørende appor-
teringsprøver var ikke ukendte for ham. 
Prøvedeltagelse blev også tilskyndet af 
opdrætteren Jakob Poulsens interesse for 
dette. Det betød, at Gismo og Martin træ-
nede målrettet.

Jagt- og prøvehund
Det er ikke altid, tiden rækker, da Martin 
både skal passe sit arbejde og være fami-
liefar for sine børn, hvoraf tre er hjem-
meboende. Dette sammenholdt med, at 
Gismo er en hund med stor jagtlyst, og at 
den anvendes på jagt, gjorde, at der var lidt 
langt mellem succeserne i starten.
  Schweiss, tre timer/400 meter, og DJU’s 
apporteringsprøve kom hurtigt på plads 
samt et par 1.-præmier i unghundeklassen. 
Da hunden rykkede op i åben klasse, var 
det, som om der skulle betales lidt lære-
penge, hvilket er meget naturligt for os alle. 
Det skyldes måske også, at Martin levede 
op til mottoet: Korthåret hønsehund – er 

kort fortalt hunden til alt. Hunden blev 
stadig brugt til jagt. 
  Det var, som om dressur og træning 
begyndte at give pote i efteråret 2016 og 
frem til efteråret 2017, hvor det blev til en 
række 1.- og 2.-præmier i åben klasse og en 
1.-præmie i brugsklasse. I den periode var 
Gismo og Martin rigtig stabile, da de på ni 
prøver kun to gange fi k 0 og en IFF.
  Martin og Gismo åbnede sæsonen 2018 
med en placering som 3.-vinder på DKK’s 
vinderklasse i Ribe. Så var det, som om den 
unge hundefører havde fået skudt 2018 i 
gang på en ordentlig måde. 
  Martin var for anden gang til slæb- ap-
porteringsprøve med Gismo og scorede for 
anden gang 30 point.
  Efteråret startede med, at en negl blev 
rykket af, så træningen blev udsat. Da 
træningen endelig startede til efterårets 
vinderklasser, var Gismo noget rusten, 
men hunden kom hurtigt ind i rytmen. De 
lokale hundeførere tog fat, og efterårets 
træning blev mere struktureret. Undervejs 
viste Gismo storform, samt at den var klar 
til, hvad der skulle blive et helt forrygende 
efterår.

Brugschampion i tre hug
Martin og Gismo startede på Korhaarklub-
bens efterårsvinderklasse den 29. septem-
ber, hvor duoen var med over middag som 
en kategori 1 og endte som 1.-vinder med 

CK og CACIT.
  Martin og Gismo havde ikke tid til at 
hvile på laurbærrene, da de den 6. oktober 
var tilmeldt FJD’s vinderklasse i Rødekro. 
På denne prøve gik alt igen op i en højere 
enhed. Ekvipagen sluttede dagen som 
1.-vinder med CK og CACIT. Det betød 
selvfølgelig, at de to var selvskrevne til 
danmarksmesterskabet (DM).
  Vi ved alle, at heldet følger den forberedte, 
og Martin var godt forberedt, men havde 
han mere held? På DM den 14. oktober 
viste det sig, at Martin og Gismo gik uim-
ponerede til opgaven, i hvert fald udadtil, 
og med tre fugletagninger på dagen og en 
energisk, lydig hund blev Gismo danmarks-
mester 2018 med CK, og samtidig opfyldte 
den kravet til brugschampionat. Et KÆM-
PESTORT tillykke – tre gange 1.-vindere 
på 16 dage! Endvidere skal det lige nævnes, 
at Martin og weimaraneren blev 3.-vinder 
på DKK’s vinderklasse i Grenå den 7. 
oktober.
  Ældre medlemmer, der var til stede under 
DM, kunne ikke mindes, at ovenstående er 
sket tidligere i klubbens 110-årige historie – 
det kan ikke overgås, kan det gentages?
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VILDT VARMT DM
Det sidste danmarksmesterskab for engelske racer under DJU vil nok først og 
fremmest blive husket for de fine terræner og det sommerlige vejr.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

To engelske settere i stand ved Sejstrup på en smuk 
oktoberdag.
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Som altid ved et DM er forventningerne 
hos såvel hundeførere som dommere og 
tilskuere skruet godt i vejret, når konkurren-
cen går i gang. Sådan var det også i år. 24 
hunde havde kvalifi ceret sig fra de forskel-
lige indledende vinderprøver, og fordelt på 
tre hold gik afprøvningen i gang forskellige 
steder i det sydjyske klokken godt ni.
  Jagthundens redaktør fulgte med hold 1, 
der gik på terræner ved Sejstrup syd for 
Bramming. Morgendisen hang i landskabet. 
Vinden var let fra sydøst, og solen var støt 
og roligt ved at banke temperaturen op på 
noget, der mere var sommer end efterår. 
Træer og buske klædt rigtig på til lejlighe-
den så smilende til, da de første hunde blev 
sluppet.

Godt terræn
Scenen var sat, som det sig hør og bør til 
et danmarksmesterskab, og det varede da 
heller ikke længe, før den første hund fandt 
fugle. Skytterne på plads. Alle var klar. 
Hunden rejste en mindre fl ok agerhøns, 
hvoraf en enkelt blev fældet. Der var ro i 
opfl ugt og skud, men da der skulle ap-
porteres, gik det galt. Hunden fandt ikke 
den skudte fugl, som skytten efterfølgende 
kunne samle op et stykke længere fremme 
i marken, og hunden måtte derfor udgå af 
konkurrencen, næsten før den var begyndt.
  Der var pænt med fugle på terrænet, fasa-
ner og agerhøns, og de blev da også bragt 
fi nt for skud af hundene. nogle klarede det, 
andre gjorde ikke, og endnu en hund mag-
tede ikke at fi nde og bringe en dødskudt 
fugl til føreren.
  Klokken godt 12 var formiddagens 
bedømmelse forbi. En enkelt hund skulle 
lige apportere en udkastet fugl, da der var 
skudt forbi i situationen, og det klarede den 
til UG.
  Kursen blev sat mod Riber Kjærgaard 

Landbrugsskole, hvor der var fælles frokost 
med alle deltagere – også de kontinentale 
deltagere.

Fårene skilt fra bukkene
Der er en summen som i et bistade under 
frokostpausen i et danmarksmesterskab. 
Alle skal høre, hvordan det er gået på de 
andre hold, og man diskuterer og gisner om, 
hvem der kommer med til eftermiddagens 
konkurrence.
  Dommerne lægger til og trækker fra og 
fi nder ud af, hvem der har klaret formid-
dagens afprøvning på en sådan måde, at det 
kan bære til videre konkurrence, og lidt før 
kl. 14 stimlede man sammen om de tre med 
bøgerne, hvor ordførende dommer, Jørgen 
Gordon Andersen, fortalte, at man havde 
valgt at medtage otte hunde. En enkelt i 
kategori 1A (fejlfri), fem i kategori 1B og to 
hunde i kategori 2B.
  Den lange kortege af biler (over 80) med 
hundeførere, dommere, skytter og tilskuere 
snoede sig gennem det sommerlige sydvest-
jyske landskab til en stor roemark ved Ilsted 
øst for Bramming. Danmarksmesterskabet 
har altid et stort og interesseret publikum, 
der specielt gerne vil se eftermiddagens 
konkurrence. Det er nu, hundene skal ”bide 
til bolle” og vise, at de har de kvaliteter, der 
skal til for at komme ind på en af de seks 
podiepladser.
  Igen fi nt terræn, fasaner spredt i marken, 
hårdtarbejdende hund, hvor det hele nok 
ikke gik, som førerne og dommerne havde 
håbet. Der var problemer med at få fuglene 
på vingerne. Der var en knaldapport, og 
ikke alle hunde var lige begejstrede for 
apportdisciplinen. En enkelt fi k ikke fuglen 
hjem, og jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg 
på et DM har oplevet, at hele tre hunde har 
måttet forlade konkurrencen, fordi de ikke 
fi k en dødskudt fugl hjem, som efterføl-

Der blev dagen igennem vist sikker skydning.

En fl ok agerhøns bliver rejst. Der er ro i opfl ugt og skud. Breton Tjalfe apporterer agerhøne.
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gende kunne samles op af den pågældende 
skytte.
  Der blev byttet om på ekvipagerne. Kun 
to hunde holdt fortsat kategori 1B, nemlig 
pointeren Fugledes Ultra og den senere 
mester, engelsk setter Bjerndrup’s Zanka.
  Selve rangeringen blev afgjort på en stor 

stubmark, hvor søg stil og intensitet blev 
afgørende. En blev siet fra, og en anden, 
pointer Rik, kravlede adskillige pladser op 
og satte sig til slut på tredjepladsen.
  Prøven var slut. Tilbage til Riber Kjærga-
ard, hvor der heldigvis var kaff e og kage til 
de fl este. Tak for det. Stemningsfyldt afslut-

ning, hvor vinderne blev hyldet, men også 
lidt vemodigt, fordi det var sidste gang, 
mesterskabet blev afholdt i regi af Dansk 
Jagthunde Udvalg.
  En fl ot afslutning på et fl ot arrangement, 
som arrangørerne fortjener stor ros for.

Resultatet
Det var næppe den store overraskelse, da 
Jørgen Gordon Andersen kunne bekendt-
gøre de endelige placeringer fra årets me-
sterskab. Det var fra venstre: 1.-vinder, CK 
og danmarksmester 2018 ES Bjerndrup’s 
Zanka. Keld Hansen, Ribe. 2.-vinder, 
CK P Fugledes Ultra. Flemming Fuglede 
Jørgensen, Løkken. 3.-vinder, P Astrup’s 
Rik. Erik Henriksen Aarø, Skive. 4.-vinder, 
ES Nordvestjydens Java. Kurt Nedergaard, 
Erslev, Mors. 5.-vinder, BR Egsgård Tjalfe. 
John Madsen, Gadbjerg. 6.-vinder, IS Set-
termosens Casablanca. Søren Andersen, 
Tårs. Fører: Christina Bak.

Mesterskabets mester

Den engelske setter lagde ud i fi n stil om 
formiddagen, og efter et par slag i en mark 
med stub og sennep var der stand. På rejse-
ordre gik Zanka frem, korrigerede, fulgte op 
og satte fuglen. På ny fi k han besked om at 
gå frem, og i et ryk blev en fasankok rejst. 
Der var komplet ro i opfl ugt og skud, og 
den efterfølgende apportering foregik både 
hurtigt og meget sikkert.
  Senere på formiddagen gik han et godt 
langt slip på stub, hvor han viste søg og 
intensitet af høj klasse – roligt og sikkert 
ført af Keld Hansen.
  Under eftermiddagens afprøvning arbej-
dede han særdeles ihærdigt i roemarken. 

Han fandt igen fugl, fulgte op og naglede 
fasanen. Hele sceneriet fra om formiddagen 
gentog sig, og der var virkelig fart over 
feltet, da den skudte fasankok blev hentet.
  Da matchningen gik i gang, lå han ifølge 
dommerne i top, og i den endelige fi nale 
levnede han da heller ikke konkurrenten en 
chance. Han lå klart over i format og stil.
  Ekvipagen var en værdig vinder af årets 
mesterskab og en god repræsentant for de 
stående hunde. Det var jagt med stående 
engelsk fuglehund, når det er bedst

Et af de store lyspunkter på årets DM var Bjerndrup’s Zanka, der 
blev en både værdig og suveræn vinder. 

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Der er altid enorm publikumsinteresse for Danmarksmesterskabet. Dommerne voterer. Fra højre den ordførende, 
Jørgen Gordon Andersen, Brian Hinge Krog og Poul 
Vestervang.

Jagt med stående hund, når det er bedst.

www.fjd.dk
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S P O R T S M A N ’ S  P R I D E  H U N D E F O D E R

Kvalitet bag præstationer

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad

100% 
SMAGSGARANTI 

– VI BYTTER MED 

ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset 

europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodifi cere ingredienser).

Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige 

tilsætningsstoff er og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam 

& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.

Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver 

et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos 

hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Flot hundearbejde
Årets danmarksmesterskab bød på både gode terræner, fantastisk hundearbejde 

og lang tid på landevejen.

Tekst og foto: Annette Laursen

På dets turnus rundt i landet var DM endnu 
en gang landet i det syd- og sønderjyske. 
Forberedelserne har stået på i lang tid, ja, i 
meget lang tid. Det kræver mange enga-
gerede hjælpere for at få et så stort arran-
gement til at lykkes. Ikke nok med, at der 
skal fi ndes passende terræner, det skal også 
være muligt at parkere et stort antal biler, 
og vi vil jo også gerne se en god bestand af 
fuglevildt. Der har været meget at se til for 
terrænlederne.

Logistik 
Ingen ved, hvordan vejret arter sig i løbet 
af året. Og hvad beslutter bonden sig for 
at så af afgrøder? I 2017 stod næsten alle 
marker under vand, og lur mig, om der ikke 
var nogle, der overvejede at satse på ris i 
fremtiden. Vejrmæssigt viste 2018 sig dog 
fra en helt anden side. Sol og sommer over 
det ganske land i månedsvis. Agerhøns og 

fasaner kunne for en gang skyld få kyllin-
ger, uden at disse gik og var våde og kolde i 
det danske sommervejr.
  Høsten var overstået meget tidligere end 
i andre år, og derved kunne efterafgrøder 
også komme i jorden og få godt fat, inden 
det blev tid for os at bruge markerne.
  De jyske roemarker plejer at give roer 
med meget høje toppe, men på grund af den 
tørre sommer var roebladene i år af rigtig 
fi n størrelse, og det var muligt for hundene 
at arbejde i roerne.
  Vejret havde altså gjort sit til, at efterårets 
markprøvesæson, med DM som toppen af 
kransekagen, ville give os og hundene rigtig 
gode betingelser. Der var fugle på terræ-
nerne, og det har været en fornøjelse at gå i 
marken med hundene i det fi ne efterårsvejr.
  Mødested i år var Vejen Idrætscenter; det 
kræver noget af en P-plads at få så mange 
sendt afsted i god ro og orden, og det var 

muligt her. Morgenparolen startede med 
hornblæsning, og de seks hold – engelske 
og kontinentale – blev kaldt til samling.
  Nogle skulle køre længere end andre, 
og det hold, jeg valgte at følge, havde 45 
minutters kørsel til marken, så det var bare 
med at komme afsted i en fart, ellers ville 
tiden blive knap.

Masser af vildt
De første hunde blev sluppet i marken 
09.15. Hundene nåede ikke at tage mange 
slag, før de begge tog stand i hver sin side 
af marken. Den første stand blev afviklet, 
uden der blev påvist vildt. Det var også lige 
ved at ske for den anden hund. Den havde 
stand ved en grøft og avancerede nok lidt 
for forsigtigt. Det opdagede den fasan, der 
sad i grøften, og den luskede af lige for næ-
sen af hunden. Vi kunne alle følge fasanko-
kken, da den løb i græsset og forsvandt ind 

Hornblæsning og morgenparole i solopgangen.



15www.fjd.dk

i det nærmeste hegn. Ikke den bedste måde 
at starte dagen på. Men det kræver sin hund 
at holde styr på en gammel, klog kok.
  I næste slip gik det meget bedre. Her 
havde Sydvestjyden’s Gismo (som senere 
blev årets danmarksmester) den smukke-
ste stand i oktobersolen. Den avancerede 
fl ot og fi k en fasan på vingerne. Fasanen 
var dog klog nok til at fl yve i retning af 
publikum og reddede derved livet, skytterne 
måtte nøjes med et skud i luften.
  Hold 6 gik på en stor mark, hvor der var 
sået efterafgrøder. Det havde en tilpas 
højde, og det var nemt at se hundene, men 
der var også så meget dække, at både fasa-
ner og agerhøns gerne ville være der. Der 
blev fældet fugl i næsten hvert eneste slip.
  Kunne skytterne komme på skudhold, blev 
fuglene nedlagt, og vi fi k alt påskudt vildt 
med hjem.
  Kl. 12.15 var formiddagens afprøvning 
slut, og dommer Jørgen Christensen kunne 
give kritik. Nu var det spændende at høre, 
hvad der var sket på de andre hold, hvem 
og hvor mange havde klaret sig fl ot og var 
med over middag? Til middag skulle vi alle 
samles på Riber Kjærgård Landbrugsskole 
ved Bramming. For hold 6 var det næsten 
en times kørsel. Sammenlagt blev det den 
formiddag til 1 time og 45 minutter. Det er 
lang tid på landevejen.

Høj kvalitet
Ordførende dommer var Kim Nielsen. Med-
dommere var Ole Andersen og Jørgen Chri-
stensen. Efter frokostpausen var dommerne 
kommet frem til, at 12 hunde havde gjort 
sig fortjent til at være med over middag. 10 
kategori 1-hunde og to kategori 2. 
  Eftermiddagens terræn var heldigvis lige i 
nærheden. Men klokken var alligevel blevet 
næsten 15, inden de første hunde blev 
sluppet i en dejlig roemark. Bynken stod 
tæt, men roerne havde en perfekt højde, og 
da de første roer allerede var taget op, var 
prøveterrænet fi nt afgrænset.
  Vi så hundearbejde af høj kvalitet den 
eftermiddag. Og ekstra dejligt, når placerin-
gerne bliver afgjort på fugletagninger. Igen 
var skytterne gode. Kunne de afgive skud, 
ja, så blev fuglen fældet. En enkelt hund 
lavede den fl otteste knaldapport, og man 
kunne se skuff elsen hos føreren: Hvorfor 
lige nu?
Øv, men sådan går det en gang imellem, 
og det var helt sikkert en hurtig og eff ektiv 
apport.
  Sydvestjyden’s Gismo viste igen, at han 
bare var lidt bedre end de andre. Han leve-
rede to meget overbevisende situationer på 
fasan over middag. For en gangs skyld tror 
jeg ikke, der var mange, som var i tvivl om, 
hvem der ville vinde dette års DM, da vi 

gik fra marken.
  Der skal lyde et stort tillykke til årets 
danmarksmestre, Sydvestjyden’s Gismo og 
Martin Pedersen. Dejligt, at en af de yngre 
hundeførere kan slå de gamle garvede. 
Endnu et tillykke skal lyde til Gismo og 
Martin, for i løbet tre weekender efter 
hinanden har de opnået tre x 1.-vinder på 
vinderklasse. Det udløser titlen DKBRCH. 
En titel kun få kan smykke sig med. De har 
god grund til at være stolte af sig selv.

  Årets 2.-vinder, Kærholt Mads, opnåede 
også en milepæl med sin placering. Det var 
30. gang, han opnåede en vinderplacering – 
også lidt af en præstation.
  Vi fi k set masser af godt hundearbejde på 
denne smukke efterårsdag. En epoke er slut. 
Dette var det sidste DM afholdt af DJU. I 
2019 vil det være den nye organisation SJD, 
Stående Jagthunde i Danmark, som vil være 
vært for DM. 

Vi så fl ere små fl okke af agerhøns i olieræddikerne.

Dommer Jørgen Christensen og hold 6’s tre gode skytter.
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Resultater
1.-vinder, CK, Danmarksmester: KH 
Sydvestjyden’s Gismo. Martin Peder-
sen, Gredstenbro.
2.-vinder, CK: RH Kærholt Mads, Flem-
ming Ransborg, Randers.
3.-vinder, CK: RH Barmosen’s F. Enzo, 
Bo Christensen, Præstø.
4.-vinder, CK: RH Lykkeager’s Hector. 
Steen Henningsen, Ølgod.
5.-vinder: KH Petermann’s Okie. Erik 
Petermann, Holsted.
6.-vinder: KH Bislevs Goss. Pernille 
Hansen, Dronninglund. F: Per Morville 
Jensen.

En stor skare fulgte eftermiddagens afprøvning.

Den smukkeste stand leveret af Sydvestjyden’s Gismo, danmarksmester 2018.

Stort tillykke til årets danmarksmester og de fem placerede.

www.fjd.dk
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Kr. O. Skov A/S
Jagtartikler og Hårde Hvidevarer
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Vinterdans
Et møde med langdistanceløb 
for slædehunde

Artiklen er lånt fra vort norske „søsterblad“ Fuglehunden.

Mottoet for Vinterdans er: Lev enkelt – 
drøm stort.
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- Jeg har vært opptatt av langdistanse 
hundekjøring helt siden Robert Sørli gikk i 
mål som vinner av Iditarod i 2003. Jeg har 
abonnert på bladet Hundekjøring og fulgt 
med på langdistanseløp. Og jeg elsker å se 
på målgangen på Finnmarksløpet. Hvert 
spann blir hyllet med «Conquest of Para-
dise» og en begeistret speaker presenterer 
spannet som krysser mållinjen: - Gøy, Tilla, 
Gypsy, Dixi, Cabelas, Føyke, Sjaman, Tur 
og Skare.
  Det er Marit Beate Kasin og team Vinter-
dans som går i mål som Norgesmestere i 
Finnmarksløpet 2016. Straks etter målgang 
blir en sliten hundekjører intervjuet, og jeg 
sitter som fjetret. I noen få setninger tar 
Marit meg med ut på vidda, og det er så 
jeg kjenner kulda bite i kinnene og hører 
nordlyset knitre.
  Finnmarksløpet 2017 var det tøff este i 
manns minne, dager med orkan og storm 
tappet hunder og kjørere for krefter. For 
Marit toppet det hele seg da hun midt i 
orkanen ble slengt av sleden, og måtte stå 
og se på at spannet jaget videre uten henne. 
Etter en forrykende og dramatisk sluttspurt 
kjørte hun i mål som nummer to. Denne 
gangen fortalte hun historien om den selv-
lærte lederhunden Gøy som med høy hale 
og formanende bjeff  hadde ført vinterdan-
serne i mål i tre lange Finnmarksløp. 
  Marits fortellinger traff  meg, og jeg ville 
høre mer. Og slik startet arbeidet med bo-
ken Vinterdans.

Vinterdans
Jeg jobber altså som redaktør i et stort for-
lag. Det er min jobb å fi nne bokprosjekter 
og følge prosessen frem til ferdig bok. For-
fatter og redaktør jobber tett mens teksten 
vokser langsomt frem: det skrives, strykes 
og diskuteres. Marit jobber som journalist i 
Avisa Valdres og hun skriver godt, så godt 
at Dagbladets anmelder trillet terningkast 
seks «Denne boka fortjener status som en 
umiddelbar klassiker i norsk villmarks-
prosa. En bok man blir varm i hjertet av å 
lese.» 

  Og det var akkurat det jeg ble, varm i hjer-
tet – og inspirert. Jeg lærte om langdistanse-
løp, om løpets psykologi og om løpshunder, 
planlegging og trening. Men jeg lærte også 
mye som var direkte overførbart til mitt 
eget liv med fuglehunder. Marit satte ord 
på mye jeg kjente meg igjen i, men som jeg 
kanskje ikke var helt bevisst.

Langdistanse hundekjøring
Først og fremst er Vinterdans en spennende 
fortelling fra tre Finnmarksløp. Vi følger 
Marit fra hun som nybegynner går i mål 
som årets beste rookie (førstegangskjører) 
til raskt å bli et spann med favorittstempel 
som kjemper i toppen. Hun forteller om 
nervepirrende og dramatiske øyeblikk når 
spannet kjemper seg gjennom vinterstormer 
i åpent landskap, hun sloss mot trøtthet og 
jager marginer og konkurrenter. Men det 
handler like mye om nærheten og kjær-
ligheten til hundene, om magiske øyeblikk 
under nordlyset og om møter med dyr og 
natur på vidda. 
  Vinterdans er en bok om å sette seg mål og 
å jobbe for dem gjennom mange år og mye 
slit. Det ligger mange arbeidstimer bak et 
startklart langdistansespann med 14 hunder. 
Marit forteller om samspillet med hundene, 
og om hvordan hun dyrker frem egenskaper 
og kontakt med hvert enkelt individ. Hun 
forteller om planlegging og trening, både 
den fysiske og mentale, for hundene – og 
henne selv. Selv om langdistanse hundekjø-
ring og jakt med fuglehunder er veldig for-
skjellig, er det helt åpenbart at det er mye vi 
kan ta med oss i treningen og i arbeidet med 
våre hunder. 
  Sammenlignet med fuglehundsporten 
er langdistanse hundekjøring unektelig 
ekstremsport, men våre hunder skal jo også 
levere fysisk og mentalt gjennom lange 
jaktdager og jaktprøver under varierende 
forhold. Nøkkelen til gode prestasjoner lig-
ger – uansett hundesportgren – i samarbei-
det og tilliten mellom hund og eier.

- Du må vise hundene at alt som er morsomt og godt her i verden, kommer fra 
deg: lek, aktivitet, ro, trygghet og kjærlighet. Jeg gjør meg derfor alltid til midt-
punktet når jeg er sammen med bikkjene. Jeg vil være det beste hundene vet.

Marit Beate Kasin

Tekst: Sirikit Lockert
Foto: Dominik Fleischmann m. fl .

Tillit
Nøkkelen i Team Vinterdans’ hundehold er 
tillit. Jeg har alltid tenkt at det viktigste er 
godt lederskap, men Marit tenker annerle-
des: «Tillit er det viktigste i hundeholdet 
mitt. Tillit er grunnlaget for alt i relasjonen 
mellom hund og eier. Lederskap er først 
mulig hvis du har tillit hos hundene. Tillit er 
også avgjørende for en eff ektiv innlæring, 
og for optimal prestasjon hos hundene.» 
  Men hva er egentlig tillit? Tillit er det bån-
det som binder individer sammen. Hunden 
skal ha tillit til oss og føle seg trygg. Det 
krever av oss at vi er rettferdige og konse-
kvente. At vi sørger for at det er de samme 
reglene som gjelder hver gang, og at hun-
den forstår hva vi mener, før vi forventer 
noe av den. Og hunden skal vite at vi ikke 
krever noe av den som den ikke kan klare. 
Tillit bygger man over tid og i det små. Det 
handler om å fange opp signalene hunden 
sender, se når den ikke forstår hva vi ønsker 
av den, forstå når den ikke føler seg bra, 
forstå når den trenger hvile og restitusjon. 
  Langdistansehunder, Alaskan huskies, 
er avlet for å løpe – og løpe langt. Men 
hunder løper ikke hvis de ikke vil, og 
selv langdistansehunder kan bli slitne og 
leie. Å oppleve at spannet parkerer er alle 

For hundene er Marit Beate det vigtigste i denne 
verden.
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hundekjøreres mareritt. Marits hunder har 
en grunnleggende tillit til henne, de vet at 
de får mat, hvile og omsorg når arbeidet er 
over, og det viktigste: De vet at de aldri blir 
presset over evne eller blir bedt om mer enn 
de klarer. Derfor presterer de.

Tre tusen timer
Det legges ned mye arbeid i valper og ung-
hunder på kennel Vinterdans. Marit skriver 
om det hun kaller den tre-årige utdannelsen 
for å få konkurranseklare langdistansehun-
der. Utdannelsen som starter i valpekassen, 
er både allsidig og systematisk – og ikke 
minst tidkrevende. Ca. tre tusen timer reg-
ner hun med at hun bruker på sosialisering, 
læring, lek, fysisk og mental trening. Denne 
treårsperioden er den viktigste i trekkhun-
denes liv, her legges grunnlaget for alt de 
skal kunne prestere senere. 
  Det som overrasket meg mest, var hvor 
forsiktig hun introduserer unghundene for 
selve trekkoppgaven. Korte distanser – til å 
begynne med bare noen hundre meter eller 
en kilometer – under kontrollerte forhold 
er med på å bygge opp løpsglede, muskler 
og erfaring. Det er vanskelig å ikke sam-
menligne med vår egen sport og jakten på 
Derby-billett og deltakelse i høystatusløp 
for unghunder. Noen unghunder er tidlig 
modne. Andre trenger å bli minst tre år før 

de er stabile og mentalt modne jakthunder. 
Det er lett å bli for ivrig etter å nå målet vi 
har satt oss, og lukke øynene for at unghun-
den kanskje ikke er moden nok for det vi 
forventer, ønsker og krever av den. 
  Jeg er også imponert over hvor nøye Marit 
er med å trene på alle elementer og alle 
forhold de kan møte under et løp. I tillegg 
til alt det som har med selve spannkulturen 
og kjøringen å gjøre, lærer unghundene å 
hvile og spise når de kan, fi nne gjenblåste 
spor, brøyte løyper, mestre uvær og ukjente 
situasjoner. De lærer å sove i hundehenger 
og hvile på halm med støy og andre spann 
rundt seg. Og ikke minst trenes hundenes 
mager til å tåle store mengder mat og stress.
  Det er vel fl ere enn jeg som har blitt over-
rasket over at hunden vi var så fornøyd 
med på jakt og trening, ikke er til å kjenne 
igjen når vi kommer på jaktprøve. Kanskje 
glemte vi at overnatting i bur på camping-
hytte med fremmede hunder burde vært 
trent på? For ikke å snakke om å gå pent 
i bånd bak i partiet gjennom fl ere slipp? 
Spise og hvile i pausen? Eller at fører 
plutselig ble litt annerledes når det skulle 
presteres foran andre? 
  Jeg kommer i hvert fall til å se på langt 
fl ere aktiviteter med valpen og unghunden 
som læring og trening. Det er ikke bare den 
fysiske delen og fugletreningen som gjelder. 

I hodet og hjertet på hundene
Vi blir kjent med mange Vinterdans-hunder 
og alle har ulike personligheter og kva-
liteter. Fordi jeg selv har en hund, som 
ikke er ulik Marits egenrådige lederhund 
Gøy, har fortellingen om Gøy vært spesielt 
inspirerende for meg. Råskinnet Gøy var en 
krevende hund å ha i kennelen, men siden 
hun hadde unike lederegenskaper, valgte 
Marit å bruke mye tid på henne. Etter hvert 
fant de ut av det med hverandre. Gøy er 
fremdeles fl okkleder, men har akseptert at 
Marit bestemmer visse ting. Som Marit sier: 
- Kanskje er ikke slike hunder de enkleste 
individene, men klarer du å kanalisere ener-
gien deres, kan det bli magi. Det handler 
om å fi nne veien inn i hodet og hjertet på 
bikkjene.
  I beskrivelsen av den trivelige tispen Tilla, 
som kom til Vinterdans som voksen hund, 
kjenner jeg igjen den andre hunden min. 
Fra å være en usikker hund som ba om lov 
til alt, har Tilla utviklet seg til en trygg og 
stabil hund som har gått i mål i tre lange 
Finnmarksløp, i front sammen med Gøy. 

Ærlighet i treningen
Jeg vet at hundekjørere på mange måter har 
en enklere oppgave enn oss fuglehundfolk, 
de slipper å jobbe på tvers av instinkter, de 
slipper å trene innkalling og ro i oppfl ukt. 
Det å bli en god dressør og hundeeier er 
et livslangt prosjekt – noen har det i seg, 
vi andre må lære. Vi vet også at det er like 
mange veier til mål som det er eiere og 
hunder.
  Det som har vært en øyeåpner for meg 
under arbeidet med Marit og denne boken, 
er å bli mer bevisst på et overordnet plan. 
Jeg prøver å bli bedre til å se hundene mine: 
se kvaliteter ved dem, forstå hvem de er, og 
hva som motiverer dem. Jeg skjønner at jeg 
ofte går for fort frem, og at jeg innimellom 
forventer mer av dem enn de har forutset-
ninger for å klare fordi jeg har slurvet med 
fasene i innlæringen. Det handler om å være 
litt ærligere og litt mer nådeløs når man 
evaluerer egen innsats: Hvordan kan jeg bli 
irriterte når hunden slipper apporten, når jeg 
slurvet med holde- og bærefasen? Hvordan 
kan jeg bli sint og skrike til hunden når den 
ikke sitter i fjellet, når den ikke hører på 
meg hjemme i hagen?
  Nå bruker jeg mer tid på å fi nne ut hvor-
dan samspillet mellom oss kan forbedres 
og utvikles. Ikke minst hvordan jeg raskere 
kan få resultater av arbeidet jeg nedlegger. 
Og så prøver jeg hver dag å minne meg selv 
på det beste rådet i hele boken: «Vær det 
beste hundene vet».

Artikelforfatteren arbejder som redaktør 
i Aschehougs forlag. Artiklen er derfor 
ingen anmeldelse, men en personlig 
fortælling. Læs anmeldelse af bogen 
side 31.

Vinterdans ble lansert på Røros under Femundløpet. Jeg var litt spent da Marit skulle treff e noen av våre fugle-
hunder – og ikke rent stolt da hun anerkjennende sa: - De er i godt hold. 
  Det er et stort kompliment fra en hundekjører, det betyr at hundene er godt muskelsatt, og ser sterke og s
unne ut. Foto: Sirikit Lockert.
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5-KLUB-CERTIFIKATUDSTILLING 2019

A

Jagtrejser
Fasanjagt i Polen 
med stående hund

3-dages jagt
med kost og logi

3.657,-

Vilde fasankokke
Pr. stk.

169,-

NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk SI
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...
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Når ræven springer
Tiden nærmer sig hvor der blæses jagt forbi sæson 2018. 
Så skal der gøres noget ved rævene, og gør man det, 

kan det ses på markvildtbestandene.

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

Hønsehunden får et hvil, men det gør 
hundeføreren bestemt ikke, for det er nu, 
der skal arbejdes på at få et optimalt terræn 
i 2019. 
  Landmanden skal kontaktes for at få lavet 
en aftale om mulighed for vildtstriber i den 
kommende sæson, det er jo nu, han har tid 
til en snak tværs over køkkenbordet. Nogle 
læhegn skal måske beskæres, så rovfugle 

ikke kan bruge disse som udkigsposter. Der 
skal måske bygges et par kragefælder. Men 
det er også nu, at vi, der går med gravsø-
gende hunde, begynder at kigge på DMI’s 
langtidsudsigt.

I en risbunke
Vejret er bidende koldt fra NØ. Wiener-
brødet er købt, kaff en er brygget, og Ranja 

Vom Hatzenbach, min lille Jack Russel-
terrier, holder sig hele tiden i nærheden. Jeg 
får ikke lov til at køre, uden hun skal med.
  Vi har aftalt at skulle mødes med Ingvard 
og hans to hunde Frida og Krudt samt et par 
skytter ude ved Ballum Diget. Der har vi et 
par kunstgrave, så rævene ikke laver huller 
ind i havdiget. 
  Der bliver kørt fra den ene kunstgrav til 

Ræven er „sat på porten“. Nu er det med at være klar.
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den næste uden resultat. Vi drikker lidt 
kaff e og spiser vores wienerbrød i læ af 
diget og snakker om en af de andre utallige 
rævejagter, vi har været på sammen. Histo-
rierne bliver ikke dårligere af at blive fortalt 
et par gange eller tre. 
  Vi bliver enige om at besøge en stor bunke 
kvas i den sydlige del af Ballum Enge. 
Skytterne bliver strategisk placeret, og 
Ranja slippes. Hun fi nder hurtigt en ind-
gang i kvasbunken og får hurtigt ”kontakt” 
med ræven, og der kommer musik. Ræven 
hvæser og grynter, hvilket kun animerer 
Ranja til at blive endnu mere opsat på, at 
den ræv skal ud af den kvasbunke. 
  Hun kommer ud, undersøger, om hun kan 
komme ind til ræven fra en anden vinkel. 
Ikke muligt, ind i det samme hul igen og 
optage forsøget på at sætte den stædige ræv 
ud. 
  Vi kan høre, at de har fl yttet sig lidt i for-
hold til den sidste ”kontakt”. Der er musik 
i graven. Adrenalinet kører rundt i kroppen. 
Der er spænding på for alle pengene. 
  Ræven kommer pludselig, som en raket, 
ud af kvasbunken, Svend får desværre ikke 
ræven på skudhold, førend den er væk. 
Ranja kommer som en hvid pil efter ræven, 
får den op af grøften og ud på åben mark. 
Kurt leverer et perfekt skud, og ræven ruller 
død i knaldet. Sekunder efter sidder Ranja 
i struben på ræven og giver den en sidste 
rusketur for at sikre sig, at den er ordentlig 
død..
  I sæsonen 2018 blev der i Ballum og om-
egn skudt over 35 ræve. De 15 fi k Ranja af 
grav, en del blev skudt på anstand med riff el 
og enkelte blev skudt på fællesjagter.

Vigtigt med prædatorkontrol
I vintermånederne bruger vi ofte en del 
tid på rævejagt. Vi er ikke altid heldige at 
træff e ræven hjemme, bedre held næste 
gang. 
  Favoritterne er halmstakke af rundbal-
ler, et rent eldorado for forelskede ræve i 

januar-februar. Husk, at i februar hedder det 
regulering.
  Har du ikke en gravgående hund, er det 
selvfølgelig en fejl, men der fi ndes med 
garanti en i din omgangskreds, som har en. 
Aftal en jagt, og kom afsted, her er det ikke 

tanken, der tæller, men den aktive handling, 
der er til gavn for agerhønsene.
  Har du et træningsterræn til den stående 
hund eller et jagtrevir, har du med garanti 
også nogle prædatorer på dit revir. De udgør 
en stor trussel mod vores jordrugende fugle.

Jægeren stod det rette sted, og ræven faldt for et velrettet skud. Øjeblikket efter går terrieren i struben på den.
Foto: Tonny Lønne.

- Det var en god dag, og det er de små hunde, der giver mange agerhøns, siger Tonny Lønne (yderst til ven-
stre). Privat foto.
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Føden skal fi ndes 
på marken
Hvis insekter, pattedyr og fugle skal kunne leve i ager-
landet, må der mere variation til, og det skal være muligt 
at finde egnede biotoper året rundt. Det var nogle af 
budskaberne i agerlandshøringen på Christiansborg.

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

Torsdag den 25. oktober afholdt FJD i 
samarbejde med folketingsmedlem Thomas 
Danielsen (V) en høring under overskriften 
Mangfoldighed i agerlandet. Baggrunden 
for høringen var forårets alarmerende tal 
om en kraftig nedgang i mængden af insek-
ter og fugle i det åbne landskab.
  Omkring 90 personer mødte op i Fællessa-
len kl. 13, og de fi k en fi n eftermiddag, hvor 
der var såvel fakta som løsningsforslag på 
bordet.

Viden på bordet
De insekter, krybdyr, fugle og pattedyr, der 
lever i det åbne landskab enten på selve 
markfl aden eller i kanterne, har nu engang 
indfundet sig, fordi vi dyrker jorden, og de 
har gennem generationer tilpasset sig de 
levevilkår, der er forbundet med skiftende 
årstider ude i agerlandet.
  Efter velkomst af Thomas Danielsen holdt 
miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-
Jensen åbningstalen og roste arrangementet. 
Han gav udtryk for, at han nød at stresse af 
ude i naturen og var ked af, at faunaen har 
det svært.
  Ministeren mente, det er vigtigt, at der 
bliver skabt sammenhæng mellem kultur og 
natur, samt at der afsættes midler på fi nans-
loven til grønne initiativer.
  Derpå blev det tid til den faglige del, 
hvor Heidi Buur Holbeck, SEGES, havde 
et oplæg under titlen Hvordan får vi mest 
natur ud af de regler og tilskud vi har – nu 
og i fremtiden.
Ændringer i landskabet, som er en vigtig 
faktor, forklarede Ole H. Caspersen, Natio-
nalt Center for skov, landskab og plan-
lægning – KU om, inden Lene Sigsgaard, 

De seneste 27 år er insektbio-
massen faldet med 75 %,Foto: 
Kim Henriksen.

Opholds- føde- og ynglebiotopen skal fi ndes ude 
markerne, for de arter, som nu en gang lever der.

www.fjd.dk
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Institut for Plante- og Miljøvidenskab – KU 
sluttede denne afdeling med at gøre rede for 
situationen for insekter, vilde bier og fugle i 
det danske agerland. 
  Efter hvert indlæg var der mulighed for 
opklarende spørgsmål, og til slut kunne 
man fra salen stille spørgsmål af mere 
debatterende art.
  Så var der kaff epause, hvor man havde 
mulighed for at netværke, idet mange 
forskellige organisationer og naturinteresser 
var repræsenteret ved høringen.

Hvad gør vi?
Efter pausen var det forskellige interesseor-
ganisationers tur til at komme til orde med 
forslag til, hvordan vi forbedrer forholdene 
for faunaen og skaber større mangfoldig-
hed.
  Der var indlæg af formanden for Dan-
marks Biavlerforening, Arne T. Henriksen, 
næstformanden i DOF, Henrik Weiding, 
formanden for Danmarks Jægerforbund, 
Claus Lind Christensen, og næstformanden 
i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.
  Indlæggene var naturligvis præget af or-
ganisationernes natursyn, men det, Jagthun-
dens redaktør særligt bed mærke i, var, at 
såvel DOF som biavlerne slog fast, at hvis 
vi skal have fremgang for agerlandsfau-
naen, så må føden hele året være til stede 
på de marker, hvor de forskellige arter nu 
engang lever.

  Lars Hvidtfeldt fra L & F mente, at mindre 
bureaukrati og en reel greeningsordning 
kunne være til stor hjælp.
  Igen var der mulighed for spørgsmål og 
holdningsprægede kommentarer. Oplægs-
holderne svarede beredvilligt, og jeg tror 

egentlig, at mange godt kunne være blevet 
ved lidt længere. Men kl. 17 takkede FJD’s 
formand, Per Kristophersen, oplægshol-
derne, Thomas Danielsen og de mange 
fremmødte for en god eftermiddag. – Vi har 
fået noget at tænke over, sagde han. 

Viben, lærken, haren og agerhønen har netop valgt den dyrkede mark som deres levested, fordi det er en dyrket 
mark. Foto: Kim Henriksen.

De mange deltagere fi k en spændende eftermiddag i Fællessalen på Christiansborg.

www.fjd.dk
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Miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann-Jensen: – Tiltag skal skabe 
sammenhæng med fokus på fl ora og 
fauna, og regler må ikke være en hindring 
for indsatsen.

Heidi Buur Holbeck, SEGES: – 
Indsatserne skal være målrettede, 
og bruttoarealmodellen kan være en 
hjælper.
Endvidere sagde hun, at bl.a. slå-
ningsreglerne er en spærre for nogle 
af indsatserne.

Ole H. Caspersen, KU: – Gennem de 
sidste 75 år er antallet af marker blevet 
markant mindre med langt større areal i 
den enkelte mark til følge. Det har bl.a. 
betydet, at mange markveje, levende 
hegn og småbiotoper er forsvundet.

Lene Sigsgaard, KU: – De støre marker 
betyder færre overgange, og de mange 
”korttidsblomstrende” afgrøder på mar-
kerne er til stor ugunst for insekterne. 
– De seneste 27 år er insektbiomassen 
faldet med 75 %, og antallet af ynglende 
fuglearter i agerlandet er gået tilbage med 
25 %.

Arne T. Henriksen, Danmarks Bi-
avlerforening: – Der skal være mere 
roderi i naturen, og der skal etableres 
områder i marken med planter, der 
har en længerevarende blomstrings-
periode.

Henrik Weiding, DOF: – Gud kom før 
landmanden, og agerlandsfuglene er bl.a. 
gået tilbage pga. mangel på frø. Der skal 
være mere føde, og det skal gøres renta-
belt at lave agerlandsnatur.

Claus Lind Christensen, Danmarks 
Jægerforbund: – Vi skal ikke have en A- 
og en B-natur. Vi skal skubbe på og være 
med til at udrydde myterne om bl.a., hvad 
der er godt landmandskab, og hvad der 
virker, og hvad der ikke virker.

Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fø-
devarer: – Vi skal tænke i helheder, 
og der er to ben at stå på – den lille 
natur og den store natur.
  Han slog også fast, at landmanden 
er en naturforvalter, men en række 
restriktioner, usikkerhed og mulige 
sanktioner er ofte en hindring for, at 
landmanden går i gang med mere 
naturvenligt landbrug. – Vi skal også 
have mindre bureaukrati i bl.a. EU, 
og så skal en greeningsordning være 
reel greening.

Det sagde de blandt andet under høringen

Der er et reelt håb om bedre livsbetingelser for bl.a. 
agerhønen i det danske agerland. Foto: Alex Nissen.

www.fjd.dk
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Luneborgvej 105A 

9382 Tylstrup 

MARKVILDTPRISEN 2019

Hvem skal have prisen i 2019? Det ved vi, når vi 
når frem til næste forår, men det er måske en god 
idé allerede nu at tænke på, hvem vil være vær-
dige modtagere.
  Prisen er på 10.000 kr. og gives for en særlig 
praktisk indsats, der gavner faunaen i agerlandet i 
almindelighed og markvildtet i særdeleshed.
  Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug & 
Fødevarer og DLF.

Alle kan indstille kandidater til prisen, og alle en-
keltpersoner, grupper eller foreningen kan modtage 
den, hvis de opfylder kriterierne.
  Indstillinger til prisen skal sendes til Udvalget 
for markvildt og natur p.t. på mail@storaaens.dk, 
og skal være udvalget i hænde inden d. 1. marts 
2019.
  Altså - gå nu i tænkeboks. Hvem kender du, som 
fortjener at få denne pris, der er den eneste af sin 
art i Danmark. 

Udvalget for markvildt og natur.

Foto: Flemming Østergaard.
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Verdens 
bedste jægere
Det er ikke så ligetil at afholde et verdensmesterskab i 
jagt med stående hund, for der er ingen garanti for, at 
hunden finder fugl, og så kan man jo også skyde forbi, 
men til dette års VM gik alt op i en højere enhed, og 
det endte med to medaljer af fineste karat.

Tekst og foto: Camilla Møgelhøj

Det er fredag den 26. oktober 2018. Vi 
befi nder os i Toledo i Spanien til VM for 
stående hunde. VM har været i gang hele 
ugen, og i dag er det Sct. Hubertus, det 
gælder. Hubertus er praktisk jagt, hvor man 
er i slip en ekvipage ad gangen. Her har 
man så 20 minutter til at fi nde og fælde 
fugl. Ligesom ved al anden jagt er der ingen 
garanti for, at man fi nder fugle.
  For at man kan få medalje individuelt, skal 
man have fældet en fugl. Sidste år vandt jeg 
bronze individuelt med Hjortlund’s Wanja. I 
år har jeg Møgelhøj’s Abby med.  
  Hvert land må sende to kvinder afsted til 
Sct. Hubertus. Fra Danmark er det Christine 
Due og mig. Kvinderne er fordelt på to 
hold, og man er aldrig på samme hold som 
ens landsmand. Det er så vinderen fra hvert 
hold, som skal i barrage (matchning) og 
kæmpe om guld og sølv.

Forberedelse 
Alle er samlet samme sted i terrænet, og 
herfra bliver vi hentet, når det bliver vores 
tur. De fl este har været med i mange år, og 
da det er femte gang, jeg skal deltage, så 
kender jeg de fl este. Selvom det er en kon-
kurrence, er stemningen god, og der bliver 
snakket på kryds og tværs af landene.
  Sct. Hubertus er ikke en publikumsvenlig 
sport, så vi kan ikke følge med i, hvad der 
sker. Når der kommer en deltager tilbage fra 
marken, er alles øjne rettet mod galgen, og 
vi er spændte på vedkommendes beretning 
om, hvordan det er gået. 
  Ventetiden kan godt være lidt lang. Der er 
masser af tid til enten at blive nervøs eller 
få styr på nerverne.
  Jeg har lavet mine helt egne rutiner, så 
jeg holder nerverne i skak. Jeg sørger for 
at være så velforberedt som muligt, så jeg 
føler, jeg har mentalt overskud på selve da-
gen. Både træningsmæssigt hjemmefra og 
min forberedelse mentalt dagen før konkur-
rencen. Jeg tænker hele seancen igennem 
og sørger for, at alle mine ting ligger klar. 
Har man ikke overskuddet og overblikket, 
så kan man efter min mening ikke præstere 
godt, når det endelig går løs.
  Der er ikke nogen facitliste på, hvordan 
man skal gøre. Det er helheden af hele præ-
stationen, dommerne kigger på. Ligesom 
ved al anden jagt ved man aldrig helt, hvad 
der sker.

Ingen fugl
Der er to dommere med til at bedømme 
præstationen. Man starter med at holde en 
præsentation for dem. Her fortæller man, 
hvem man er, om ens hund, gevær og 
patroner. Fra man mødes med dommerne 
i marken, og til man er færdig, bliver man 
bedømt på alt, hvad man gør. Efter præsen-
tationen får man anvist et areal og har nu 

Camilla Møgelhøj (tv) og Christine Due smiler til den store guldmedalje.
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20 minutter til at vise, at man kan gå på jagt 
med hunden. 
  Det er rødben, vi skal jage. Det er en fugl, 
som minder meget om agerhønen, men på 
de tidligere dage hernede har vi set, at de 
er meget fl yvske. Vi havde dog en meget 
vellykket træningsdag om onsdagen, så vi 
vidste også, at de ikke er helt umulige.
  Jeg gik i noget bakket terræn med højt 
græs og træer fordelt rundtomkring. 
  Hunden er desværre ikke heldig at fi nde 
fugl, så der er da en anelse skuff else, da 
dommerne trutter i deres horn, og tiden er 
gået. Man går et helt år og venter på for-
håbentlig at komme til VM igen, og så har 
man 20 minutter til at præstere. Men sådan 
er jagt jo. Der er ingen garantier for, at man 
skyder noget. Til gengæld kan man godt 
have samlet så mange point sammen ved fi n 
jægermæssig opførsel, at det kommer til at 
betyde noget i holdkonkurrencen.
  Christine Due havde været ude tidligere 
end mig og fældet fugl, så nu hepper vi på 
hende.

Guld
Christine blev nummer 1 på sit hold og 
kom i matchning, som hun vandt i fi n 
stil. Hun fi k altså guld individuelt og blev 

verdensmester 2018. Vi andre fi k ikke vores 
placering at vide før dagen efter. Christine 
og jeg havde dog en anelse om, at vi kunne 
opnå en medalje i holdkonkurrencen, men 
var ikke sikre på, hvad det kunne blive til. 
  Christine kunne ikke have gjort det bedre, 
så nu kom det helt an på min placering på 
mit hold, om det skulle blive guld, sølv eller 
bronze. Jeg var meget spændt, da sekre-

tariatet åbnede dagen efter. Til min/vores 
store glæde havde jeg samlet så mange 
point sammen, at det rakte til førstepladsen 
og dermed til guldmedalje for hold. 
  Vi var naturligvis meget stolte. Vi kom, så 
og sejrede og kunne rejse hjem med beviser 
på, at vi i 2018 var verdens bedste kvinder 
til jagt med stående hund.

Danske verdensmestre får overrakt præmier og medalejr af formanden for den spanske kennel klub.
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Agerhøne adoptererede 
egne kyllinger
Landbruget slår hø – også i de jordrugende fugles rugetid. Det kan være farligt for 
de jordrugende fugle. Her er et tilfælde, hvor det endte galt for en rugende ager-
høne, men hvor det alligevel til en vis grad lykkedes at gøre skaden god igen. 

Tekst: Hugo Jensen. 
Foto: Stephen Browne

Midt i juni 2018 slog en hobbylandbruger, 
som er nabo til Eskjær Hovedgaard, hø på 
en mindre mark. Helt ude ved markkanten, 
kun to meter fra asfalteret vej, kørte han 
en rugende agerhøne ihjel. Hun viste sig at 
have ligget på 16 æg. Æggene havde ikke 
taget skade, fordi agerhønens æg jo ligger 
i en lille redesænkning. Det havde reddet 

æggene – de var alle uskadte – men hvad 
gør man så? 

Under en skrukhøne
Hobbylandmanden kontaktede underteg-
nede, fordi han vidste, at der på Eskjær er 
en gruppe, der arbejder for at beholde den 
vilde agerhøne i den danske agerlandsfauna. 

Jeg fi k fat i de 16 æg, lige efter at uheldet 
var sket, og lagde dem under en skruk 
dværghøne. 
  Der var lidt tab undervejs i rugeprocessen, 
og to af æggene var ubefrugtede, men den 
24. juni lå der 12 nyudrugede agerhønekyl-
linger under hønen. 
  To af dem døde desværre. Sikkert, fordi vi 

Klar til at overtage kyllingerne, så snart buret åbnes.

www.fjd.dk
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havde givet hønen lidt for meget redemate-
riale (halm). Så kommer kyllingerne til at 
ligge i en for dyb sænkning. Det kan føre 
til, at kyllingerne ikke kan komme op for at 
trække vejret. Husk altså: Så fl ad rede som 
muligt, hvis du ruger agerhøneæg ud med 
en skrukhøne. 
  De 10 agerhøns blev sat ud i en udsæt-
ningsvoliere sammen med dværghønen tæt 
på det sted, hvor den rugende agerhøne var 
blev dræbt under høhøsten. Vi vidste, at 
agerkokken, som nu var ”enkemand”, sta-
digvæk holdt til i området, og det var vores 
håb, at han ville melde sig og overtage de 
kyllinger, som han var biologisk far til. Her 
var planen altså ikke adoption, men deri-
mod, at kyllingernes egen far skulle melde 
sig og overtage føringen af kyllingerne. 
  Rundt om buret var inderst anbragt tre 
strømførende ledninger og uden for dem 
et hegn af hønsetråd, som var hævet så 
meget over jorden, at hegnet lige akkurat 
tillod en agerhønekylling at gå under det 
og komme ind til buret. Alligevel virkede 
hegnet sådan, at det ville være væsentligt 
vanskeligere for ræven at overrumple 
agerhønekyllingerne, hvis de en nat havde 
valgt at overnatte uden for buret. Når ræven 

skal forcere først et hegn af hønsetråd og så 
et elektrisk hegn, så har kyllingerne større 
chancer for at slippe væk i tide.
  En af de 10 agerhønekyllinger blev præ-
deret ret tæt på volieren. Formentlig af ræv.  
Der var tydelige tegn på prædationen. En 
anden forsvandt simpelthen bare. Vi fandt 
ingen spor af prædation. Den var bare væk. 
Der var altså otte kyllinger tilbage.

Heldig adoption
Den 11. august om morgenen bemærkede 
vi pludselig, at der nu igen var ni agerhøns 
ved buret. Havde den kylling, der bare var 
forsvundet uden spor, alligevel overlevet 
og var kommet tilbage, så der nu var 9 
kyllinger igen? Men en af de ni agerhøns 
var større end de andre. I kikkerten kunne 
vi se, at det drejede sig om en agerkok. Da 
vi nærmede os, fl øj han fra buret sammen 
med tre kyllinger, men da vi igen forlod 
volieren, kunne vi se, at han i spidsen for de 
tre kyllinger allerede hastigt var på vej over 
stubben tilbage til de øvrige fem, som var 
blevet i biotopstriben i nærheden af buret. 
Det var nemt at se, at han tog sin opgave 
meget alvorligt, og at han førte kyllingerne.
  Agerkokken blev omkring buret sammen 

Vinterdans af Marit Beate Kasin. 220 
sider, indbundet, illustreret.
  Aschehoug, Norge. Pris: 349 NOK. Be-
stilles på www.bokkilden.no, hvor den lige 
nu er på tilbud. Fås også som e-bog.

Hun siger det selv i indledningen til træ-
ningstips, som er bagerst i bogen: – Hvis 
hundene ikke synes, du er interessant, 
fi nder de noget andet at rette deres opmærk-
somhed imod. Det er os tobenede, som skal 
skabe aktivitet og glæde, give tryghed og 
fjerne ubehageligheder.
  Forfatteren tager os med ind i en helt 
anden hundeverden, hvor det, vi beder vore 
hunde præstere, er det rene ingenting mod 
de lange slædehundeløb, hun og hendes 
hunde deltager i. Tre gange har hun deltaget 
i Finnmarksløbet, Europas længste slæde-
hundeløb på over 1.000 km, hvor elemen-
ternes rasen til tider er ved at gøre det af 
med såvel hende selv som hundene.
  Men hun tager os også med ind i en 
hundeverden, hvor omgang med og omsorg 
for hundene er alfa og omega. Det er her, vi 
kan lære noget. I den forstand er der nemlig 
ingen forskel på slædehunde og jagthunde. 
Det gælder kort og godt om at få det bedste 
frem i hundene og få dem til at yde det 
optimale, og det er her, man gang på gang 
bliver overrasket som læser.

På de endeløse vider

Lastkurve fra Frejlev 
Jagt er et praktisk, 
let og super godt al-
ternativ til en trailer.

Lastkurvene er alle typegodkendte 
og godkendt til 130kg
Priser fra kr. 1.698,-

Vi har mange gode tilbud til jæger og hund
Kig ind på Frejlev Jagt: www.frejlevjagt.dk

Bøger

  Samtidig tager forfatteren læseren med ind 
i vildmarken, til Finnmarken, hvor nordly-
sene blusser, og hvor snestorme udvisker 
alt og gør det umuligt at opholde sig ude. 
Alligevel er hun der med sine 14 hunde og 
kæmper sig frem for at vinde.
  Jeg glæder mig til, at jeg igen kan følge 
Finnmarksløbet på NRK1 i dagene 7. til 
16. marts. I mellemtiden kan jeg så endnu 
en gang læse denne dejlige bog, der er en 
fi n julegaveidé, og jeg lader forfatteren få 
det sidste ord: ”På mitt første Finnmarksløp 
forsto jeg at vi har alt i oss. Det gjelder bare 
å åpne opp, å fi nne veien innover. Magien 
opstår i eget sinn når vi blir kjent med de 
kreftene som bor der. Bærer du med dig 
respekt og kjælighet å åpner opp for naturen 
og menneskene du møter, blir du i ett med 
alt, og kraften vokser til en sterk, ustoppelig 
energi.”
 FØ.

med kyllingerne, som nu ikke længere 
kunne gå gennem tremmerne ud og ind hos 
dværghønen.  Det havde vi forhindret. Nu 
gjaldt det om, at agerkokken fi k fuldt fører-
skab over fl okken. Og meget hurtigt tog vi 
dværghønen hjem. Men vi lod udsætnings-
volieren stå en rum tid, og selvfølgelig blev 
vi ved at fodre ved den.   
  Projektet var altså lykkedes. Den mageløse 
agerkok – og vi er overbeviste om, at det 
var ham – var rent faktisk blevet opmærk-
som på disse otte kyllinger på dens ter-
ritorium, og han var ikke sen til at overtage 
føringen af dem. 

Happy end
Det er ikke kun et tomt par agerhøns, der 
vil overtage føringen af en fl ok agerhøne-
kyllinger, det vil en single agerkok i høj 
grad også. Og det har man vidst længe. 
Om denne agerkok kunne mærke, at det 
var hans egne kyllinger, skal jeg lade være 
usagt, men han gik til opgaven med den 
største iver og alvor. 
  Det var et fantastisk syn at se ham sam-
men med kyllingerne og endnu fl ottere at 
se, når alle ni høns fl øj op med et brus og 
strøg afsted ganske som de vilde høns, de jo 
ret beset alle er.  
  Det skal ingen hemmelighed være, at vi 
er ret stolte af at have givet noget af det 
tilbage til naturen, som hobbylandbrugerens 
uheld tidligere havde berøvet den. Især 
gjorde det os glade, at vi vidste, at der tæt 
nok på denne fl ok var andre vilde høns at 
parre ud med, når den tid kommer. Ca. 800 
meter nordøst for de ni kender vi en fl ok på 
16 og mod vest en fl ok på 14. 
  Ved hjælp af biotopforbedring, helårsfod-
ring, rovvildtbekæmpelse og fredning har 
vi tænkt os at gøre vores til, at den vilde 
cyklus kan fortsætte.

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB

Klubredaktør:
Vibeke Gude, Mosevænget 8,
7160 Tørring. Tlf. 40 30 35 36
e-mail: jagthunden@ruhår.dk

www.ruhaar.dk

Dansk Ruhår Klubs jubilæumspr¯ve
Den 29. og 30. september løb klubbens 90 
års Jubilæums prøve af stablen. Bestyrelsen 
havde valgt særligt at markere klubbens 
jubilæum ved dette arrangement.
  Prøven afgik fra idrætscentret Bonsei ved 
Præstø. Et særdeles godt sted til afholdelse 
at et sådant arrangement.
  Der er selvfølgelig en masse mennesker 
der har lagt et stort stykke arbejde i et sådan 
arrangement. Nævnes skal her vores lokale 
terrænledere Bo Christensen – Jan Feigh – 
John Vindsbøl og Sten T. Petersen.
  Også en stor tak til dem der havde stillet 
deres terræn til rådighed for dette.
  Tak til vores skytter, som under stort pres, 
som det er at skyde over hundene, gjorde 
det godt.
  Også tak til vores sponsor.

Man havde i forbindelse med jubilæet 
valgt udover vinderklasser også at have 
unghunde og åben klasse.
  Kl. præcis 8 indledte vores to kompetente 
hornblæsere Anders Peitersen og Mogens 
Nielsen dagen – og sluttede den også, begge 

dage. Tak for det – lyder godt.
  Derefter tog prøveleder Eline Noiesen  
over. Fortalte om dagens program og fi k 
sendt alle holdene afsted. som om lørdagen 
bestod af 7 unghunde. 28 åben klasse og 34 
vinderklasse.
  Ved 17 tiden var prøven forbi og der gives 
kritik og præmieuddeling.
  Bedste unghund på dagen. Hera / Anders 
Wiggers. 
  Bedste åben klasse på dagen. Høbjerghus 
Amigo / Steen T. Petersen. 
  Vinderklassen.
1 Vinder med CK. Gjævhuset’s Aya / Tor-
ben Haugård.
2 Vinder Barmosen’s F. Enzo / Bo Christen-
sen.
3 Vinder Kærholts Mads  / Flemming 
Ravnsborg.
4 Vinder Østervangen’s Una / Tommy 
Hougård.
5 Vinder Vanghytten’s B. Emma / Denny 
Pedersen.
6 Vinder Barmosen’s D. Sako / Kjær Poul-
sen.

Alle de placerede hunde modtog en DRKs 
90 års Jubilæums vase.

Om aftenen var der Jubilæumsfest hvor 
der deltog næsten 90 mennesker – særdeles 
fl ot. Dejligt når der bakkes op om tingene 
når vi har noget at fejre.
  Formand Jens Toft holdt en fl ot jubilæums 
tale. Hvor han selvfølgelig takkede alle der 
på den ene eller anden måde havde været 
med til at denne fl otte Jubilæums prøve 
kunne afholdes.
Festen fortsatte til sent på aftenen. For 
nogle til sent på natten, at dømme efter 
lyden på P. pladsen

Søndag morgen igen hornblæsning og 
Eline Noiesen fortale om dagens program 
og fi k sendt holdene afsted. som bestod af 4 
unghunde. 20 åben klasse og 34 vinderklas-
ser.
  Ved 17 tiden var der kritik og præmieud-
deling.
  Der var ingen unghunde og åben klasse 
der opnåede en 1 præmie.
  Vinderklassen.
1 Vinder med CK. Fredskovs Didde / Orla 
Didriksen.
2 Vinder med CK. Lilleheden’s I Holger / 
Jan Hansen.
3 Vinder med CK. Hekla / Morten Juul.
4 Vinder Kravnsø’s Alma / Hans Gregersen.
5 Vinder Risvig’s Ento / Peter Jensen.
6 Vinder Fredskovs Siggo / Rasmus Peder-
sen.
  Alle de placerede hunde modtog en DRKs 
90 års Jubilæums vase.

Vi havde igen i år den store glæde, at 
mange svenske hunde var tilmeldt prøven. 
Dejligt når de møder hos os med deres sær-
deles velgående hunde. Tæt på at de også 
var løbet med den ene 1. Vinder. Men den 
blev hjemme.
  Stor tak til Stefan for hans dejlige tale 
under Jubilæums middagen.
  En fantastisk vellykket Jubilæums prøve 
var forbi. Prøvelederen og formanden 
afsluttede dagen med tale og der blev råbt De placerede på vinderklassen d. 29. september. Foto: Knud V. Jensen.

www.fjd.dk



33

et rungende hurra for DRK.
  Der kan desværre ikke komme stednavne 
på vinderne. Nogle undlader at få deres 
navn med på anmeldelserne. Husk nu at få 
det vinget af til næste år. 

Eftertanke: Vi så utroligt meget godt 
hunde arbejde især om formiddagen. Så det 
er vel nærmest uforklarligt hvorfor hundene 
havde det så svært om eftermiddagen med 
at klare fuglene, som der i øvrigt var i en 
passende mængde.
  Jeg syntes, vi i denne weekend oplevede 
en fantastisk stemning, noget som jeg 
måske i nogle år har savnet lidt. Der blev 
snakket og drillet og det virkede som om 
alle havde en pragtfuld weekend.
Og måske især dem som var omkring på P 
pladsen ved Hr. Hoff mann og smagte hans 
Sol æg. Når de troede der ikke var fl ere, 
kom der bare endnu et glas frem. Sådan.
  Og når svenskerne skulle spise deres pøl-
sebord med drikkelse, blev fl okken større 
og større. Tak
  Så går tankerne jo lidt frem i tiden – for 

næste gang er det 100 år. Glæd jer og hver 
glad for at være en del af den største stå-
ende jagthunde klub i DK.
  Alle der har medvirket til ovenstående ar-
rangement – TAK.

  Så nu er tiden kommet til det, vi gør alt 
dette for – nemlig at gå på jagt. KNÆK og 
BRÆK.
  Knud V. Jensen.
  Valore.

De placerede på vinderklassen d. 30. september. Foto: Knud V. Jensen.

Sidste  dommergerning
Knud V. Jensen har valgt at stoppe som 
markprøvedommer efter 38 års virke.
En stor tak skal lyde til Knud V. for det 
store arbejde han har gjort for klubben og 
for den stående jagthund i almindelighed. 
Jeg ved ikke hvor mange prøver Knud V. 
har dømt, men det er mange! Så ikke bare 
siger vi tak til en respekteret og afholdt 
dommer, men også til én af de mest erfarne.
  Det var en ære for klubben, at Knud V. 
Jensen valgte at slutte sin dommergerning 
på DRK´s 90 års jubilæumsprøve den 30. 
september 2018 som ordførende dommer. 
Heldigvis kan vi fortsat have glæde af Knud 
V. som udstillingsdommer, og vi har ligele-
des glæde af hans indsats på andre områder. 
Jeg er dog overbevist om, at Knud V. Jen-
sen vil komme og se på, når der afholdes, 
markprøver rundt omkring i landet. 
  Tak for indsatsen Knud V. Jensen!
  På bestyrelsens vegne
  Jens Toft, formand for DRK

Bestyrelsen har spurgt mig, Vibeke Gude, 
VITTER, om jeg vil være redaktør for 
Jagthunden,
 da Torben Mørup ønsker at takke af.
  Dette har jeg sagt ja til, og vil selvfølgelig 
gøre mit bedste. Men håber på alle med-
lemmers hjælp.
  Jeg har haft ruhår siden 1973, og har lovet 
mig selv, at selv den dag jeg ikke går på 
prøver eller på jagt mere, vil jeg ALTID 
have en ruhår i huset.
  Jeg var på min første markprøve den 
28. marts 1992. Her havde jeg nu afdøde 
korthårsmand Niels Jørgen Jørgensen som 
dommer. Når jeg tænker tilbage til denne 
prøve, troede jeg ikke, at en ruhår skulle 
være SÅ lydig for at gå på prøve. Siden er 
det blevet til rigtig rigtig mange prøver.
  Efteråret 2006 var blandt andet et år jeg 
husker godt. Jeg fi k tre 1. præmier på fuld-
brugsprøver med samme hund, Egemosens  
Gonzo. Det i selv var selvfølgelig noget af 
en præstation, og så som den første – og så 
en pige.
  I 2011 var jeg også på prøver med mange 
af vores hunde, og jeg har nok aldrig haft 
så mange præmieringer og bestået som 
dette år. Det var bl.a. med Egemosen´s 
Nolde, Giddi m. fl .
  Jeg har også været med til at skrive 
årbogen. Dette gjorde jeg i 2000 – 2001 og 
2003.
  Forårsmarkprøverne for klubben stod jeg 
også for, selvfølgelig med rigtig mange 
hjælpere.
Vi tog tre år 2009 – 2010 og 2011. Vi fi k 
dejlige tilbagemeldinger for prøverne.
  For klubben har Peter og jeg også holdt 
ræveslæbsprøver i Gludsted Plantage, men 

her har det været mig der har stået for det 
administrative og diverse indkøb til prø-
verne. Det foregik fra 2006 til 2013.
  Schweissprøver har Peter og jeg også 
stået for i Gludsted Plantage. Også her stod 
jeg for det meste for det administrative. Vi 
startede 2009, og dem holder vi stadig.
  Jeg skal nu i gang med Jagthunden, og jeg 
kunne rigtig godt tænke mig, at I derude 
har lyst til at skrive noget i bladet. Det 
kunne måske foregå ved at vi gør det som 
en stafet. Jeg spurgte Knud V. Jensen da 
vi var til jubilæumsprøven ved Præstø om 
han måske ville skrive noget om prøverne 
denne weekend.
  JA lød svaret virkelig hurtigt. Det skal 
han have tak for. 
  Måske har du lyst eller kender en der har 
lyst til at dele jeres oplevelser med jeres 
ruhår.
  Til slut vil jeg gøre så meget jeg kan for 
den ruhårede hønsehund, forhåbentlig sam-
men med jeres hjælp.

Ny redakt¯r

Bestyrelsesmøder  2019
2. februar 2019 Fjeldsted Skovkro kl. 10.00 
14. marts 2019 - Fjeldsted Skovkro kl. 
17.00 

Kalender
Kontaktmandsmøde 3. februar 2019 
Hovedprøven 6. og 7. april 2019
Generalforsamling 13. april 2019
Træn din ruhår – mest for mænd  26.-28. 
April 2019
Quinde træn din ruhår 3.-5. Maj 2019
FJD – udstillingen  16. juni
Bredsten udstillingen 3. august 2019
Efterårsprøven 28. og 29. september 2019

Privat foto.
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025  
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk 

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

Følg med på hjemmesiden, den bliver løbende 
opdateret.

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176 
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen Arnborgvej 
12 6933 Kibæk Tlf: 2781 2528 E-mail: herning@
ruhaar.dk
Kasserer: Knud Måbjerg 

Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232 
E-mail: egtved@ruhaar.dk 

Har du nogle træningsarealer eller vildt at byde ind 
med? - er vi interesserede.

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 E-
mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Birger Dorow Konkel 11 6300 
Gråsten Tlf.: 4098 8632 
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Område Fyn:
Kontaktperson: Hanne Buhr Tlf: 6266 1084 / 2264 
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885

HUSK at tilmelde dig område Fyns mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandha-
ven 6 3060 Espergærde Tlf: 4917 0208 E-mail: 
fredensborg@ruhaar.dk

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Tina Struve  Tlf: 2268 0911 
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248  E-mail: 
roskilde@ruhaar.dk

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 10 A 4200 Slagelse Tlf. 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8195 E-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930 
Maribo Tlf: 2046 3844

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700 
Rønne Tlf: 2896 7422 
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 samar-
bejde med de andre stående jagthunde klubber på 
Bornholm.

Generalforsamling 2019
DRK afholder generalforsamling i henhold til foreningens love d.13. april 2019. Nærmere 
tid og sted vil fremgå af både hjemmesiden og Jagthunden.
  Vær opmærksom på at evt. kandidater til valg til bestyrelsen skal bekendtgøre deres kan-
didatur 3 uger inden generalforsamlingen.

Puha så har Felix og mig været 
på vores første K9 Biathlon på 
3,5 km

Åhh hvor er man en heldig rubasse, når 
man bare kan ligge og slappe af i solen, når 
man er med på camping 

Synes det er så sjovt at se en hund for 
første gang på jagt, man kan træne og 
træne, men at se dem på jagt for første gang 
er altså sjovt. Der kan man virkelig se arve-
massen slå igennem på en god jagt hund.
  Den gamle Nala nyder at komme med, 
selvom krafterne ikke er, hvad de har været.

Pyhh en uge
Lørdag d.6. - jagt i 300 ha juletræer/mose.
Køre lørdag nat til Sverige 
Man-tir-onsdag drivjagt på elg
Lørdag d.13.- jagt hele dagen i statsskoven. 
Ruhår er som en Duracell kanin.
Den bliver bare ved og ved.

Sakset fra Facebook

De er der ude. De gode historier. Store 
som små. Send gerne historien til jagt-
hunden@ruhaar.dk. Det kan være en god 
jagtoplevelse, en god træningsoplevelse, 
en god familiehistorie, en god prøveople-
velse. Alt har interesse

Fra redakt¯ren

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.
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KORTHAARKLUBBEN

Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, Torsted, 
6980 Tim. Tlf. 22 10 72 87
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Formandens julehilsen
Året går på hæld, vi er godt inde i jagtsæ-
sonen. Det er her de foregående måneders 
træning skal udmønte sig i godt hundear-
bejde – har vores træning båret frugt?
  I år har jeg selv gået med hund. Det har 
som altid været en blandet fornøjelse. For 
andre har det været en stor succes, så er det 
skønt man kan glæde sig på andres vegne. 
Der har igen i år været god tilslutning til 
klubbens aktiviteter. For første gang siden 
jubilæumsåret 2008, men ikke sidste, var 
der arrangeret en familiedag. En hyggelig 
dag, for nogen også aften og nat, hvor vi 
mødte hinanden på et mere socialt plan. Vi 
i bestyrelsen er enige om at det ikke bliver 
den sidste. Tanken er at lade den gå på skift 
mellem aktivgrupperne.
  Korthåren har opnået mange positive 
resultater i 2018 men der er også områder 
hvor det halter, mere om det i min beretning 
på generalforsamlingen.
  Bestyrelsen og jeg glæder os når vi møder 
Jer på aktiviteterne rundt omkring i landet. 
Klubben er præget af godt humør og enga-
gerede medlemmer – tak for det.
  Jeg ser frem til at møde så mange af jer 
som muligt i det nye år, på klubbens akti-

viteter eller under andre former når vi skal 
vise vores hunde frem.
  I og jeres familier ønskes en rigtig glæ-

delig jul og et rigtigt godt nytår, knæk og 
bræk.
  Per K. Kristophersen/formand

Foto: Sophie Walseth.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 16. februar 2019 kl. 
11.00 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, 
tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45.
Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaff e i forbin-
delse med generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere (minimum 2 stk.)
4.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent for 
    det følgende år
7. Valg af formand, på valg er Per K. Kristophersen - modtager 
    genvalg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Ellen Jørgensen 
    - modtager ikke genvalg og Flemming Djarn - modtager ikke 
    genvalg.
9. Valg af suppleant: Jørgen Christensen - modtager genvalg. 
    Stiller op til bestyrelsen, bliver Jørgen valgt skal der fi ndes en 
    suppleant.
10. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden 
     i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
11. Eventuelt

Det reviderede regnskab 2018 og budget 2019 vil være fremlagt på 
generalforsamlingen, og off entliggøres på klubbens hjemmeside 
ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos 
kassereren.

Generalforsamling 2019

www.fjd.dk
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16. februar: Generalforsamling, Vejle.
6.-7. april: Hovedprøve, Give.
Schweissprøver. Læs mere på hjemmesiden.

3. august: Bredsten udstilling, Bredsten.
28. september: Efterårsvinderklasse.

Korthaarklubbens aktiviteter 2019

Aktivgrupperne

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

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

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

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

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

Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

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

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen, tlf. 23 38 96 
18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

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

Aktivgruppen Københavnsområdet 
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Foto: Laila Bilberg.

Klar til jagt. Foto: Flemming Østergaard.

Pudret tykt står træ i skoven. Foto: Sophie Walseth.

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

www.dmk-online.dk

Glædelig jul
Så er det igen ved at være tid til at få smurt 
sangstemmen, inden den store højtid for 
alvor tvangsindlægger den danske befolk-
ning til brune kager og sovs. Julen kunne 
egentlig godt trænge til noget dressur. I 
hele december holder julen en fantastisk 
kontakt, og den søger i et tæt energisk 
arealdækkende søg. Den opnår stand d. 24. 
december, får rejseordre omkring midnat, 
hvorefter den godt kan prelle indtil 1. og 
2. juledag. Derefter forsvinder kontakten 
langsomt, indtil vi igen når slutningen af 
oktober det følgende år.
   Nu er der måske nogen der tænker, gad 
vide om der er en pendant op i mod mün-
sterländeren, og hvor vil tossen egentlig 
hen med den skrivelse? Julen skaber glæde, 
selvom den kun er der i en måned (og 
koster en hel jagtleje), og i Münsterländer-
klubben arbejder vi også på at skabe glæde. 
Jeg er sikker på, at hvis julen deltog i en af 
vores aktivistområders kurser i det nye år, 
så ville den holde en langt bedre kontakt, og 
måske ville den en dag blive så dygtig, at 
den også kunne deltage i et instruktørkursus 
og dermed lære andre højtider at holde en 
god kontakt.

Vi har haft et forrygende jubilæumsår 
i Dansk Münsterländer Klub, og jeg vil 
rigtig gerne takke alle jer medlemmer, der 
har bakket op om vores jubilæumsaktivi-
teter. Både jer, der har deltaget, og jer der 
har været med til at sørge for, at de mange 
arrangementer blev en succes. Også tusind 
tak til alle sponsorer og tusind tak til FJD, 
irsk setter klub, engelsk setter klub, breton 
klubben, vizla klubben, ruhårsklubben og 
pointerklubben for de fi ne gaver.
  Den nye organisation for de stående 
jagthunde er på plads. Det har været et 
stort og tungt arbejde at få enderne til at nå 
sammen. Aftalegrundlaget er underskrevet 
for DMK’s vedkommende. Det betyder 
ikke, at vi er fuldstændig enige i alle dele af 
vedtægterne, men de stående klubber er nu 
”herre i eget hus”, og det forpligter at løfte 
denne fornemme opgave. Jeg vil gerne rette 
en stor tak til Per Kaa Kristophersen og 

Christian Johansen, samt de øvrige der har 
medvirket til den organisatoriske ændring. 
Jeg ved det ikke har været nemt at tilfreds-
stille alle, men I kan godt være stolte af 
jeres indsats. Tak for det.
  I indeværende år afholdte DMK og DRK 
det første jagthundeinstruktørkursus. Det 
forløb fortrinligt og det næste kursus afhol-
des i starten af maj 2019. Ønsker du at blive 
instruktør, så tag kontakt til din områdean-
svarlige. Derudover er vi i fuld gang med 
markinstruktør- og schweissinstruktørkur-
serne. Det er store opgaver, og vi sætter 
stor pris på den hjælp vi får af Uff e Beck 
Andersen fra DRK og Kenneth Hansen fra 
DMK, samt Søren Krabbe.

I slutningen af januar afholder vi den 
årlige landsudstilling i Gelsted. Det plejer at 
være en særdeles hyggelig dag omgivet af 
Grossere og Kleinere. Jeg håber I talstærkt 
bakker op, som I plejer.
  På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne øn-
ske alle medlemmer og samarbejdspartnere 
en glædelig jul og et godt nytår. Aktivist-
områderne rundt i Danmark står i det nye 
år klar med spændende aktiviteter for jer 
og jeres hunde. Vi må nok indse, at vi ikke 
vil lykkes med at dressere julen, men mon 
ikke de fl este af os også hellere vil lykkes 
med at dressere vores münsterländere. Vi 
ses derude.
  Rune Riishøj

Foto: Jens Peder Madsen Pedersen.
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En markpr¯ve set gennem novicernes ¯jne
Det er lørdag, den 29. september 2018. 
Klokken er næsten 7.30, og vi er ved at nå 
frem til Storebælt Camping ved Korsør, for 
at deltage i vores aller, aller første mark-
prøve nogensinde. Vi glæder os til at bruge 
nogle timer i selskab med andre hunde-
tosser. Men stille og roligt kommer alle 
spørgsmålene og tvivlen snigende. 

Hvad laver vi egentlig her? Hvorfor 
lod vi os overtale til at blive tilmeldt? Er 
vi ordentlig forberedt til prøven? Er Puk 
(Sparvath’s Vera) overhovedet klar til denne 
udfordring, da vi/hun kun har trænet siden 
medio august? Vi har aldrig set eller været 
til en markprøve før, så hvordan forløber 
det hele? Hvor mange timer tager det? Kan 
vi nu huske alle reglerne? Kan vi huske alle 
de gode råd, vi har fået? Har vi nu trænet 
på den rigtige måde? Og dertil mange fl ere 
spørgsmål.
  Vi når frem, og fi nder det rigtige skilt, 
hvor vi skal parkere. Puk bliver luftet, og 
vi møder næsten med det samme, personer 
vi kender. Derudover hilser fl ere andre 
hundefører på os. Vi følger efter de andre 
hen til en bygning, hvor der står folk både 
ude og inde – igen hilser alle på alle, og 
der er en rigtig god stemning. Vi genkender 
fl ere fra jubilæumsweekenden i Horsens. 
Vi går ind, bliver tilmeldt og får udlevet et 
katalog. Igen møder vi en masse glade og 
forventningsfulde hundefører, der er søde til 
at hjælpe og guide os. 
  Vi får udleveret vores frokostsandwich, 
hvilket må betyde, vi nok ikke skal spise 
frokosten på campingpladsen. Jf. kataloget 
er vi på hold 2, med både unghunde klasse 
og åben klasse. Igen står vi med spørgsmå-
let, hvordan foregår prøven, og hvor lang 
tid tager den egentlig?
  Efter parole, velkomst og præsentation af 
dommere og terrænleder, fi nder vi bilerne 
for at køre til marken, hvor prøven skal af-
holdes. Det viser sig, at marken er fl ere ro-
emarker, som ligger uden for Slagelse. Alle 
stiger ud. De to første unghunde får anvist 

et stykke mark, og prøven starter. Kenneth 
og Puk gør sig klar til deres 1. slip. Han får 
instruktioner af dommeren, og endelig er de 
i gang med deres første markprøve.

Det er nemt at være tilskuer, da alle kom-
menterer og drøfter det, der sker ude på 
marken på en faglig og let forståelig måde. 
Dertil bliver alle vores dumme spørgsmål 
besvaret med erfaring, entusiasme og 
indlevelse. Kenneth får ligeledes feedback, 
gode fi f og råd med på vejen til hans næste 
slip. Tiden fl yver af sted, og pludselig er det 
frokost. Også her går snakken på kryds og 
tværs. 
  Efter frokost fortsætter prøven med fl ere 
slip og godt hundeførerarbejde, samt hyg-
gesnak uden for marken. Da prøven bliver 
stoppet, gennemgår dommeren dagens kri-
tik, som er spændende at høre. Herefter kø-
rer vi tilbage til campingpladsen til afslut-
ning. Igen taler vi med en masse forskellige 
hundefører om dagens oplevelser, og der 
er en god og afslappende stemning. Vi får 
kaff e og kage, mens prøveleder og dom-

merne opsummerer dagen, de præmierede 
hunde og hundeførere fejres med manér, og 
prøvedagen afsluttes. Kl. 17.30 er vi klar til 
at vende næsen mod Esbjerg igen.

Sikken en dejlig lærerig dag i jagthundens 
tegn. Vi blev alle steder taget godt imod og 
budt velkommen, hvilket også har været 
medvirkende til, at det har vært en rigtig 
positiv oplevelse for os. Hermed også en 
stor tak til DMK, prøveleder, dommer og 
hele hold 2. Denne markprøve er bestemt 
ikke vores sidste, og al vores tvivl blev 
gjort til skamme. På denne ene dag, har vi 
lært så utrolig meget af så mange dygtige 
og vidende hundeførere (også en masse 
nye ord og begreber), og vi er rigtig glade 
for, at vores første markprøve blev DMK’s 
efterårsmarkprøve.  
  Vi fi k ingen præmie med hjem, men en 
masse indtryk, nye bekendtskaber og en 
meget træt unghund.
  Tak for denne oplevelse.
  Puk, Kenneth og Rikke Hansen

Arkivfoto: Annette Laursen.

Udstillingen afholdes Sportsvænget 3, 5591 
Gelsted d. 26. januar 2019
Bedømmelsen starter kl. 10.00
Som Dommere har vi inviteret: An-
nette Bystrup, hun vil dømme alle tæver 
(Grosser - Kleiner). Marie Petersen, hun vil 
dømme alle hanner (Grosser - Kleiner)

Alle FCI godkendte Münsterländer er 
velkomne. For danske hunde betyder dette, 
at hunden har en DKK-stambog.
Spørgsmål vedr. udstillingen sendes til:
Per Madsen, jp.madsen@hotmail.dk, 
23277190.
  Sidste tilmelding er d. 14. januar 2019 på 

www.hundeweb.dk.
EFTERANMELDELSER MODTAGES 
IKKE!

Klasserne er følgende:
Champion klasse (fra 15 mdr.)
Brugshundeklasse (fra 15 mdr. deltagelse i 
denne klasse kræver en markprøve præmi-
ering eller bestået HZP /AT
Åben klasse (fra 15 mdr.)
Juniorklasse (9-18mdr.)
Mellemklasse (15-24 mdr.)
Hvalpe klasse (6-9 mdr.)
Veteranklasse (fra 8 år)
Babyklasse (fra 3 mdr.)

Det er ikke længere obligatorisk at med-
bringe resultatbog, men resultater indskri-
ves selvfølgelig hos dem som måtte ønske 
det, dog først når alle hunde er færdigbe-
dømt. Der opfordres til at alle deltagere 
bliver i hallen, til alle hunde er færdigbe-
dømt. Vær opmærksom på at sætte dig ind i 
udstillingsreglerne inden tilmelding.
Der er cafeteria i hallen så medbragt mad 
bør ikke nydes i hallen.
  Vi håber på at se så mange som overhove-
det muligt denne dag, Vel mødt vi glæder 
os til at se jer.
  Venlig hilsen udstillingsudvalget.

DMK’s landsudstilling 2019

www.fjd.dk
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DMK-områderne

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

Lydighedskursus 
Når jagtsæsonen er ved at være slut, har fl ere sik-
kert 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 den, 5. januar kl. 
10.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej til ven-
stre, 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 ni lørdage. 
Sidste træningsdag er den, 2. marts. 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 fi nde 
tilmeldings blanket til kurset. Vi henleder opmærk-
somheden på, at der SKAL betales første gang! 
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og 
forsikringsbevis. 

Introduktion til markarbejde. 
I lighed med øvrige år afholder vi søndag den, 10. 
februar, 17. februar og 24. februar instruktion til 
markarbejdet. Der vil på træningspladsen blive ud-
delt 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. 
Introduktionen vil foregå ved Ringsted og Søsum, 
oplyses ved tilmelding. 
Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 
21456244. 

Aktivistvalg. 
Den, 23. 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, for evt. at kunne 
indgå i den aktivistgruppe der eksisterer i dag.

Område Midt og Vestsjælland:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@
post.tele.dk

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25, 
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com

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

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 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. 13/01 kl. 10.00 I 
Haunstrup Brunkulslejre. Man fi nder klubhuset ved 
Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og Haunstrup. 
For nærmere information, så kontakt aktivisterne 
pr. telefon. Vi vil starte med en let gang træning. 
Efterfølgende vil der være kaff e og rundstykker. 
Alle der har en Münsterländer er meget velkommen 
til at møde op. Følgende datoer vil der være træ-
ning: d.20/01. d. 27/01. d. 03/02. d. 10/02. d. 17/02. 
d. 24/02.  Afslutning d. 03/03.kl. 10.00

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Jens Brandt Andersen, Kystvej 118, 
9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jensbrand-
tandersen@hotmail.com

Område Esbjerg:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl Jen-
sens Vej 16, Tlf.: 21 92 00 30 E-mail: Jagtlysten@
gmail.com

Aktiviteter: 
Gældende regler ved alle kurser hos DMK-Esbjerg. 
Du skal tilmelde dig på mail til: dmkesbjerg@
gmail.com

Hvalpe hold
Holdet starter 7. januar 2019 fra kl. 18.00 til 18.45 
V/Per Madsen og Mette Trøiborg kurset kører over 
5 gange. Holdet henvender sig til alle hvalpe så 
kom blot som i er, blot husk masser af godbidder, 
legetøj, fast line, ingen fl exliner og hundeposer. 
Træning af disse små hvalpe skal være en god 
og positiv opstart på et langt og godt samarbejde 
mellem hund og fører, i rigtig mange år fremover. 
der trænes med positiv indlæring, oprigtig kontakt 
og konsekvens. Du lærer som fører, at være tydelig 
og let forståelig overfor din hvalp, således fejl og 
misforståelser kan undgås.  På de enkelte trænings-
dage vil vi primært arbejde med: linjeføring, sit, 
bliv, indkald, kontakt og samarbejde mellem hvalp 
og fører.
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. pris 400 

kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 Bramming 

Lydighed og Ro Lømmel hold.
Holdet starter 7. januar 2019 fra kl. 19.00 til 19.45 
V/Per Madsen kurset kører over 5 gange.
Holdet henvender sig til alle ung hunde eller hunde 
der ikke tidligere har deltaget på holdtræning. 
Målet med holdet er, at påbegynde det egentlige 
samarbejde mellem hund og fører. Kræver masser 
af koncentration fra begge parter, sådan det positive 
samarbejde fremmes. Der trænes med positiv 
indlæring, oprigtig kontakt og konsekvens. Du 
lærer som fører, at være tydelig, og let forståelig, 
konsekvent og spændende, så din hund vælger dig 
frem for andre! På de enkelte træningsdage vil vi 
primært arbejde med: linjeføring, sit, dæk, bliv, ap-
portering, indkald, kontakt og samarbejde mellem 
hund og fører. Husk masser af godbidder, alm. line, 
hundeposer og en apporterings buk/dummy.
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. Pris 400 
kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 Bramming

Udvidet lydighed.
Holdet starter 7. januar 2019 fra kl. 20.00 til 20.45 
V/Per Madsen kurset kører over 5 gange.
Holdet henvender sig til hunde der tidligere har 
deltaget på holdtræning hos DMK-Esbjerg eller 
andre steder, således at hunden er bekendt med 
grundlydigheden. Forventninger til dette hold er at 
fortsætte og forbedre samarbejdet mellem hund og 
fører ved til stadighed at bygge brugbare øvelser.
Vi træner med positiv indlæring, oprigtig kontakt 
og konsekvens. Du lærer som fører at takle situa-
tioner med andre hunde På de enkelte træningsdage 
vil vi primært arbejde med, Lineføring samt fri ved 
fod,
Sit, dæk og bliv, og blandt andre hunde, Indkald, 
Kontakt og samarbejde mellem hund og fører under 
arbejde, trods andre hundes tilstedeværelse. Husk 
masser af godbidder, alm. line, hundeposer og 
nogle apporteringsbukke/dummy.
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. pris 400 
kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 Bramming

Det gode jagtsamarbejde
Et foredrag omkring optimering af jagthundear-
bejdet for stående jagthunde V/Dorthe Odefey 
indehaver af ODAC og Professionel Hundead-
færdsspecialist og klikker instruktør. Dato søndag 
d. 20. januar kl. 10.00 – 14.00 ca. Dette foredrag 
tager udgangs i de mest basale ting omkring vores 
jagthunde. Der vil være emner som stress, intel-
ligens, hundesprog, signalkontrol og relation samt 
aktive træningsmetoder.

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.
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Minimum deltagere 15 - maks. 25 – sted: Vester led 
7, 6731 Tjæreborg
Pris 250 kr. pr. deltager der er lidt kaff e og kage, og 
der købes øl og vand.

Opstart af Schweiss.
Holdet starter lørdag den 19. januar, og kører hver 
14 dag, dvs. 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 afslutning lokal.
Til helt nye vil der være første samlings dag 12 
januar med et foredrag V/Heidi Pedersen
Kurset henvender sig til begyndere og let øvede. 
Har du gået med tanken om at prøve kræfter med 
schweiss-spor, men ikke lige ved hvordan du kom-
mer i gang, så har du nu en fantastisk mulighed 
for at komme rigtigt i gang. Hvad enten du er helt 
nybegynder og godt kunne tænke dig at komme 
i gang eller du allerede er i gang med træningen, 
men ønsker at dygtiggøre dig, er dette kursus lige 
noget for dig. Det er en god mulighed for at få nyt-
tige fi f til træningen og få et skarpt øje på din måde 
at gå spor på. 
Begyndere: Helt nye hundefører der gerne vil i 
gang med schweiss-spor, eller Hundefører der al-
lerede er i gang med træningen til 400m/3t´s prøve. 
Let øvede: Hundeførere, der har bestået 400m/3t 
og som enten skal i gang med eller har påbegyndt 
træningen af 20 timers spor og som gerne vil have 
gode fi f til træning af f.eks. kasse og wiedergang 
eller andre ting der måske driller.  
Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere. Pris 700 
kr. Morgenmad hver gang 40 kr. til madmor Jytte. 
Mødested: Lykkegårdsvej 14 o, 6700 Esbjerg og 
anerkendt prøve lørdag den 27. april kl. 09.00 i 
Blåbjerg her er der tilmelding på hundeweb.

Ringtræning x 2 gange.
Tirsdag den 15. januar og tirsdag den 22. januar kl. 
17.00 – 18.00 
Skal du også være klar til DMK-lands udstilling 
den 27. januar 2019 i Gelsted hallen, så er der nu 
mulighed for lige at blive pudset godt af inden. 
Træningen vil foregå hos den altid glade og dygtige 
træner Lone Jørgensen, Astrupvej 36, 6715 Esbjerg 
N. 
Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere. Pris 60 
kr.

Marktræning.
Søndage 3. februar– 10. februar – 17. februar– 24. 
februar. Mødetid Kl. 09.00 mødesteder oplyses 
senere. Der vil ved hver marktræning, være kort 
instruktion af markarbejdet.
KRAV: hundene skal være forholdsvis lydig, husk 
godbidder. 
Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere. Pris 150 
kr. pr. hund
Som altid er der rig mulighed for fi npudsning af 
søgsoplægget og oplæring af hvordan man skal 
”begå” på marken.

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 60 65 69 90, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34, 
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: 
tage@dmk-viborg.dk

Indendørs dressurtræning i ridehallen på Gl. 
Skolevej 47, 8620 Demstrup. Der skal parkeres 
bag ridehallen, din hund skal være luftet før du 

kommer. Du skal opsamle alt dit evt. aff ald og tage 
det med hjem. Første trænings aften med hund er 
torsdag den 10. januar med indskrivning, betaling 
og kontrol af vaccinationer, vi anbefaler at hunden 
også får næse vaccination mod kennelhoste.Der-
efter trænes torsdagene 17/1, 24/1, 31/1 7/2, 14/2, 
21/2 og 28/2.
Hvalpemotivation og unghunde dressur starter kl. 
19.00. Hvalpe og unghunde træner lydighed, hånd-
tering, apportering, jagtrelaterede dufte og emner. 
Medbring egen dummy.
Åbenklasse dressur starter kl. 20.10 Åbenklasse 
træner lydighed, håndtering og en del apportering. 
Medbring egen dummy i starten.

Ringtræning. 17. januar er der ringtræning. Pris 
400 kr. Der betales senest første træningsaften.
Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning

Marktræning for hunde på dressur holdene i 
januar og februar, mere information og tilmelding 
i Ridehallen.
DMK-Viborg inviterer til marktræning på Kon-
genshus Hede’s 1.200 Ha. Lørdag 2. marts og 
Søndag 3. marts 2019 kl. 9.30. Parole på parke-
ringspladesen Vestre skivevej 142, Daugbjerg, 8800 
Viborg. Alle fra hele Danmark er velkommen. Pris 
100 kr. pr. dag. Deltag den ene eller begge dage, 
fl ere oplysninger på DMK-Viborg.dk. Overnatning 
kan anvises.Tilmelding senest 15. februar.
Husk: Vand til hunden.Tøj efter vejeret. Godt fod-
tøj. Madpakke. Spørgsmål og tilmelding til Tage@
dmk-viborg.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 24 61 19 35, E-mail: hundeweb@
gmail.com

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

Område Østjylland:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Blegin-
vej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nicolesolgaard@gmail.com

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

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

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

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

Juleharen er sikret. Foto: Annette Laursen.

www.fjd.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB



41

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125, 
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

www.gdh.dk

Formandens spalte

Jagtsæsonen er rigtigt godt i gang i denne 
tid. Formen er for manges vedkommende 
pudset af med både apporteringstræning og 
træning på marken i sensommeren og det 
tidlige efterår. Adskillige har trænet frem 
mod at kunne opnå en præmiering på en 
af de mange veltilrettelagte efterårsprøver. 
Men fl est har nu nok haft fokus rettet mod 
d. 16. september, hvor agerhønejagten som 
bekendt går ind. Det er her årets helt store 
jagtoplevelser, for os med stående hunde, 
primært skal høstes - og hvilket smukt 
efterår.

Et enkelt af vores medlemmer har haft 
en ganske særlig grund til at forberede sig 
ekstra grundig til dette efterår. Marianne 
Hummelgaard og Flade Revdal Fuji blev 
udtaget til VM for stående hunde, som fandt 
sted i Toledo i Spanien d. 25.-27. oktober. 
  Det er så dejligt, at Gammel Dansk Hønse-

hund igen er repræsenteret ved VM for 
stående hunde, og selvfølgelig, fristes jeg til 
at skrive, gjorde Marianne og Fuji en rigtig 
god fi gur og repræsenterede den Gamle 
Danske Hønsehunde på fornem vis. Mange 
tak til Marianne for løbende, at holde os op-
dateret via de sociale medier og ikke mindst 
for at skrive lidt mere uddybende om sine 
oplevelser her i bladet. 

Nok er VM noget helt specielt, men I er 
mange, som også dette efterår, har repræ-
senteret vores nationale jagthunderace 
rigtigt fl ot derude - både på prøver og 
udstillinger, men måske endnu vigtigere på 
jagter rundt om i det ganske land. Ud over 
selv at få nogle fantastiske oplevelser med 
jeres hunde, gør I faktisk også et værdifuldt 
stykke arbejde for den Gamle Danske Høn-
sehund, ved at vise den frem som den, ved-
holdende, grundige og fantastiske jagthund 
den er. Dette er den bedste reklame, vi kan 
gøre for vores hunde og er stærkt medvir-
kende til at hovedparten af de hvalpe, der 
fødes kommer ud til jægere, hvor de udover 
at være helt fantastiske familiehunde også 
bliver brugt til det som de er skabt til - nem-
lig at gå på jagt.
  Igen i år lykkedes det, trods meget van-
skelige vilkår, at få stablet en kvalitetsprøve 
på benene i 5-klubregi den første weekend 
i september i Daugbjerg. Den tidlige høst 
reducerede omfanget af egnede terræner 
betragteligt, men to fulde hold og 6 præmi-
erede hunde blev det til – Flot.

Dialogmøderne sidst i oktober i både øst 
og vest- Danmark, var bestyrelsens forsøg 
på at skabe tid og rum for en tættere dialog 
med jer medlemmer, end der normalt er 
tid til, når vi ellers mødes til aktiviteter 
rundt om i Danmark. Tak for to gode og 
meget konstruktive møder, hvor der blev 
talt om både udfordringer og gode ideer for 
fremtiden. Begge møder bekræftede mig i, 
at selv om vi nogle gange ser lidt forskelligt 
på både udfordringer og fremtid, så stod det 
lysende klart, at der trods alt er mere, som 

samler os end skiller os i vores forening. 
Således gik jeg og de jeg fulgtes med opløf-
tede hjem fra begge møder.

Ikke helt så opløftet gik jeg hjem fra 
den åbne høring på Christiansborg med 
overskriften ”Mangfoldighed i agerlandet” 
For på trods af gode intentioner og initia-
tiver fra fl ere interessenter igennem fl ere 
år, herunder FJD og DJ, så står det skidt til 
med Mangfoldigheden i agerlandet - rigtigt 
skidt faktisk! Det blev bekræftet og under-
bygget af tre meget dygtige og kompetente 
fagpersoner og af repræsentanter fra fi re 
forskellige interesseorganisationer. Positivt 
var det dog, at der stort set var konsensus 
om situationens alvor og et udtalt ønske om 
at ændre på tingenes tilstand.
  Mens Miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann Jensen kiggede hurtigt forbi, del-
tog det resterende af folketingets Miljøud-
valg i høringen og lyttede interesseret. Jeg 
fornemmede en oprigtig politisk interesse 
for at tage hånd om den bekymrende situa-
tion for mangfoldigheden i agerlandet.
  Stor tak til Folketingsmedlem Thomas 
Danielsen og FJD ved Fleming Østergaard 
for tage initiativ til denne høring. 
  Som bestyrelsen orienterede om på dialog-
møderne, vil jeg minde om, at med udgan-
gen af 2018 nedlægges både DJU og FJD, 
til fordel for en ny og forhåbentlig både 
bedre, billiger og mere smidig organisering 
af de stående jagthunde i Danmark - SJD, 
som tager over pr. 1.1.2019.

Bemærkes skal det også, at i en tid, hvor 
det kniber med at rekruttere dommeraspi-
ranter til hundesporten, har Lisbeth Bo 
Strunk på indstilling fra Klubben for Gamle 
Danske Hønsehunde, netop bestået sin 
DKK aspirantprøve og kan nu gå videre i 
sin uddannelse som eksteriørdommer. Det 
er så vigtigt, at de eksteriørdommere, som 
skal bedømme vores hunde, har et indgå-
ende kendskab til racen og dens historie, 
samt har øje for, den Gamle Danske hønse-
hunds unikke egenskaber som brugshund. 

Glædelig jul og godt nytår. Privat foto.

www.fjd.dk
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Det har Lisbeth - stort tillykke og tak for 
indsatsen. Mere om Lisbeth længere omme 
på vores sider.

Sidst men absolut ikke mindst vil jeg 
opfordre alle jer medlemmer, til at gøre 
brug af jeres stemmeret, når der i december 

skal stemmes til DKKs bestyrelse. Det er 
så utroligt vigtigt, at de stående jagthunde 
står stærkt repræsenteret i DKKs bestyrelse, 
hvilket bestemt ikke er en selvfølgelighed. 
Derfor er det vigtigt, at vi alle stemmer på 
lige netop de kandidater, vi hver især har 
tillid til vil varetage vores interesser bedst. 

Så husk at stemme - det er faktisk vigtigt!
  Slutteligt vil jeg på egne og bestyrelsens 
vegne ønske alle en fortsat god og oplevel-
sesrig jagtsæson, samt en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.
  Vi ses der ude
  René Hansen,  formand

5-klub Certifi katudstilling 2019
Lørdag den 2. februar 2019 kl.10:00 i 
Uldum Hallen, Uldum
Søndag den 3. februar 2019 kl.10:00 i 
Kignæs Hallen, Jægerspris

Klubbens Hovedprøve 
Den 6/4-18 i Daugbjerg/Mønsted

Klubbens Generalforsamling 
Den 28/4-18 Nyborg Idræts- & Fritidscen-
ter

Træn med andre GDH’er
I løbet af foråret vil der være forskellige 
aktiviteter arrangeret af aktivitetsudvalgene 
og enkeltpersoner i klubregi rundt omkring 
i det danske land. Der vil være mulighed 
for at prøve kræfter med din jagthunds 
forskellige egenskaber, samt hyggeligt 
samvær med andre engagerede hundeejere. 
Man vil bl.a. kan dele erfaringer, blive 
inspireret og få gode råd. Datoerne er ikke 
fastsat endnu men hold godt øje med klub-
bens medier –hjemmesiden og Facebook, 

eller kontakt aktivitetsudvalgene for yder-
ligere info.

Apporteringsdag
Jørgen Gerstrøm, Gunnar Thorkildsen og 
Iver Krogh arrangerer en lørdag om ap-
portering. Dagen bliver i marts måned og 
meldes ud på gdh.dk så snart de forskellige 
prøvedatoer er lagt på hundeweb, så alle 
GDH’ere har mulighed for at være med 
hos Jørgen Gerstrøm, Ilvedvej 4, 7160 
Tørring.
  Der er ikke lagt op til debat om forskel-
lige træningsmetoder, men arrangørerne 
vil fortælle, hvordan de hver især har lært 
deres hunde gennem tiderne at apportere 
villigt og glad. Også Ivers Aja, som virke-
lig var en udfordring, hvor der måtte hjælp 
til udefra. Dagen er ment som inspiration 
til den daglige træning hjemme. Vores 
forskellige anvendte træningsmetoder vil 
blive demonstreret, og kan afprøves, hvis 
deltagerne tager deres hund med.
  Evt. yderligere oplysninger hos Iver 
Krogh, tlf. 40924454 iverkrogh@gmail.
com

Sæt x i kalenderen
Lisbeth Bo Strunck mangler kun at gå som 
dommeraspirant, og så er en ny eksteriør-
dommer udklækket. Det specielle ved Lis-
beth er, at det er Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde, der har indstillet hende til at 
blive dommer, og at hun gennem sin uddan-
nelse har fordybet sig særligt i vores race. 
  Derfor blev hun eksamineret i to GDH’ere 
til eksteriørdommerprøve eksamen ved 
Dansk Kennel klub i Solrød 17. oktober. 
Smilla og Cooper var udset til at give hende 
lidt at arbejde med.
-Ja, de pegede lidt i hver sin retning, 
fortæller Lisbeth, som gav de to hunde ret 
forskelligt bedømmelsesresultat. Og hun 
blev kraftigt udfordret af de to eksaminato-
rer, som testede, om hun kunne sin anatomi, 
kunne skrive en god kritik, kunne håndtere 
hund og ejer og ikke mindst: om hun kunne 
vurdere hundene i forhold til standarden for 
racen. Det kunne hun, med ros endda. 
  Racen er ikke ny for Lisbeth. Hendes 
bedstefar havde GDH i 40 år, og Lisbeth fi k 
sin første GDH som 12-årig. Siden har hun 
dog kastet sin kærlighed over en anden stå-
ende jagthund, nemlig Bracco Italiano, som 
hun opdrætter og pt. har fi re af i hjemmet i 
Vinderup ved Skive.
  Mange dommere kan sagtens vurdere 
vores hunde, men de har ikke fordybet sig 
på samme måde, som Lisbeth Bo Strunk. 
Det kan vi godt glæde os over. Det er ikke 
noget, man ser hver dag. 
- Jeg er nok også ca. den eneste lige nu, 
som klubben har udklækket, griner Lisbeth, 
der får et stort tillykke med eksamen herfra.
  Ninna Falck

Ny dommer med et godt 
¯je for GDH

Lisbeth Bo Strunk blev eksamineret i to meget forskel-
lige GDH’ere. Foto: Nina Falck.

Når man nu har premiere i vinderklassen, 
er det jo helt suverænt, at man kan stille 
på prøve med hele seks GDH’ere, så er 
man jo sikret godt selskab. Det fandt sted 
ved en veltilrettelagt vinderprøve i dejlige 
omgivelser på Samsø, så en stor tak til 
prøveleder Holger Pedersen. Med de trygge 
rammer på plads kunne dagen ’skydes i 
gang’, og det blev den helt bogstaveligt. 
Flade Revdal Bertha og hendes fører, Mor-
ten Christensen, havde på dagens allerførste 
slip ikke været ude i mange minutter, før de 
leverede den første situation. Så var stilen 
lagt, og en følelse af pres kom snigende på 
den gode måde. 
  Smilla og jeg var på hold 2 sammen med 
tre GDH’ere. Der blev skudt over alle fi re 
hunde, men vores præstationer var desværre 
ikke nok på dagen. Vi havde vist allesam-
men noget vi kunne tage hjem og arbejde 
med.  
  Det er i de skarpe situationer, at træningen 
skal være helt på plads og det glippede i 
hvert fald for Smilla og mig. Det var ikke 
et problem for nogen af hundene at fi nde 
fuglene. Men da haglskuddet lød, og fuglen 
faldt, slog hjertet dobbeltslag på både 
Smilla og undertegnede. Derefter valgte 

Smilla at knaldapportere og returnere med 
fuglen og droppe den for fødderne af mig. 
En skarp situation vi bare ikke har øvet nok 
gange.
  Men vi forlod Samsø sent søndag efter-
middag med en rigtig god fornemmelse 
i maven og havde bestemt fået blod på 
tanden og fjer i munden på fl ere vinderklas-
seoplevelser. Vi vender tilbage til næste år, 
skarpere end nogensinde, og håber at møde 
endnu fl ere GDH’ere i klassen.
  Torben B. Hansen

Ny i klassen

Troels Djælund, Per Stouby (Wizla), Jørgen Ger-
strøm, Marlene Have og Morten Christensen. Der 
spejdes langt efter topplaceringerne. Foto: Torben 
Bladt Hansen.
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Gammel Dansk tog Points til VM

Fire-årige Flade Revdal Fuji blev til min 
overraskelse udtaget til VM landsholdet, 
og vi havde 6 uger til at forberede os til en 
meget anderledes markprøve end vi plejer!
  Så jeg havde hotline med Kennel Krag-
borg/Christine Due og Kennel Møgelhøj/
Camilla Møgelhøj, som er meget erfarne og 
selv skulle med på turen!
  Også Landholdstræning blev det til, og 
jeg må indrømme, at der var meget, jeg 
skulle arbejde med, specielt i forhold til 
at lære at rejse fugl ved at gå ved siden af 
hende. Hun låste en del, og reglerne med at 
skyde, kobling, apportering og ikke mindst, 
hvornår man IKKE måtte tiltale hunden, 
blev gennemgået om og om. Fuji var ikke 
spisende det første døgns tid efter fl yvetu-
ren. Ellers fandt hun sig tilrette i vores nye 
hjem i Landsholdslejren, hvor vi boede i 
en skøn villa, der var indhegnet. Vi boede 
på værelse med Christine Due, der fortsat 
kunne coache mig døgnet rundt - tak din 
lille perle!

Mandag og tirsdag var vi på Middelhavs 
Cup. En konkurrence, hvor jeg kunne lure 
og lære  Jeg mærkede med det samme, at 
nu var Fuji i sit es! Hun tændte på stemnin-
gen, skuddene og hoppede op og halsede, 
som hun plejede
  Man får et friminut og derefter 15 minutter 
til at fi nde fugl. Fuji skulle i slip med en 
Breton! Vi gik imellem vinranker, lidt bak-
ket terræn, og der var pløjet mellem vinene. 
Temperaturen var ca. 25 grader og høj sol. 
Midt i slippet byttes der side, eller hvis der 
har været fugl.
  Allerede nu skal jeg sige til de GDH-
ejere, der ofte har sagt, at mine hunde går 
som Bretoner, at DET GØR DE INGEN-

LUNDE. Men Fuji gik sine slag i vinen i 
den fart, hun nu kunne, og hun var rigtig 
god. Dommeren, der var informeret om det 
racetypiske søg ved hver race forinden, ro-
ste hendes stil og søg. Vi gik tiden ud, men 
der var ikke fugl.
  Dag 2. Blev også et slip i 30 grader, svag 
sidevind. Det startede godt, men midt i 
det hele kommer der små terrier og fl ere 
mynder ind i vores slip. De blev liiige luftet 
der, og vi spildte tre minutter i terræn, hvor 
vi hurtigt kunne konstatere, at der IKKE 
var vildt. Dommerne valgte at skifte terræn 
og retning, så vinden blev bedre. Men her 
skulle vi så over tung plovjord først, og 
Fuji kommer bagved i søget. Pludselig er 
Bretonen nede i en kløft i vinen, og der 
fl ygter en fl ok rødhøns laaaangt ude. Så er 
det slut! øv.

Onsdag var dagen, hvor landsholdene 
skulle præsenteres med fi nt tøj og national-
sang.
  Om formiddagen tog vi op i et trænings-
terræn for at få hundene for fugl, og Sct. 
Hubertus-deltagerne kunne få skudt over 
hundene. Christian, Kasper og Camilla fi k 
virkelig gang i skud, og DET tændte Fuji. 
TAK igen for fi n skydning og input og 
konstruktiv kritik  Vi endte med at lege 
„Nak & Æd“, ved at Poul Valdemar Nielsen 
samlede ind fra naturens skatkammer, og så 
spiste vi rødhøns… alle 13 fugle. 

Fuji starter i sit friminut med at tage stand, 
der er tom. (Der blev set enlig høne bagude 
i terrænet af Kasper) Fuji og makkeren 
(korthår) tager begge stand op mod en grus-
vej i brak, igen tom.
  Over vejen tager hun stand for en kanin 

(der var enormt mange, overalt) Fuji rejser 
fi nt med mig ved siden af, og der er respekt, 
da den fl ygter en meter foran os.
  Men dommerne vil ikke se en masse 
stande, fordi det ødelægger det søg, som 
de vægter meget højt. Personligt synes jeg, 
det er rigtig fedt, og umiddelbart efter 10 
minutter stopper de os.

Nervøs … næh, egentlig ikke. Mest fordi 
jeg kunne se, hvad jeg var oppe imod, og 
jeg var bestemt „under dog“ i det selskab 
af proff er og hurtigtgående hunde. Men jeg 
blev tændt, og havde jo intet at miste men 
alt at vinde. Mine skønne kolleger kommer 
til at grine deres røv i laser, fordi jeg aldrig 
har løbet en meter og nu besluttede jeg mig 
for at kæmpe. Og så meget som de andre 
konkurrenter løb (inklusiv skytter, dommere 
og kameramænd), så vidste jeg, at jeg måtte 
satse ALT!
Poul Valdemar og Athos havde jeg lige set 
få en fantastisk stand, og apport. Desværre 
gik det galt lige efter, hvor makkeren bliver 
voldsom på fugle og Athos tager et par 
skridt, og de bliver begge diskvalifi ceret… 
ØVØV.
  Nu havde vi set fugle i fl ok, og de var 
vanvittigt vilde, de løber vanvittigt hurtigt 
og fl yver stærkt!!
Poul var super god og trådte i karakter, 
da der var nogle af proff erne, der prøvede 
at komme ind foran min start, hvilket var 
ulovligt, og han fi k os ud, som vi skulle. 
Sejt Poul!
  Igen skulle vi ud med en Breton i vin, hvor 
der var pløjet imellem og lille plovmark 
samt brak. Det var nu koldt med 13 grader 
og stærk vind. Herlig nordisk vejr!

Flade Revdal Fuji og Marianne Hummelgaard er klar til at give den gas. Martin Bøg Risager/ Møgelhøj.

Flade Revdal Fuji apporterer fl ot efter en smuk 
afvikling af fuglesituationen. Foto: Martin Bøg Risager/ 
Møgelhøj.
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Fuji gik forrygende god kontakt, og jeg 
pressede hende ud i terrænet alt, hvad jeg 
kunne. Halvvejs blev Bretonen elimineret 
for ulydighed, men skulle fortsætte med 
mig, og vi byttede side. Nu skulle man tro, 
at konkurrenten ville tage hensyn, men 
der er landenes hold at tænke på, så man 
risikerer, at de gør det max besværligt for 
een. Også her!! Hans hund får stand, men 
løser selv, og SÅ satte Hummelgaard det 
lange ben foran og sendte Fuji derhen og 
LØB. Den græske dommer markerer, at hun 
har stand, og jeg når op til hende, hun går 
villigt frem sammen med mig, og ca. 30 
meter foran går fuglen, og de skyder. Der 
fældes ikke fugl, men de kaster og skyder 
for hende til apport, som hun glædelig kom-
mer med!
  Der var 26 på holdet, og de præmierede 
skal efterfølgende vise, at de kan apportere 
en and på dybt vand… Vente, vente, vente 
og så sætter de hunde ud i 10 minutters 
omslip, hvis de har gået perfekt uden fugl. 
  Og SÅ sker miraklet! Fuji er den eneste 
præmierede hund på holdet! Og vi kører en 
time for at komme til vandet. Hun bliver 
lidt betuttet over alle de mennesker og 
kamerafolk, da hun skal apportere, så hun 
tripper lidt til venstre, før hun roligt svøm-
mer ud og henter den.

Dommerne ville gerne have haft et lidt 
mere ensartet søg, og jeg skulle have gået 
hårdere frem i rejsningen lød kritikken.
  Ud af 100 starter til VM var der kun 11 
præmieringer i alt. Fire Excellent og Fem 
med Very Good/Tres Bon og to med Bon/
Good.
  På denne måde må Flade Revdal være 

blandt de 10 bedste til VM 2018.
  Tak til min tålmodige mand for at holde 
min passion ud. Tak til hele det skønne og 
hjælpsomme Landshold inkl. superhjælper 
Martin og Klubben For Gamle Danske 
Hønsehunde og Sponsorer af tøj, Deerhun-
ter og Prof Dog, samt DKK!
  Marianne Hummelgaard

Det Danske Landshold . Foto: Martin Bøg Risager/ Møgelhøj.

Det kommer ind imellem bag på folk, hvad 
en parringstilladelse kræver. Og det er da 
ærgerligt, hvis man planlægger efter en 
særlig løbetid, og man så ikke kan nå det, 
siger koordinator for Klubben for Gamle 
Danske Hønsehundes avlsråd, Henrik Frost 
Rasmussen. 
  Han vil gerne slå et slag for, at du som 
tæveejer forbereder dig i rigtig god tid. 
Faktisk gerne så snart du bare overvejer at 
lave et kuld hvalpe, så tingene er på plads, 
når du gerne vil sætte i værk
  Det tager ikke lang tid for Avlsrådet at ud-
stede en parringstilladelse. Det er indsatsen 
ude hos tæveejer, der kan komme bag på 
folk, når de gerne vil lave et kuld. 
  Lige som med hanhundene på hanhundeli-
sten, så skal du som tæveejer være medlem 
af klubben og tage din tæve en tur på mar-
ken, til dyrlægen og på udstilling. Din hund 
skal været jagtlig vurderet, der skal opnås et 
resultat på minimum ’GOOD’ på en aner-
kendt udstilling, der skal tages en blodprøve 
for PRA, og hunden skal HD-fotograferes. 
  Tæven skal i sig selv leve op til klubbens 
krav, og hun skal matches med en godkendt 
hanhund. Det kan du læse om i klubbens 
avlskommissorium, men du kan også bare 
spørge Avlsrådet.
  Hvis du overvejer at avle, skal du også 
huske at overveje det rigtige tidspunkt i god 
tid. 
-Anbefalingen er, at tæven ved første kuld 
er mellem tre og fi re år og ikke ældre en 

seks år, oplyser Henrik Frost Rasmussen, 
som opfordrer alle til at kontakte Avlsrådet, 
når de begynder at tænke på avl. 
  Avlsrådet kan vejlede dig i alt omkring 
avlsgodkendelse og parringstilladelse, og de 
kan henvise dig til erfarne avlere, som kan 

rådgive om det praktiske ved parring og det 
at opdrætte et kuld hvalpe.
  Find avlskommissorium, læs om PRA og 
HD og hent Avlsrådets kontaktoplysninger 
på gdh.dk under AVL.
  Ninna Falck

Rettelse:
Da jeg i sidste udgave skrev om racedysten, var der en fejl i resultaterne. Min kilde (Dan-
marks Jægerforbund) beklager d. 9. okt. på deres hjemmeside, at der er sneget en fejl ind 
i off entliggørelsen af resultaterne i Skive. De rigtig vindere i Skive var 1. vinderhold: 
Flatcoated Retriever 2. vinderhold: Korthåret Weimaraner. Beklager fejlen. Stort tillykke 
skal lyde herfra.

Tag din tæve med på udstilling i god tid. Så er det klaret. Vissenbjerg er et hyggeligt sted at starte. Foto: Lisbeth 
Ahm-Hansen.

Tænker du på at lave et kuld, så gå i gang nu! – nyt om avl
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Klubredaktør:
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 
Veksø Sjælland. Tlf. 47 17 22 68/20 71 22 68
e-mail: ida.thyssen@hotmail.com

www.langhaarsklubben.dk

Schorlemer HZP i Rastede Weser Ems - 4. - 6. okt.

Josef Meier, formand for DL gruppe Weser 
Ems, startede dagen med en varm velkomst 
til alle deltagere på den 49. Schorlemer 
HZP. En særlig velkomst var der til de 
udenlandske deltagere, og for Danmarks 
vedkommende var det første gang vi deltog 
på Schorlemer prøven. Her er det de bedste 
hunde fra alle HZPérne i de forskellige DL 
(Deutsch Langhaar) grupper der samles. 
Vores to deltagere, Flemming Thane Kal-
lehave med Asta v. Kumpfmühl og Just 
Mikkelsen med Bonzo, var spændte, velfor-
beredte og klar til hvad de næste dage måtte 
bringe. 1. dag var udstilling (zuchtschau) 48 
hunde skulle bedømmes fordelt i grupperne, 
unghunde hanner, unghunde tæver, voksne 
hanner og voksne tæver. Man er tre dom-
mere i hver ring om bedømmelsen, og der 
bruges omkring 20 minutter på hver hund. 
På en tysk udstilling bedømmes både Type, 
Form og Pels.

  1. Typen, betegner hele hundens fremto-
ning. Kan man på 50 meters afstand tydeligt 
se, at det er en langhår?
  2. Formen, er hvordan hunden er bygget 
og dens bevægelser.
  3. Pelsen, hos Tysk Langhår får en selv-
stændig bedømmelse, som den eneste af de 
stående jagthunderacer.
  Hundens adfærd og mentalitet bliver 
ligeledes bedømt på ikke mindre end 10 
punkter, og hundene bedømmes over hele 
dagen.

Anden dagen var det HZP prøven, 12 hold 
med 4 hunde på hver og hvert hold har tre 
dommere. Enhver tysk prøve starter med, at 
man én for én får lov at slippe sin hund og 
lader den gøre sig ordentlig ren og få løbet 
lidt krudt af sig. Sker der noget positivt i 
form af en stand for vildt el.lign. bedømmes 
det med, sker der noget knap så positivt 

tæller det ikke.
  Så gik man til de forskellige discipliner: 
Marksøg: Man vil se et energisk, planmæs-
sigt søg i marken og fast stand, hvor der 
påvises vildt. For at få de høje point skal 
der tages stand og påvises vildt fl ere gange. 
Man vil også se en hund, der holder kontakt 
til sin fører, uden for meget råb og fl øjten. 
Slæb: Det var først et fjervildslæb, dernæst 
hårvildtslæb. Det selvstændige arbejde 
vægtes højt, ligeledes at hunden følger spo-
ret tæt og afl everer vildtet siddende til hånd 
og uden kommandoer fra føreren.
  Vandarbejde med tre dicipliner: Her var 
det først skudtest i vand. En and kastes i 
vandet synligt for hunden, og hunden sen-
des ud. Når den er ca. 1½ meter fra anden,
skydes der hen over hunden ned i vandet et 
godt stykke foran. Hunden skal fortsætte og 
apportere anden uden at lade sig forstyrre. 
Føreren må her ikke intet sige, ellers træk-
ker det ned i point.
  Næste disciplin var apportering af and i 
tæt sivkant. Her lå anden i sivkanten ca. 40 
meter fra startstedet. Hunden skal selvstæn-
digt søge og apportere anden, som afl everes 
siddende til hånd. Her gælder det som altid 
om at sende hunden med én kommando, og 
ellers tie stille. Sidste disciplin var arbejdet 
med den levende and og det er næsearbejdet 
der er det primære her! Kan hunden følge et 
spor i vandet? Anden slippes, den svøm-
mer mod sivene på modsatte side af søen 
og afsætter derved et duftspor i vandet som 
hunden skal følge. Der var et stykke vej fra 
hvor hunden blev sluppet, til hvor duftspo-
ret lå. Hunden skal selvstændigt søge ned 
langs sivkanten til den opfangede sporet, 
følge sporet og jage anden ud af sivene. I 
den perfekte situation vil anden lette for 
derefter at blive skudt, hunden apporterer 
den og afl everer siddende til førerens hånd. 
Vores danske deltagere kunne endelig 
slappe af, prøven var slut og alt var godt. 
Efter en lang dag på prøve, samledes alle 
(ca. 150 mennesker) til festmiddag. Der var 
en god stemning, det havde været en god 
dag for de fl este.

Hundene undersøges grundigt. Foto: Gitte Becher.
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Tredje dag samledes alle til præmieover-
rækkelse og afslutning på tre dejlige dage. 
Solen skinnede og stemningen var afslap-
pet og glad, et stort arrangement var endnu 
engang lykkedes med manges fælles hjælp, 
og alt klappede. Tre hårde men fantastiske 
dage var slut, turen hjem var ikke så lang, 
når man havde opnået, hvad man kom 
for. En bestået Schorlemer HZP med fl ot 
resultat, og en rigtig god bedømmelse på 
udstillingen. Stort tillykke og godt gået af 
vores danske deltagere!!!
  Skrevet af Gitte Becher

Vandarbejde. Foto: Gitte Becher.

En fl ot dag med godt hundearbejde og gode 
terræner! Stor tak til prøveleder Holger 
Pedersen og Karen, for en veltilrettelagt 
prøve. Tak til dommere, skytter og med-
hjælpere!
  Der deltog fem Tysk Langhår, seks Gam-
mel Dansk Hønsehund, tre Viszla og en 
Weimaraner på prøven.
  Placeringerne blev som følger:
DK04580/2013 Qvistorf Kinga (Vizsla) 1. 
vinder med CACIT og CK
Holger Pedersen med DK16135/2015 
Sjørslev´s Isa, 2. vinder.

Tommy Thomsen med DK08819/2012 
Smilla, 3. vinder.
Kim W. Jensen med DK08811/2012 Tor, 4. 
vinder.
Bjørn Lindberg med DK10500/2012 
Sjørslev´s Figo, 5. vinder.
  På grund af antal deltagende hunde, kunne 
der kommer to hunde fra vinderklasseprø-
ven med til DM.
  Holgers hund kom i løbetid, så det blev 
Vizslaen og Tommy med Smilla, der deltog.

5 Klub Vinderklassen på Sams¯

De placerede hundeførere. Foto: Gitte Becher.
Generalforsamling 2019
Langhårsklubben afholder generalfor-
samling søndag den 17. februar 2019. kl. 
13,00 i Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby.
  Offi  ciel indkaldelse vil blive vedlagt 
brevet om opkrævning af kontingent for 
2019. Desuden vil den blive off entlig-
gjort på klubbens hjemmeside samt på 
Facebook.

Udstilling
I 5-klub regi er der Certifi katudstilling i Uldum, Jylland, lørdag, den 2. februar 2019 samt 
Jægerspris, Sjælland, søndag den 3. februar 2019 – se fællesannonce andet sted i bladet.

Glædelig jul
Alle medlemmer ønskes glædelig jul og godt nytår.

Foto: Ida Thyssen.
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DANSK WEIMARANER KLUB

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

www.weimaraner.dk

En dag med stående hunde og agerh¯ns
Traditionen tro var vi bænket om et veldæk-
ket morgenbord hos Morten den sidste dag 
i agerhønsejagten her i Midtjylland. Som 
altid når jagtkammerater mødes skal der lidt 
godmodigt drilleri til for lige at komme i 
det rigtige humør. Det er utroligt så hurtigt 
man bedømmer folk, f.eks. hundemand eller 
skytte, eller dem der kan lide Underberg, og 
dem der ikke kan. 

Dagens første såt er et større område som 
dels er lyngklædt og med små remisser på 
ca. 100 kvm ind imellem. Det er et rigtig 
godt område som vi tidligere har haft store 
og mange oplevelser i, så forventningerne 
var i top. Typisk slipper vi to hunde af 
gangen, og imellem de to førere går der så 
en eller to skytter. Aftalen er at når der er 
stand, så går føreren frem til hunden sam-
men med nærmeste skytte for at skyde.
  Men i år svigtede denne ellers så sikre såt, 
og vi fi k kun skud til to høns, hvor af jeg 
sammen med skytten skød samtidig på den 
ene – hunden fi k en nem apportering da den 
faldt 10 meter foran hunden. 
  Næste såt var et langt læhegn, som drives 
ned imod et stort sumpet område. Vi starter 
langsomt med en hund på hver side af heg-
net, og når der har været en stand, så skiftes 
hunden ud, så alle får en chance for at 
komme for høns. Det gav fem – seks høns i 
dette læhegn. 

Da vi var færdige med læhegnet, kunne vi 
høre agerhøns kalde sammen i en lille såt. 
Denne blev omringet og Tommy med Che-
ster fi k til opgave at drive såten af. Her viste 
en erfaren hund hvad den er gjort af, og når 
føreren ikke er for hurtig, går det hele op i 
en højere enhed. Agerhønsene kom en og en 
hvilket gav vise udfordringer for de skytter 
som havde hunden siddende ved fod. Det 
var ikke meget de skulle bevæge læberne 
for hunden var afsted, ofte var tanken nok.
  Vi skulle samme vej tilbage og det gav 
yderligere et par høns, så vel tilbage til 
ud-gangspunktet skulle vi lige have dagens 
sidste sikre såt inden paraden. I alt blev 
det til 17 agerhøns, hvilket var det bedste 

vi nogen sinde har haft på paraden. Så en 
stor tak skal lyde til Morten for at ligge 

hus til morgenmaden samt sørge for alt det 
praktiske.

Dagens parade med 17 agerhøns, vi får en velfortjent sandwich og en øl. Foto: Niels Kongsbak.
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Camilla Schweizer. Privat foto.

Nyt fra bestyrelsen
Casper Raahede udtræder af hovedbestyrel-
sen for DWK. I stedet indkaldes supplean-
ten Camilla Schweizer til deltagelse i næste 
bestyrelses møde. Casper fortsætter med at 
være aktiv i bestyrelsen for Kredsen. Vi vil 
gerne takke Casper for hans store arbejde i 
DWK  hovedbestyrelsen.

Sæt kryds ved ”JA”
Oplysning om ejers og førers navn på 
prøver.
  Kære hundeførere. På grund af den nye 
databeskyttelseslov gør opsætningen i 
Hundeweb.dk, at dine personlige oplys-
ninger (ejerforhold og postadresse) ikke 
mere vises som standard i prøvernes 
kataloger og på resultatlister.

Gaby ny DKCH
Stort tillykke til Hanne Bro Hansen med 
MARKPR Gaby, som med vundet 1. præ-
mie i åben-klasse på markprøve i Viborg 
(5-klub regi) fi k udløst den fi ne titel DKCH.

Med sidste CACIB på international 
udstilling i Sverige et par måneder siden, 
udløses både International Champion og 
International Champion (Udstilling) og 
FCI og DKK konfi rmerer nu de fi ne titler.

Stendyssens Snefrid nu 
både INTCH og INTCH(U)

Alle medlemmer ønskes 
en glædelig jul og et 

godt nytår

Den udfordrende apportering
Når man sidder en lørdag aften og familien 
ser Den store bagedyst, er det nærliggende 
at tænke tilbage på nogen af de jagtoplevel-
ser, der i tidens løb har brændt sig ind på 
nethinden.

  Den første jeg kom til at tænke på, er 
hundens første apportering på rigtig jagt. 
Hun var ikke mere end 18 måneder, da vi 
gik i drevet i en stor såt kaldet fasansåten. 
Vi går i åbent terræn og må derfor vente 
lidt på dem som er i noget mere tæt terræn. 
Mens vi venter, bliver Frigga urolig, og vil 
gerne søge lidt frem i såten. Hun får lov, og 
10 meter foran os rejser en fasanhøne som 
jeg skyder.
  Hønen eksploderer i en sky af fjer, og 
falder til jorden 35 meter foran os i en 
lavning i terrænet, stendød. Frigga får ap-
port ordre, hun er jo ikke så gammel at hun 
har lært unoder – endnu. Hun løber ud hvor 
fuglen er faldet, og drejer skarpt til venstre 
og løber. Jeg står måbende tilbage, har hun 
blinket på fasanen? Nej – den var ikke død 
i skuddet som jeg troede, men var løbet fra 
stedet. Hun tog blot foden op og løb efter 
fuglen, så efter 5 minutter kom hun stolt 
hjem til far med hendes første fasan. Far 
var stolt, især da nabo driverne sagde, at 
det var lige i sporet uden at vige fra hvor 
fasanen var løbet.

En anden gang blev vi efter et drev, bedt 
om at fi nde en sneppe som der var skudt 
til på et smalt spor i en mose. Et kort snak 
med skytten afslørede, at han havde skudt 
et skud, der var fjer i luften efter skuddet 
fra sneppen, og han hørte den var faldet ned 
bag ved ham. Det lød jo som et let opgave 
– så hunden fi k ordre til at hente fuglen.
  Hun søgte rigtig godt i området, men der 
var ikke noget der gav fært af fugl, så efter 
10 minutter beslutter jeg at gå med ind 
for at hjælpe hende. Ca. 50 meter inde i et 
krat fi n-der vi mange fjer af sneppen hvor 
den er faldet ned, men der er ingen fugl! 
Hunden søgte rundt i området hvor fuglen 
var faldet, og pludseligt fi k hun fært og løb 
målrettet efter noget.
  Over 100 meter fra hvor sneppen var 
faldet, blev den apporteret og bragt til mig. 
Den må have fået et enkelt hagl, og gået på 
stive vinger, hvorefter den var løbet. Fra 
skytten, til hvor fuglen blev fundet, var der 
over 200 meter. Det blev en opgave der 
stillede store krav til hundens evner, samt 
modighed hos føreren til at stole på hunden 
gør det rigtige.
  Blot få situationer, jeg kunne også have 
tænkt tilbage på da hun apporterede et 
rålam, hendes første hare der løb langt med 
hagl i lungerne før den forendte osv. Hvis i 
selv tænker tilbage så er der …..

Sneppen blev fundet 100 m fra, hvor den var faldet. Foto: Niels Kongsbak.
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Sally blev Dansk Sporchampion 
Min interesse for spor begyndte da vi fi k 
vores første gravhund. Sammen med nogle 
folk fra Dansk Gravhunde Klub, der er 
rigtig gode til at lære fra sig, gik jeg spor 
med den.
  Jeg har også været på kursus med nogle 
schweiss folk, for at komme godt i gang 
med vores Vizsla Qvistorf Kinga (Sally). 
De fortalte om hvordan man kunne ”læse” 
sin hund, om den var på sporet eller ej. 
  Når jeg lægger træningsspor sætter jeg 
rigtig mange afmærkninger i form af mine-
strimler, så jeg altid ved hvor sporet præcis 
ligger, og kan derved kan jeg se hvordan 
hunden reagerer når den er på sporet, og 
når den ikke er det. Jeg har selv en udfor-
dring. Jeg er farveblind, og kan derfor ikke 
se schweiss i skovbunden.  Så når jeg går 
spor, kan jeg ikke hjælpe hunden videre, 
ved undervejs at udpege evt. schweiss for 
den. Derfor er det særdeles vigtigt for mig 
at kunne ”læse” hunden.
  Sally er en meget sporsikker hund. Hun 
går stort set lige over sporet, og jeg kan for 
det meste se, når hun går af sporet. Hun ved 
præcis hvor sporet er. Hun begynder altid at 
”ringe” rundt i begyndelsen af sporet, for at 
danne sig et billede af det. Derefter går det 
hurtigt fremad. Når hun skal til knække til 
højre, ”ringer ” hun først mod venstre ind 
til hun fi nder sporet mod højre.  Selv havde 
jeg ikke lagt mærke til det, før en dommer 
på en prøve bemærkede det. Sådan gør de 
fl este hunde tilsyneladende.

I år var Sally og jeg til en 20 timers/1000 
meter sporprøve. Det var en meget varm 
dag. Dommeren spurgte om vi var klar, 
hvilket jeg bekræftede. Hvad ed van og 
sådanne noget spurgte han. Vi var klar. Jeg 
ville ikke forstyrre Sally mens vi var godt 
i gang med prøven. Det fortrød jeg lidt 
senere. Efter 500m ”ringede” Sally meget 
rundt, og jeg var slet ikke sikker på at hun 
var på sporet. Der brugte vi megen tid og 
energi. Vi kom igennem og det gik godt i 
ca. 200 meter. Så blev det svært igen, og jeg 
kunne se at hun var mega træt. Jeg fortrød 
at jeg ikke havde vand med, og ikke havde 

indøvet det i træningen. Lidt efter blev 
der sagt ” du har tabt sporet” (de ord gider 
man bare ikke høre, tabt spor på en prøve). 
Derefter skal man selv fi nde tilbage til 
sporet. Vi fandt sporet igen, og Sally fandt 
skindet for enden af sporet og fi k derved en 
2. præmie.
  Jeg lærte meget af det spor. For eksem-
pel det at skulle fi nde tilbage til det tabte 
spor. Man skal virkelig lægge mærket til 
hvor man har gået, mens hunden synes at 
være på sporet, inden den bliver usikker og 
begynder at ”ringe” rundt.
  Når vi nu havde trænet til en 20 timers 
prøve, og kun havde opnået en 2. præmie, 
var det bare om at komme op på hesten 
igen. Jeg meldte os hurtigt til en prøve i 
Næstved.  De gik det bare der ud af. Denne 
gang havde jeg, klog af skade, medbragt 
vand. Men Sally gad ikke drikke det. Men 
den lille pause undervejs var givtigt til lige 
at få lidt ro på og så videre. 1. præmien var 
hjemme.
  Når vi nu var så godt i gang kunne vi jo 
lige så godt prøve et 40 timers/1000 meters 
spor. Så jeg meldte os til en prøve i Torsted.  
Der var kun 1½ måned at træne i. Jeg 
nåede at lægge fi re spor selv. De første to 
gik Sally godt. De to næste ville højst have 
givet en 3. præmie på prøve. 

En uge før prøven havde min gode ven 
Troels lagt et 40 timers spor som general-
prøve. Det var meget varmt og havde været 
det længe, og skoven var meget tør. Sally 
var længe om at fi nd indskydelsesstedet. 
Kun gik ca. 30 meter og var så af sporet. 
Sally fi k anvist schweiss og gik kort der-
efter atter af sporet. Sådan fortsatte vi 500 
meter, og opgav derefter. Det var en meget 
dårlig generalprøve, og jeg var sikker på at 
hun ikke ville kunne klare prøven i Jylland. 
Men sådan gik det ikke.
  På prøven blev Sally sat i gang, og på intet 
tidspunkt var jeg i tvivl om, at hun var på 
sporet. Hun trak og var meget målrettet, 
selv om der sprang et rådyr hen over sporet 
under vejs. Hun fortsatte, uden at lade sig 
distrahere deraf og fandt skindet for enden 

af sporet. Det blev til en 1. præmie på 
dagen og blev derved Dansk Sporchampion.
  Samme dag gik jeg et tre timers/400 
meters spor med min unghund Rugaia’s 
Yellowstone otte måneder gammel.  Yel-
lowstone var dygtig. Hun gik lige på 
sporet. Det var bare mig der var den største 
hindring, måske fordi hun gik så langsomt 
frem. Yellowstone fi k sin 1. præmie.  Det 
var en af de fede weekender, hvor armene 
var svære at få ned. 
  Thommas Mathissen.

Kontingent for 2019
Husk kontingent senest 01.01.2019
Alm. 350 DKK Familie 450 DKK
Betal ved bankoverførelse Reg. nr. 1551 
kontonr. 1758284 

Hold i øvrigt øje med hjemmesiden gene-
relt, bl.a.  med hensyn til forårsudstillin-
gerne i 5 klub regi januar/februar 2019.

Tina og Thommas med deres dygtige sporhunde 
Privat foto, Thommas Mathissen.

www.fjd.dk
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Tjalfe nummer 5 tilDM

På årets danmarksmesterskab (DM) havde 
fem bretons kvalifi ceret sig af de i alt 24 
udtagne stående jagthunde af engelske 
racer.
  DM blev afviklet på terræner i det sydlige 
Jylland. Udgangspunktet var Vejen Idræts-
center, hvorfra de seks hold fordelte sig fra 
Grindsted og Varde i nord, Kolding i øst og 
Bramming i vest. Samlingspunkt til frokost 
var Kjærgaard Landbrugsskole ved Bram-
ming. Formiddagen bød på en god bestand 
af agerhøns og fasaner på terrænerne. Dog 
måtte det ene hold bruge ekstra tid, inden 
de fandt det nødvendige antal fugle til 
bedømmelsen.

Efter formiddagens afprøvning i 1. heat 
gik kun én breton videre til 2. heat. Det var 
Egsgård Tjalfe ført af John Madsen. Tjalfe 
havde været ude i to slip, havde fået en 
god kritik af søg, fart og stil, og havde en 
præcis fugletagning, dog med dommerens 
bemærkning om en behersket avancering. 
Tjalfe blev rangeret i kategori 1B.
  De fi re bretons, der udgik, fi k for så vidt 
en god kritik af deres præstation, men der 
var lige nogle detailler, som betød, at de 
ikke gik videre. Kenzo ført af Thomas Klit 
udnyttede ikke to chancer til fugl, Athos 
ført af Poul V. Nielsen blev dels slået på 
fugl og stødte dels en fl ok agerhøns, Lilli 
Du Bois Courcol ført af Torbjörn Rantanen 
Lund-Nielsen gik fugle op uden respekt, 

og Engbjergvejs Fanch ført af Asger Bak 
sekunderede ikke stående makker i den ret 
høje vegetation.
  Der fortsatte i alt otte  hunde i 2. heat, 
hvor én var rangeret i 1A, fem i 1B og to i 
2B. 2. heat foregik i en stor roemark.

I 2. heat fi k Tjalfe hurtig stand. John 
Madsen måtte give kommando fl ere gange, 
før det lykkedes Tjalfe at få fasanen på 
vingerne, som blev skudt og derefter ap-
porteret korrekt. Tjalfe rykkede ned på 2B. 
Pointer Fugledes Ultra havde besvær med at 
få rejst en fasan, så den rykkede ned på 1B. 
Engelsk setter Bjerndrups Zanka befæstede 
sin position med en perfekt fugletagning, og 
irsksetter Settermosens Casablanca havde 
en fugletagning, hvor den knaldapporterede. 
Gordonsetter Lilleskogens Wayne havde en 
fugletagning men fandt aldrig den skudte 
fugl og udgik.
  Inden matchningen var Tjalfe rangeret 
som nummer 4. Den mødte pointer Astrup’s 
Rik, der var startet fra 7. pladsen, og som 
med et stort terrændækkende søg arbejdede 
sig op gennem rækkerne, slog Tjalfe på 
søget og endte på 3. pladsen. 
  Tjalfe blev dermed nr. 5 på årets DM. En 
fl ot præstation i det fornemme selskab.
  Vinder af DM blev Bjerndrup’s Zanka 
med pointer Fugledes Ultra på 2. pladsen. 
Begge med CK. Nummer 3 blev som sagt 
pointer Rik, nummer 4 blev engelsk setter 
Nordvestjydens Jawa og nr. 6 blev irsksetter 
Settermosens Casablanca.
  Der skal her lyde et til lykke til de seks 
placerede hunde og deres førere.
  Aage Stenhøj Jørgensen

Tjalfe apporterer og afl everer fi nt til John Madsen. Foto: Flemming Østergaard.

Agerhøns i formiddagsdisen. Foto: Flemming Østergaard
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Masser af agerh¯ns på DBK Vinderklasse
Alle tre hold på DBK´s efterårsvinderklasse 
blev præsenteret for masser af gode og 
stærke fugle på klubben prøve ved Videbæk 
lørdag den 29. september 2018. Der var 
stort set fugle i samtlige af formiddagens 
slip på alle tre hold. I det hele taget var 
det suveræne terræner, som prøven blev 
afviklet på!
  Formiddagens afprøvning resulterede i, 
at der blev skudt over 12 hunde ud af 22 
deltagere. Én var ulydig, og én situation var 
ikke jagtbar – men fuglene var der!
  Dommerne – Claus Nielsen (ordf.), HP 
Clausen og Frede Nielsen – valgte at tage 
10 hunde med over middag. De 7 havde 
1 B og de sidste tre havde 2 B (primært 
knaldapport).
  Efter en god formiddag snød fuglene om 
eftermiddagen. Det passede ikke ordførende 
terrænleder Harry Jensen, men sådan er 
vilkårene nu en gang til disse jagtprøver.
  Slippene i 2 heat må have været enhver 
dommers drøm. De tre hunde med 2B 

kunne ikke forbedre deres stilling, og kun 
to hunde af de øvrige syv måtte lide den 
tort, at gå fra 1B til 2 B på grund af et lidt 
ustruktureret søgsoplæg og tab af intensitet. 
De oprindelige 2 B hunde blev selvfølgelig 
skåret væk.
  Matchningen startede med de to lavest 
rangerede hunde. Stevnsåens Bordeaux 
og Strandbys Bon. Bordeaux virkede træt 
og tabte helt klart teten. Bon fortsatte mod 
Grand´s Uniq Itro. Et langt slip, hvor begge 
hunde havde op til fl ere kraftige marke-
ringer og stand uden påvisning af vildt. Så 
blev de to sat der.
  Næste slip mellem Fønsvig Jouie og 
Engbjergvejs Fanch blev ganske kort, da 
Jouie slog tilbage op mod hegn, for dernæst 
at anlægge et noget snævert søg med megen 
lyd på. Så Fanch fortsatte mod Athos, og 
meget hurtigt tog Fanch stand uden påvis-
ning af vildt.
  Finaleslippet blev mellem Athos og den 

knap så rutinerede Karla (Lilli du Bois 
Courcol), og efter et par forkerte vendinger 
af Karla, stoppede dommerne fi naleslippet.
Slutresultatet blev

1. vinder med ck Athos v. Poul Valdemar 
Nielsen
2. vinder med ck Lilli du Bois Courcol v. 
Torbjörn Rantanen Nielsen
3. vinder med ck Engbjergvejs Fanch v. 
Asger Bak
4. vinder Fønsvigs Jouie v. Jan Nielsen
5. vinder Grand´s Uniq Itro v. Jens Hansen
6. vinder Strandbys Bon v. Jens Stenhøj 
Jørgensen

Stort tillykke til de placerede. Der 
skal lyde en stor tak til prøveleder Peer 
Bæch-Laursen, Harry Jensen og alle deres 
hjælpere. En fantastisk prøve. Det kan godt 
gentages.
Søren Stenhøj

Finaleklar. De to vinderekvipager. Foto: Anni Hansen.

Foto: Flemming Østergaard.

Ny- og ungjægerjagt med spot på den stående hund
Dansk Breton Klub havde inviteret til ny- 
og ungjægerjagt lørdag den 13. oktober på 
Falster med Claus Raahauge som jagtleder. 
Søgningen til arrangementet kunne godt 
være større, men det ændrer ikke ved, at så-
danne arrangementer er med til at profi lere 
den stående jagthund på bedste vis.
  På dagens jagt præsenterede de fremmødte 
hunde sig (stort set) på bedste vis som gode 
eff ektive jagthunde i det åbne landskab. 
Varmen blev hurtig ekstrem, og morgenens 
naturlige fugt i jordbunden blev hurtigt 
afl øst af almen ”tørke”. Altså lidt svære 
forhold!
  Enkelte afbud medførte, at der blev dan-
net 3 hold med en jæger og 2 hundeførere. 
Hvert hold havde indledningsvis 15 minut-
ter til at præstere fugl i roemarken og på 
tasken.
  Hundene – og det gælder samtlige slip 
på dagen – arbejdede yderst fornuftigt i 
god kontakt til fører og jæger. Det var en 
ren fornøjelse, selv om hundene også viste 
nogen ulydighed i forlængelse af afviklin-

gen af fuglesituationerne. Der var dog ingen 
farlige situationer i den anledning.
  I første slip arbejdede Grand’s Uniq Luke 
v. Jan Larsen og Aida v. Oskar Stenhøj 
yderst fornuftigt. Til sidst opnåede Luke 
stand. Han forsøgte ad en del gange at sætte 
agerhøns, som til sidst fl ygtede i forskellige 
retninger. Situationen nåede ikke at blive 
jagtbar, og skud kunne ikke afgives. Efter-
følgende blev unge Luke noget vidtløftig og 
var svær at koble. Men, gode chancer som 
ikke blev udnyttet.
  Næste hold viste samme gode takter i 
forhold til at dække en mark eff ektivt. 
Strandbys Anoq skulle lige frigøre sig fra 
sit faderkompleks, men så gik han fi nt for 
Winnie Larsen. Gribskovens Chilli viste 
et fl ot stort søg. Den opnåede stram stand 
med efterfølgende villig rejsning, der endte 
med en apportering af en skadet agerhøne. 
Men, fugl på tasken. Chilli opnåede igen 
hurtigt stand. Den gik villigt frem på ordre, 
og så syntes, hun, at fuglen skulle forfølges. 
Jæger Bjarke Larsen holdt hovedet koldt, 

og han endte med at fælde agerhønen på en 
god afstand, uden at hunden var i nærhe-
den. Chilli syntes lige hun skulle fi nde fl ere 
fugle, så makker Anoq måtte apportere 
fuglen. Nu 2 fugle på tasken og lidt fejl i 
bogen.

Bjarke Larsen, bedste deltager på ny- og ungjæger 
jagten. Foto Winnie B. Larsen.
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Sidste hold fi k så fl est chancer i 1. slip. 
Jørlundes Happy v. Bent Olsen kom for tæt 
på to single agerhøns. Hun respekterede fl ot 
begge gange. Dernæst blev hun lidt følsom 
på næsen. Gribskovens Bertha v. Søren 
Stenhøj opnåede kortvarig stand i hegn. 
Fasankok fl ygtede, og Bertha syntes lige, at 
den skulle følges lidt på vej. Da Bertha kom 
tilbage, tog hun ny stand. Hun gik villigt 
frem på ordre og op kom en ny fasankok, 
som jæger Christian bommede fl ot til med 
to skud. Happy og Bertha sluttede slippet 
med at rode en fasanhøne op i det tætte 
hegn, og her kunne der ikke afgives skud. 5 
chancer og to forbiskud, så bliver det svært.
  Konkurrencen var stort set afgjort efter 
den første runde, men dagen var ung, så alle 
fi k et par slip til. Både hold et og to havde 
et par gode chancer, men det lykkedes ikke 
at gennemføre fl ere jagtbare situationer i 
konkurrencen. Varmen satte efterhånden sit 
præg på hundene.
  Efter en velfortjent frokost tog de stand-
haftige en lille træningstur, hvor unge Grib-
skovens Harley v. jagtleder Claus Raahauge 
opnåede stand for fasan, som blev fældet på 
bedste vis.
Alt i alt en rigtig (varm og) god dag i 
Falsters små roer og fl otte udlægsmarker. 
Tilpas med vildt og med gode hunde, som 

formåede at afsøge dagens marker uden at 
stresse fører og jæger. Tværtimod.
  Vindere blev: Jæger Bjarke Larsen med 
Gribskovens Chilli og Strandbys Anoq. 

Bjarke vandt et gavekort til Nika Jagtrejser. 
Tillykke til Bjarke og de to hundeførere. 
Stor ros for eff ektivt arbejde i marken.
  Søren Stenhøj

Nyjægeren har fået chancen til en fl ok agerhøns.  Arkivfoto: Flemming Østergaard

Den 14. oktober døde Arne Bjergfelt i en 
alder af 93 år.
  Arne Bjergfelt fi k sin autorisation som 
udstillingsdommer for bretons i 1967. 
Det var Arne Bjergfelt og E. A. Ras-
musssen (Irsksetterdommer), der som de 
to første danske dommere autoriseret for 
bretons lagde den linie, der i de første år 
af Dansk Breton Klubs virke resulterede i 
en større og større ensartethed for danske 
bretons eksteriør. Problemet var bl.a., at 
der var stor spredning blandt typerne. Det 
skyldtes, at man dels havde importer fra 
Canada, som gav én type, og dels impor-
ter fra Frankrig, som gav en anden type. 
Der var dog grænser for, hvor konse-
kvente dommerne kunne gå til værks, for 
så blev der kun meget få hunde at avle på. 
Da man først og fremmest ville fremavle 
en brugbar jagthund, måtte dommerne i 
starten give en 1. præmie til bretons, der 
i dag ville ligge lavt i præmiegrad eller 
få et nul.
  Arne Bjergfelt var en dygtig dommer, 
så han blev med årene vores ”ordførende 
eksteriørdommer”, som stod for oplærin-
gen af klubbens nye eksteriørdommere. 
Klubben stor i stor gæld til ham for den 
indsats, han udførte i klubbens pionertid.
  Arne Bjergfelt deltog også aktivt i 
arbejdet med at forbedre racens avl, idet 

han og formanden R. G. Dissing importe-
rede bretons fra nogle af de kenneler, som 
dominerede racen i Frankrig. Bl.a. tæven 
Lonka De Saint Tugen hvis afkom kom 
til at præge vores race positivt i de første 
mange år. Arne Bjergfelt førte fl ere hunde 
frem på markprøver, ligesom de tit var 
med på hans jagter. 
  Jeg mødte Arne Bjergfelt første gang 
på en færge, da vi begge var på vej hjem 
fra jagt i Jylland. Vi fi k en lang snak om 
bretons fortræff eligheder på jagt. En sam-
tale, som var medvirkende til, at jeg ikke 
lang tid derefter skiftede race og købte 
min første breton. Senere havde jeg som 
klubformand et frugtbart samarbejde med 
Arne Bjergfelt i mange år.
  For et par år siden havde vi fornøjelsen 
af Arne Bjergfelts besøg på vores sjæl-
landske apporteringsprøve. Han deltog 
ivrigt i samtaler med de fremmødte 
hundeførere, og var fuld af beundring 
over, hvor dygtige hundene var i de to 
apporteringsprøvers discipliner. 
  Ved klubbens 25 års jubilæum fi k Arne 
Bjergfelt overrakt jubilæumshæderstegnet 
som en påskønnelse af hans arbejde for 
racen og klubben.
  Æret være Arne Bjergfelts minde.
  Aage Stenhøj Jørgensen  

Arne Bjergfelt in memoriam Ny Jagtchampion
Grand’s Uniq Itro v/Jens Hansen er i efter-
året 2018 blevet Dansk Jagt Champion. Itro 
er født 07.03.2013 og har indtil nu opnået 
følgende præmieringer: 
1 x 2.pr. i uk, 3 x 1.pr. i uk, 3 x 1.pr. i åk, 1 
x 3.pr. i brkl, 4 x 2.pr. i brkl, 2 x 1.pr. i brkl, 
1 x 6 v i vk, 2 x 5. v i vk, 1 x 2 v. i vk og 1 
x1 v. i vk.
  I alt 19 præmieringer på 25 mulige prøver, 
hvilket taler sit tydelige sprog.
  Han har bestået DJU’s anerkendte appor-
teringsprøve.
  I 2017 blev han Dansk Udstillings Cham-
pion og blev så i 2018 Dansk Jagt Cham-
pion
  Tillykke til Itro og ejer Jens Hansen samt 
opdrætter Hans-Henrik Abel Grand.

DKJCH Grand’s Uniq Itro. Foto: Anni Hansen.
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Når denne artikel læses er markprøvesæ-
sonen 2018 veloverstået. Jagtsæsonen er 
på vej ind i den afsluttede fase, og vi kan 
derfor allerede nu glæde os til vinterens 
forberedelse mod en ny prøvesæson. 
  Jeg var personligt med på fi re prøver med 
min unghund i dette efterår, og selvom 
præmierne ikke ligefrem væltede ind, så var 
det alt i alt rigtig gode oplevelser for mig at 
deltage i prøverne. 
  Selvfølgelig stræber de fl este - inkl. under-
tegnede - efter at opnå en præmiering samt 
en god kritik, men i min verden er det tæt 
på blot at være en god sidegevinst. Hvad 
mener jeg med det? Jo hovedgevinsten er 
selve processen, der jo så kulminerer på 
prøvedagen.  
  For mig – og sikkert også for mange 
andre, er der en stor tilfredsstillelse og for-
nøjelse i, at se en ung hund udvikle sig fra 
at være famlende og usikker til at være klar 
og målrettet i forhold til det, det hele gælder 
om: Søge på marken, fi nde fuglen, nagle 
den, rejse den og apportere den. – hvis den 
altså fældes. Vejen frem til at denne række 
af discipliner er indarbejdet, kan være kort 
og i andre tilfælde meget lang. Det, der dog 
driver tingene er netop målet, nemlig at 
hunden i samarbejde med føreren mestrer 
øvelsen.

  Alle, der har haft unghunde under op-
læring ved, at det er tidskrævende, og at 
det med mellerum også både besværligt 
og trættende. Tålmodighed er ubetinget 
påkrævet såvel som tid i rå mængder er 
nødvendig. Fremskridtene kommer nogle 
gange i små portioner, andre gange næsten 
fra dag til dag. Netop det med at man som 
fører, kan notere sig, at hunden forstår mere 
af de vi ønsker, den skal forstå, er vigtig for 
vores motivation. 

Inden jeg lærte markprøverne og deres 
betydning at kende, brugte jeg – som så 
mange andre - primært hunden til jagt. 
  Efterfølgende kan jeg se de mange fordele, 
man opnår ved at træne hunde op til at 
kunne deltage på markprøve. De fordeler 
sig på hhv. hund og fører og til tider over-
lapper de, men jeg vil her nævne de mest 
oplagte:
  HUNDEN: a) Dressurens holdbarhed 
afprøves under nye og ukendte forhold. 
Man får indsigt i, hvor der er gjort nok, og 
hvor der skal arbejdes videre. Eksempler 
kunne være om hunden er hareren, viser 
den respekt i opfl øj, kan den sekundere, 
når det for alvor gælder, er den generelt set 
lydig osv.
  b) Vildtfi ndeevnerne og hundens forståelse 

for terræn, vind- og færtforhold bliver testet 
under ofte udfordrende vilkår. Eksempler 
kunne være om hunden afsøger terrænet 
med en god struktur, søger under vind, 
tjekker hegn og andre områder, der ofte 
tiltrækker fugl osv.
  c) Psykisk balance og overblik samt evne 
til at fokusere på opgaven. Eksempler 
kunne være om hunden går i et selvstændigt 
søg, undgår at blive overtændt, undlader 
roderi, koncentrerer sig om egen præstation 
og dermed ignorer makker osv.
  FØREREN: a) Skal understøtte hundens 
brug af sanserne. Eksempelvis så kan 
føreren ved utidig indblanding ødelægge 
hundens arbejde, så føreren skal forstå 
hundens måde at arbejde på, så man undgår 
fejl og misforståelser.
b) en god fører er som en god fodbolddom-
mer – man mærker dem ikke.  I dette til-
fælde fordi hunden nøjagtigt ved, hvad den 
skal gøre. Eksempelvis er det allerbedste at 
putte fl øjten i lommen og lade den veldres-
serede hund klare sig selv – det er sjældent, 
det er muligt, men de bedste førere nøjes 
med tegn, armbevægelser og med at gå i 
den retning som man ønsker hunden skal gå 
mod. Det er nok for den gode hund og det 
er en nydelse at opleve som tilskuer.
  c) Terrænforståelse er lige så vigtigt hos 
føreren som det er hos hunden. En god hun-
defører læser mulighederne og lader hunden 
gå frem i terræn således at både grundighed 
og mulighed for at fi nde fugl går op i en 
højere enhed. De bedste hundeførere har en 
sjette sans i forhold til hvor fuglen sidder – 
det er både erfaring og intuition, men man 
ser det gang på gang.

En yderligere dimension ved markprø-
verne er det social samvær under selve 
prøven. Der er ofte god tid til at tale sam-
men mellem slippene og ofte får man nye 
bekendtskaber i løbet af dagen. Man lærer 
samtidig en masse ved at observere de 
andre førere og deres hunde – så hvis man 
suger til sig i løbet af dagen kan man få en 
stor portion ny viden med hjem. 
  Kan alle være med? I min optik så kan alle 
der har gjort sig de nødvendige forbere-
delser være med – erfaring er vigtig, men 
det er lysten og nysgerrigheden, der driver 
tingene. 
  Min opfordring skal være at endnu fl ere 
kommer med til denne herlige fritidsbe-
skæftigelse – for jeg glemte jo en meget 
vigtig ting: du får masser af frisk luft, mo-
tion og naturoplevelser med i pakken – så 
mød op til træning i nærmeste foreningen – 
du vil ikke fortryde det.
  Lasse Iversen Hansen

Dagen efter, artiklen blev afl everet, opnå-
ede  Bowie 1. pr. UK. - FØ.

Forfatteren og Klaphattens Bowie efter en god præstation på markprøve på Fyn 2018. Foto Jeppe Hagedorn.

Markpr¯vernes (u)lyksaligheder

www.fjd.dk

DANSK BRETON KLUB



54

DANSK POINTER KLUB

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

www.pointerklub.dk

Racedyst med r¯d vinder
For fl ere måneder siden inviterede Dansk 
Pointer Klub de øvrige engelske klubber 
til en racedyst på brugsklasse niveau, til 
afholdelse den 28. september. Alle klubber 
blev bedt om at stille med tre hund. 
  Standkvarteret var Gl. Toftegaard, hvor 
terrænerne altid borger for mange høns. 
Desværre var jorden sort, og vi måtte til 
Borupgaard, hvilket ikke var noget var 
noget dårligt bytte. Næsten samtlige slip 
bød på høns.  På den første store frøgræs-
mark blev der skudt fugl i de 4 først slip, 
og sådan blev det ved hele dagen. Samtlige 
hunde fi k mulighed for fugl fl ere gang. 
Det bevirkede også, at hunde, der startede 
stærkt først på dagen, risikerede at komme 
galt afsted senere på dagen, og måtte se en 
toppræmiering blive devalueret og i værste 
fald helt forsvinde op i luften.
  Frokosten blev indtaget i Flemmings 
værksted. Madpakkerne var gode og snak-
ken gik, nogen, gange med mad i munden. 
En øl og en enkel snaps blev det til, men 

ikke mere der lå jo en spændende eftermid-
dag foran os.
  For nogle var løbet kørt, for andre ventede 
en 1. præmie stadig forude.
  Kun to hunde opnåede en 1. præmie og 
7 fi k anden præmie.1.Pr. P Fugledes Ultra 
f. Flemming Fuglede Jørgensen 1.Pr. ES 
Bjergagers Tage v/ Aksel Spangsberg. 2.Pr. 
P Fugledes Alma v/ Allan Diederichsen 
2.Pr. B Grand’s Uniq Itro v/ Jens Hansen 
2.Pr. GS Nakkehages Bz Orkan v/ Peter 
Eliasen 2.Pr. IS Vilslev Kari v/ Flemming 
Vilslev 2.Pr. ES Nordvestjyden’s Joker v/ 
Thorbjørn Riis.2.Pr. P Fugledes Ural v/ 
Thomas Kristensen2.Pr. IS Bjerkaasen’s Bs 
Siff  v/ Heidi Nørgaard Jensen
  Irsk setterne vandt racedysten med 221 
point. Bedste individuelle hund blev: IS 
Bjerkaasen’s Bs Siff  v/ Heidi Nørgaard 
Jensen
  Aftenen bød på en hyggelig middag med 
tre retter mad og vin, øl og vand efter 
behov. Formanden havde bladret i de gamle 
årbøger og fundet en morsom historie, der 
skildrede datidens klubliv. 

  Under middagen overrakte Poul Rasmus-
sen en stor og værdifuld sølvpokal til Dansk 
Pointer Klub. Selvom han og Ingelise har 
haft Engelske Settere i mange år, har de 
altid haft et godt forhold til vores klub og 

Det vindende hold. Foto: Bent Olsen.

Frokostpause. Foto: Bent Olsen.
Den smukke pokal, som Inger-lise og Poul Rasmus-
sen skænkede DPK. Foto: Bent Olsen.

www.fjd.dk
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beundret vores pointere. De har også altid 
været villige til at hjælpe klubben med at 
stille terræner til rådighed og give et nap 
med når klubben afholdt prøver norden-
fjords, Ingelise ofte som prøveleder.
  Den fornemme pokal har parret bestemt, 
skal gå til den næstbedste pointer på 
Dansk Jagthunde Derby. Hvis der kun pla-
ceres 1 pointer får den pokalen. Forman-
den takkede på klubbens vegne mange 
gange for den fornemme gave, og håbede 
at venskabet måtte fortsætte mange år 
endnu. 
  Senere takkede han alle de hjælpere, der 
i dagens løb havde vartet dommere, skyt-
ter og hundeførere op. Han bad gæsterne 
om at udbringe et trefoldigt leve for 
Dansk Pointer Klub. 

Vinderklasse på Borupgaard

Racedysten dagen før viste, at terrænerne 
omkring Borupgaard var velbesat med fug-
levildt. Så det var ikke noget dårligt bytte 
for Gl. Toftegaard, der i år ikke kunne leve 
op til sit sædvanlige ry.
  To hold tilsammen 16 hunde samledes 
sammen med tilskuere på GL. Toftegaard 
til morgenmad og parole, for derefter at 
køre til Borupgaard. Dommerne var Erik 
Winkler (ordf.) og Poul Aagaard. Jeg fulgte 
med hold 1 og oplevede 8 velgående hunde, 
der alle havde chance til fugl, for nogens 
vedkommende, op til fl ere gange, men fl ere 
kunne ikke magte fuglene, eller gik foran 
stående makker, eller prellede. Så for nogen 
ligger der et dressurarbejde forude. Men 
frokosten smagte godt for alle da man var 
bænket i Flemmings værksted.
  Efter frokost fortsatte man med 7 hunde til 
andet head, for i matchningen at placere 5 
hunde. Her trak Astrups Rik e/f Erik Aarø 
det længste strå og blev 1. vinder, 2. vinder 
blev Fugledes Ultra e/f Flemming Fuglede, 

3. vinder blev Fugledes Ural e/f Thomas 
Kristensen, 4. vinder blev Boelsgaard’s 
Monet e/f. Henning Hansen 5. vinder blev 
Frierfjordens Randi e/f Jens Have.

Parole på Gl. Toftegaard. Foto: Bent Olsen.

Tak for kampen kammerat. Foto: Bent Olsen.

Forårstræning på 
Kongenshus Hede
Lørdag den 2. februar og søndag den 3. 
februar 2019 afholder vi fællestræning 
på Heden. Vi mødes på parkeringsplad-
sen ved Kongenshus kro kl. 9.30. Alle 
engelske Jagt hunde er velkommen. Pris 
50 kr. pr dag.
  Husk madpakke.
  Tilmelding til Jens Have TLF 97425276 
mobil 30228202, eller E-mail jens.have@
mvbmail.dk
  Man kan bestille overnatning på Kon-
genshus Kro & Hotel
  Adresse: Vestre Skivevej 142, 8800 Vi-
borg, Danmark. Telefon:+45 97 54 81 25

Træning omkring 
Sdr. Hygum og Harreby
Søndag den 17.februar og søndag 24. 
februar afholder vi træningsdage, hvis 
vejret tillader det. Vi mødes hos Bent 
Olsen, Grammingtoften 1 Sdr. Hygum, 
6630 Rødding. Kl. 09.30. Tilmelding til 
Allan Diederichsen på 22389984 eller 
Bent Olsen 21755857.

Foto: Bent Olsen.

Alfred Vemmelund 70 år
Søændag d. 18. november fyldte Alfred 
Vemmelund 70 år. Stort tillykke.
  Se nærmere omtale på DPKs hjemme-
side.

De vindende hunde, med 1. vinder til venstre. Foto: ??
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DM. 2018 blev i år afholdt i Sydjylland, 
med standkvarter i Vejen og middagspause 
på Riber Kjærgaard Landbrugsskole ved 
Bramming. 
  Fem pointere havde kvalifi ceret sig til 
at deltage. Isa e/f Allan Bredsgaard, Ln`s 
Pointmann e/f Bent Petersen, Fugledes 
Ultra e/f Flemming Fuglede Jørgensen, 
Astrups Rik e/f Erik Aarø, og Matresse´s 
Mati e/f Martin Mortensen. De to hold gik 
på terræner ved Gørding og Sejstrup/ Hun-
debøl det sidste hold ved Kolding.
  Terrænerne var godt besat med fugle fl est 
fasaner i efterafgrøde, så alle hundene 
havde mulighed for at komme for fugl. Med 
mere eller mindre succes. Middagspausen 
blev nydt i det gode solskinsvejr, snakken 

To pointere placeret på årets Danmarksmesterskab

Ultra har rejst fasan, men den kunne ikke skydes af sikkerhedsgrunde. Foto: Bent Olsen.

Ultra apporterer fasan perfekt. Foto Bent Olsen.

gik om formiddagens hændelser, både de 
gode og mindre gode. 
  Over middag valgt dommerne at fort-
sætte med 8 hunde i andet head heriblandt 
to pointere, Ultra med 1a og Rik med 1b. 
begge hunde fortsatte til matchningen Ultra 
i top og Rik som sidste hund. Rik arbej-
dede sig op gennem feltet, som man siger i 
cykelsporten og blev 3. vinder. Ultra måtte 
se sig slået i fi naleslippet af Engelsk Setter 
Bjerndrup´s Zanka.

Generalforsamling
DPK afholder generalforsamling i forbin-
delse med hovedprøven i Sønderjylland 
fredag d. 29. marts.

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

www.engelsksetterklub.dk

Fire jubilæumspr¯ver
Som optakt til Engelsk Setter Klubs (ESK) 
efterårsvinderklasse blev der i anledning af 
klubbens 100-års jubilæum afholdt tre for-
skellige prøver i dagene før vinderklassen.

Torsdag 20. september blev en Sct. Huber-
tusprøve afviklet. Netop denne prøveform 
er vel den mest jagtnære prøve, der fi ndes 
i dansk prøveregi. Prøven foregår ganske 
enkelt ved, at de enkelte deltagere anvises 
et terræn, som de med deres hund skal 
afsøge på den mest optimale måde. Hunden 
skal fi nde og behandle markens agerhøns 
og fasaner på korrekt vis, og føreren skal 
om muligt selv nedlægge to fugle. Han eller 
hun må bruge fi re patroner til opgaven. 
  Det er desuden en del af prøvens koncept, 
at føreren optræder jægermæssigt korrekt, 
og at han eller hun medbringer det rette 
udstyr til jagten.
  Et ganske omfattende pointsystem er 
grundlag for beregningen af de enkelte 
deltageres opnåede pointsum.
  Heldigvis er der mange yderst habile 
jægere blandt ESK’s medlemmer. Og de tre 
vinderplacerede på prøven præsterede da 
også alle at nedlægge to fugle i to skud. 1. 
og 2.-vinderne endda efter fl otte dubleer. 
  1.-vinder: Svend Aage Vad med Bjern-
drups Zanka.
  2.-vinder: Claus Olesen med Midtfyns 
Lucky.
  3.-vinder: Jan Andreasen med Senjas 
Messi.

Norge, Sverige og Danmark stillede på 
andendagen op i Nordisk Match med hold 
på fi re hunde. Efter en tæt dyst endte det 
med, at Sverige blev vinder med 41 point 
tæt fulgt af Danmark, som opnåede 40 
point. Norge fi k 28 point.
  Individuel vinder blev svenske Mac Per-
son’s Ally, Benny Person.

På dag 3 blev en brugsprøve (åben for 
alle racer) afviklet. Syv hunde opnåede 
præmiering, heraf fi k følgende tre en 
fornem 1.-præmie: Pointer Niholys Bess 
(som også blev brugsprøven bedste hund), 

Niels Holger Lykke. Irsk setter Settermo-
sens Charites, Frank Krøyer. Engelsk setter 
Senjas Selfi e, Hans Jørgen Mogensen.

Et fl ot og begivenhedsrigt jubilæumsår 
sluttede med efterårsvinderklassen 2018. 25 
hunde deltog, og med hundearbejde af høj-
kvalitet blev der sat et værdigt punktum for 
Engelsk Setter Klubs 100-års fødselsdag.
1.-vinder med CK: Bjerndrups Mikkel, Jan 
Marinussen.
2.-vinder: Heegaards Max, Harris Jensen.
3.-vinder: Bjerndrups Zanka, Lis Clausen.
4.-vinder: Klintholms Asko, Jan Marinus-
sen.
5.-vinder: Piteraq, Jens Aage Madsen.
6.-vinder: Tobølbjergs Lamisson, Allan 
Nissen.

Claus Olesen og Jan Marinussen havde 
begge påtaget sig opgaven med at skaff e 
terræner til det omfattende arrangement. Og 
de løste sammen med kompetente hjælpere 
opgaven på allerbedste vis.
  Græs, efterafgrøder og roer i ideel højde 
med en passende bestand af agerhøns og 
fasaner var, hvad der blev budt hunde og 

hundeførere. Stor ros til Claus og Jan for 
deres indsats.

Sædvanen tro blev travle prøvedage i ESK 
garneret med en festmiddag. Lørdag aften 
var der fl ot tilslutning til en festlig aften 
i gode hundevenners (fra hele Norden) 
selskab. 

Så mange prøver kræver gode terræner. Arkivfoto: Kenneth Asmussen.

Vinderne af Sct. Hubertus.Foto: ???
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58

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Danmarksmester 2018
Et stort tillykke skal lyde til Keld Han-
sen og Bjerndrups Zanka, som på fl ot vis 
sørgede for, at en engelsk setter nok engang 
gik helt til tops på et Danmarksmesterskab.
  Og et ligeså stort tillykke til Kurt Neder-
gaard for en fl ot placering som 4.-vinder.

Keld Hansen løfter Danmarksmesterpokalen. Foto: 

Kurt Nedergaard klar til slip i 2. heat. Foto: Flemming 
Østergaard

Referat fra be. m¯de d. 21 september 2018
Til stede: Erling Clausen (EC), Tage Skov 
(TS), Aksel Nielsen (AN), Anders Varming 
(AV), Peer Vinding Clausen (PVC), Allan 
Nissen (AN), Klaus Olesen (KO)
Meddelelser fra formanden: 
  ESKs familieweekend blev i år afholdt 
sammen med de andre Setter klubber. Det 
blev naturligvis debatteret i bestyrelsen, og 
man er åben for at gentage dette, såfremt 
økonomi og tilrettelæggelse fordeles lige-
ligt mellem de 3 klubber. 
  Formanden meddelte, at han stopper som 
formand efter hovedprøven i 2019. Han 
fortsætter som bestyrelsesmedlem resten af 
den valgte periode.
  Orientering om regnskabet:

  PVC orienterede om, at regnskabet fra 
hovedprøven løb rundt med et lille minus. 
Jubilæumsbogen fordeles blandt bestyrel-
sesmedlemmerne til uddeling.
  Kommende arrangementer i ESK:
  Hovedprøven 2019 afholdes på Sjælland 
d. 22. 23. og 24. Marts 2019.  
  Efterårsvinderklassen afholdes 28.-29. 
september 2019.
  Eventuelt:
  TS mener, at vi skal bruge vores hjemme-
side til resultater fra markprøver, udstillin-
ger og alle andre arrangementer i ESK, da 
der stadig er en del medlemmer der ikke er 
på Facebook. 

Jubilæumsbog
Når disse linjer læses, er det formentlig for 
stort set alle en gammel nyhed, at Jubilæ-
umsbogen 2018 for længst er både færdig 
og udkommet.
  Det er sikkert også de fl este bekendt, at 
Engelsk Setter Klubs bestyrelse har beslut-
tet, at bogen skal være gratis for alle med-
lemmer. (Hvis du har betalt, får du pengene 
retur; kontakt evt. klubbens kasserer).
 Det er i øvrigt et fl ot værk, som Erik Pe-
tersen har præsteret. Og imponerende, at så 
mange medlemmer har medvirket.
  Alle, der holder af jagt med engelske 
settere (eller andre stående jagthunde), bør 
have den stående på reolen Den vil i netop 
den sammenhæng være en oplagt julega-
veide.

DISK, DBK, DGSK og ESK vil hermed 
invitere til aften vintermøde onsdag den 9. 
januar 2019 kl. 18.30, på adressen Aquila 
Triventek, Industrivej 9, 5580 Nørre Åby.
  I programmet er der bl.a. afsat tid til et 
lille foredrag omkring ”fodring af hunde 
– som skal yde meget”, nogle påstår, at 
man ikke skal fodre hunden (eller kun give 
den lidt) dagen før en prøve, er det rigtigt? 
Ekspertisen vil forsøge at give os et ende-
gyldigt svar.
  Vi ønsker også at tage fat på en diskus-
sion omkring udviklingen af markprøver 
gennem de næste 10 – 20 år. 
  Hvordan ønsker vi f.eks. at vore efterårs-

markprøver afvikles om 10 år?
  Hvilket kvalitetsniveau ønsker vore med-
lemmer, med formålet at forbedre racernes 
avlsmateriale?
Harmonerer vore ønsker, med den fortsatte 
nødvendighed, af at tiltrække nye hundefø-
rere og ejere?
  Mød op og vær med til at præge udvik-
lingen.
  Prisen vil være kr. 50 inklusive aftens 
kaff e og en øl/vand.
  Tilmelding kan ske til Torben Andreasen 
på 20 48 86 90, Brian Hinge Krog på 53 82 
15 83 eller Anton Dahl på 22 74 80 40.

Vinterm¯de for engelske racer

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Foto: Annette Laursen. 
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Godt nytår

Engelsk Setter Klubs bestyrelse vil gerne 
benytte lejligheden til at takke alle vores 
medlemmer, samarbejdspartnere og sponso-
rer for den store velvilje og opbakning, som 
de har vist klubben i 2018. 
  Ved indgangen til det nye år kan vi i 
Engelsk Setter Klub se tilbage på et begi-
venhedsrigt og historisk år. Historisk fordi 
Engelsk Setter Klub i Danmark blev 100 
år, og gennem hele året er jubilæet blevet 
markeret ved alle prøver og arrangemen-
ter. Den helt store fejring var selvfølgelig 
i anledning af vores hovedprøve i marts 
måned. Jubilæumsudvalget havde stablet et 
kæmpe arrangement på benene, og der blev 
afholdt markprøver fra mandag til søndag. 
Ikke mindre end 554 hunde kom til start i 
forbindelse med vores hovedprøve. Vi er 
i Engelsk Setter klub utrolig taknemlig og 
stolte over det store fremmøde og den store 
opbakning. 
  På årets Derby blev det for de Engelske 
Settere til en 4. og 6. vinder. På organisa-
tionernes seks forårsvinderklasser stod vi 
øverst på de 2, og ud over dette opnåede 
mange Engelske Settere placeringer. Dette 
betød at vi igen i år stillede med mange 
hunde på forårsmesterskabet, hvor det blev 
det til en 3. og 5. vinder.
  Fremmødet til vores Jubilæums Efter-
årsvinderklasse må med kun 24 startende 
hunde siges at være relativt lavt. Arrange-
mentet bød dog udover efterårsvinderklas-
sen også på Hubertusprøve, Nordisk Match 
samt brugsprøve, og set over alle dagene er 
vi godt tilfredse med antallet af startende 

hunde.
  Også på efterårets fælles vinderklasser 
blev det til mange fornemme præstationer 
af de Engelske Settere, her kan det blandt 
andet nævnes at vi vandt to ud af de fem 
udtagelsesprøver. 
I år stillede syv engelske settere på Dan-
marksmesterskabet, hvoraf to opnåede 
placering -Danmarksmester Bjerndrups 
Zanka v/ Keld Hansen og 4. vinder Nord-
vestjyden’s Jawa v/ Kurt Nedergaard. Det 
er fantastisk at slutte vores jubilæumsår helt 
på toppen!

Som jeg skrev sidste år, så skyldes mange 
af vores gode præstationer på markprø-
verne, at langt de fl este af vores medlemmer 
i stort omfang bruger den engelske setter til 
jagt. Mange bruger hundene både på rype-
jagt, agerhønsejagt, sneppejagt samt andre 
jagter. Derved bliver der skudt mange fugle 
for vores hunde, og de får den nødvendige 
jagterfaring, der kræves på prøverne, for at 
klare fuglene selv på de vanskelige dage. 
  Mange hundesportsfolk har gennem 
tiderne sagt, at de hunde, der har klaret 
sig godt på prøverne, ikke kan bruges til 
praktisk jagt. Dette synes jeg, at vi og fl ere 
af de andre klubber i stor stil har modbevist. 
Dette er ikke kun en cadeau til os, men også 
til fælles markprøveregler og de dommere, 
der dømmer vores hunde.   
  Der er i Sverige efterhånden tradition for 
at Danske hunde klarer sig fremragende, 
og ikke mindst de Engelske Settere. Dette 
var også tilfældet i år, hvor vi ved fl ere 

arrangementer har været fl ot repræsenteret, 
og på mange af prøverne markerede danske 
engelske settere sig med placeringer helt i 
toppen.

Vi har i år for første gang afholdt familie-
dag sammen med de to andre setterklubber. 
Arrangementet blev afholdt ved Rødhus i 
Nordjylland. Det blev et arrangement, der 
på mange måder var vellykket, og med stor 
deltagelse af både børn og ægtefæller må 
det siges, at arrangementet levede op til 
idealet for en god familieweekend.
  Engelsk Setter Klub vil fremadrettet gerne 
holde muligheden åben for at afholde fami-
lieweekenden med de to andre klubber, men 
det kræver, at der både i forhold til afhol-
delse og økonomi laves en ligelig fordeling 
de tre klubber imellem. 
  Sluttelig vil jeg gerne takke alle vores 
medlemmer, der har ydet en indsats for 
Engelsk Setter Klub i Danmark og ønske 
alle præmierede og placerede hunde i 2018 
et stort tillykke. Jeg vil også gerne benytte 
lejligheden til at takke alle, der i dette 
jubilæumsår har været med til at hjælpe os; 
rigtig mange har ydet et stort arbejde. Tak 
til de mange, der har bakket op og gjort 
dette år til noget helt specielt. Tusind tusind 
tak. 
  Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker 
alle medlemmer og deres familie en rigtig 
glædelig jul samt et godt og lykkebringende 
nytår. 
  Erling Clausen

Vi bruger vore engelske settere til jagt. Foto: Kjell-Erik Miseid.
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Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf +45 21 93 88 24
Mail: eliasen@paradis.dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf +45 25 46 53 23
Mail: anne.geisler@outlook.com

www.dgsk.dk

Godt nytår!
Nu hvor jagtsæsonen er på sit højeste kan vi 
se tilbage på et år med rimelig stor aktivitet 
i Dansk Gordon Setter klub. Selv om efter-
året – rent prøvemæssigt - ikke har været 
fyldt med pragtpræstationer for Gordon 
setterne, har vi nogle fi ne højdepunkter i 
årets løb. 
  For anden gang i Dansk Jagt Hunde 
Derby ’s historie kunne en gordonsetter 
indtage førstepladsen, da Åens Prisca ved 
Henning Rasmussen vandt denne prestige-
fyldte prøve. Senere på foråret var Gordon 
setterne repræsenteret på podiet på DKK’s 
forårsmesterskab med Lilleskogens Wayne 
ved Søren Thygesen som anden vinder. 
  I løbet af efteråret fi k vi tre nye hunde i 
Vinderklassen; Vajskærs Basco ved Erik 
Lystrup, Åens Q. UniQ v/ Preben Pedersen 
og Østjyllands SW Beauvais v/Benny Lil-
leør Christensen
  Ved deres placeringer som henholdsvis 
1.  og 2. vinder på DGSK’s efterårsvinder-
klasse opnåede Lilleskogens Wayne ved 
Søren Thygesen og Åens hr Whitefoot ved 
Erik Petersen den eftertragtede titel Dansk 
Jagt Champion.  Til sammen har Søren og 
Erik ført ni Gordon settere frem til denne 
fornemme titel. Kun godt en uge senere 
kunne Wayne så tilføje titlen Brugscham-
pion til CV’et da Wayne placerede sig 
som 1. vinder på DKK’s vinderklasse ved 
Vildbjerg.  Hr. Whitefoot opnåede tidligere 
på året titlen Dansk udstillingschampion.

Herudover har der været en række resul-
tater og placeringer på prøver rundt om i 
landet og i norden som vi i DGSK’s besty-
relse også gerne vil benytte lejligheden til at 
ønske hjertelig tillykke med.
  Der har været godt gang i kedlerne med 
de sædvanlige aktiviteter i løbet af året. En 
rimelig stor hovedprøve blev afviklet på ter-
ræner ved Tuse Næs. For første gang holdt 
de tre setter klubber en meget vellykket 
fælles-klubweekend i det nordjyske – det 
var en hyggelig weekend som tåler genta-
gelse! Apporteringstræning og prøver blev 
det også til og vinderklassen var i trygge 
hænder hos Anton Dahl ved Hejnsvig. Alle 

disse aktiviteter er velbeskrevne på vores 
hjemmeside www.dgsk.dk.
  Vores Forderby måtte vi dog afl yse pga. af 
vintervejret i det tidlige forår. For det kom-
mende års vedkommende er aktiviteterne 
ved at være planlagt og aktivitetskalenderen 
for 2019 kan nu ses på klubbens hjemme-
side - nogle af de tidligste er omtalt andet 
steds på disse klubsider. Der vil være en 
del at tage af, og jeg vil opfordre alle til at 
benytte sig af de tilbud klubben har.
  De af vores medlemmer der stadig ikke 
har registreret deres mailadresse opfordres 
endnu en gang til at gøre det. Det gøres 
nemt ved at benytte en knap [Emailregistre-
ring] øverst til højre på forsiden af klubbens 

hjemmeside. Klubbens kasser vil glæde sig 
over hver enkelt der registrerer og dermed 
er villig til at modtage materiale fra klubben 
på mail frem for almindelig  - men dyr og 
langsom - post.
  Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til 
alle de ildsjæle som har støttet klubben i 
årets løb og udført en masse uselvisk og 
frivilligt arbejde for fællesskabet. Knæk og 
bræk til jer alle på de jagter I har til gode i 
sæsonen – og husk endelig at indberette alle 
de agerhøns I har skudt over jeres hunde i 
efteråret!  
  Glædelig jul og godt nytår til alle.
  Ásgeir Páll Júlíusson

Tillykke til to danske jagtchampions og den nye brugschampion! Foto: ÁPJ

Point til årspokaler
Årspokaler 2018 – point indsendes senest 15.12.2018. De der ønsker at komme i betragt-
ning til DGSK’s Årspokaler 2018, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende 
pointopgørelser, senest den 15. december til følgende mail: dgskbestyrelse@gmail.com

www.fjd.dk
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Lørdag den 16. og søndag den 17. februar 
2019 afholder vi marktræningsweekend 
på Sjælland for DGSK’s medlemmer. Vi 
mødes lørdag den 16. februar kl. 09:00 i 
Jagthytten hos Bjarne Kleis på Langøvej 
ved Langebæk og kører derfra ud i marken 
og træner på Bjarnes terræners i det syd-
sjællandske. Lørdag aften samles vi til en 
fællesmiddag og hyggeligt samvær. Over-
natning kan arrangeres. Søndag rykker vi 
op til Ringsted og træner hele søndagen på 
terræner i det midtsjællandske. Der er plads 
til 20 hunde fordelt på to hold begge dage 
– og hvad angår deltagelsen er det først til 
mølle-princippet der gælder. Tilmelding til 
Ásgeir på tlf. 22122252 eller mail: apj@
sterna.dk  - hvor der gives alle detaljer med 
priser og praktiske ting.

Sæt kryds i kalenderen 16-17 februar. Foto: Peter Thorup.

Træningsweekend på Sjælland

DISK, DBK, DGSK og ESK vil hermed 
invitere til aften vintermøde onsdag den 9. 
januar 2019 kl. 18.30 på adressen Aquila 
Triventek, Industrivej 9, 5580 Nørre Åby.
  I programmet er der bl.a. afsat tid til et 
lille foredrag omkring ”fodring af hunde 
– som skal yde meget”, nogle påstår, at 
man ikke skal fodre hunden (eller kun 
give den lidt) dagen før en prøve, er det 
rigtigt? Ekspertisen vil forsøge at give os 
et endegyldigt svar.
  Vi ønsker også at tage fat på en diskus-
sion omkring udviklingen af markprøver 
gennem de næste 10 – 20 år. 
  Hvordan ønsker vi f.eks. at vore efterårs-
markprøver afvikles om 10 år?
  Hvilket kvalitetsniveau ønsker vore med-
lemmer, med formålet at forbedre racernes 
avlsmateriale?
Harmonerer vore ønsker, med den fort-
satte nødvendighed, af at tiltrække nye 
hundeførere og ejere?
  Mød op og vær med til at præge udvik-
lingen.
  Prisen vil være kr. 50 inklusive aftens 
kaff e og en øl/vand.
  Tilmelding kan ske til Torben Andreasen 
på 20 48 86 90, Brian Hinge Krog på 53 
82 15 83 eller Anton Dahl på 22 74 80 40.

Vinterm¯de 
for engelske racer

I efterhånden traditionsrigt samarbejde med 
Dansk Irsksetterklub og Engelsksetter-
klubben afholder DGSK et vintermøde på 
Sjælland den 17. januar. Mødestedet er som 
tidligere Ringsted og omegns Jagtforenings 
Klubhus på Tolstrupvej 23, Ringsted. Mø-
det starter kl 19:00. Entré inkluderet kaff e 
og kringle 40 kr. Tilmelding er nødvendig-
hed af hensyn til planlægningen og denne 
vil vi gerne bede om senest den 14. januar. 
Tilmelding sker til de respektive klub-

ber og Gordon Setterne melder til Lauge 
Larsen mail: lauge.stiig.larsen@gmail.com. 
Programmet er ikke helt fastlagt endnu men 
kommer bl.a til at indeholde beretning fra 
Tage Jessen om falkejagt med stående hund 
i Danmark. Der vil naturligvis i lighed med 
sidste år være præsentation af klubbernes 
aktiviteter og tilbud i månederne fremover. 
Følg med på hjemmesiden når vi nærmer os 
mødetidspunktet.

Sjællandske vinterm¯de 
torsdag den 17. januar 2019

Dansk Gordon Setter Klubs Hovedpr¯ve 2019
Afholdes 29., 30.og 31. - marts. Hoved-standkvarter: Hotel Søgården, Stadionvej 7-11, 
6620 Brørup, 75 38 22 22.
DGSK hovedprøve 2019 afvikles i Sydjyl-
land, hvor en kreds af dygtige terrænledere, 
igen og som sædvanligt har lavet et stort 
arbejde med at skaff e gode terræner.
Standkvarteret er det samme, som i 2017. 
 
Det anbefales stærkt, at man allerede nu 
ringer til Hotel Søgården og reserverer de 

ønskede overnatninger. Overnatningen skal 
dog først betales til hovedprøven. Skulle 
man alligevel ikke ønske at deltage, kan 
reservationen naturligvis også afbestilles 
igen, uden gebyr, indtil få dage før.
  Følg med for øvrige informationer, pro-
gram, bestillings skema, m.m.,  på www.
dgsk.dk.

Foto: ???

Alle medlemmer i 
Dansk Gordon Set-
ter Klub ønskes 
glædelig jul og godt 
nytår.
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Der er tider på året hvor det kan være 
svært at konditionstræne hunden. Fra sidst 
i April til August er det som bekendt klogt 
at lade terrænerne være uberørte, så dyrene 
kan yngle i fred. Dertil kommer at fl este 
landmænd sætter pris på at man undlader at 
vade rundt i deres afgrøder på det tidspunkt. 
Her i efteråret og vinteren er der rig mulig-
hed for at komme i marken, men de fl este 
af os er i hverdagene begrænset af det er 
mørkt når vi kommer hjem fra arbejde.
  I disse perioder har jeg selv tidligere brugt 
hundeskoven og jeg har cyklet med to 
hunde i snor ved siden af mig. Det har fun-
geret, men det er ikke nemt. Specielt ikke 
hvis hundene har lidt overskud og gerne vil 
derudaf.
  Bekendte i Norge gjorde mig så op-
mærksom på hvordan de motionere deres 
hunde under den efterhånden noget lange 
båndtvang der gælder mange steder. 
De bruger cykler eller kickbikes (Store 
løbehjul) og lader hundene løbe foran iført 
slædehunde seler. Søg eventuelt på youtube 
under ”Bikejoring” eller ”Kickbikejoring”. 
Der er mange fi ne videoer af folk der køre 
for sjov og dem der kører løb.
  Efter at have overvejet det et stykke tid 
og forsket lidt på nettet, besluttede jeg mig 
for at prøve. Det har jeg på ingen måde 
fortrudt. Det er sjovt og det giver faktisk 
også en selv lidt sved på panden, for det er 
ikke meningen at man bare lader hundene 
trække. Man hjuler selv med!
Udstyr
  Der er par ting man skal anskaff e sig for at 
komme i gang med denne for os alternative 
træning. 

Jeg var i tvivl om jeg skulle vælge en 
kickbike eller gå efter en cykelløsning. Det 
kunne virke til at man har mere kontrol på 
en kickbike, men jeg synes jo man kunne 
afl aste hundene bedre på en cykel ved at 
hjule med.
  Jeg havde et par gamle mountainbikes 
stående og jeg besluttede mig for at bygge 
en fungerende cykel af stumperne fra de to 
også prøve cykelløsningen. Det viste sig at 
fungere fi nt.
  Jeg vil anbefale at man vælger en 
Mountainbike til formålet og jeg vil også 
anbefale at man vælger en med støddæmper 
i forgafl en og velfungerende bremser. Skive 
bremser er at foretrække.

Kropsbygningen på en engelsk hund er jo 
noget anderledes end på en slædehund og 
det er derfor vigtigt at man bruger lidt tid på 
at fi nde den rette sele. Den skal sidde godt 
og ikke gnave. 
  Elastisk trækline så hundene ikke bliver 
udsat for hårde ryk under opstart og bump 
i vejen. Man kan lave den selv, men man 

bliver ikke fattig af at købe en færdig. 
GS antenne
En anordning man monterer på cyklen som 
så holder træklinen fri af forhjulet er en GS 
antenne. Den kan man også lave selv og det 
kan for nogle måske svare sig. Den er lidt 
dyr, men kan fi ndes på tilbud.
  Jeg kører også når det er mørkt, så jeg har 
monteret en billig men god mountainbike 
lygte på styret med stor lysstyrke. Den kan 
lyse vejen op ca 100 m frem. Jeg har også 
almindelige cykellygter på og jeg har en 
refl eksvest på.

Cykelhjelm siger sig selv. Briller er en god 
ide da hundene smider en del skidt bagud 
ud når det går stærkt. Specielt i vådt fører 
på markvej eller sti. Jeg bruger selv lette 
arbejdshandsker i skind. Skulle man styrte 
og tage fra med hænderne undgår man de 
værste hudafskrabninger. Jeg er dog til dato 
ikke styrtet. 
  Jeg har monteret to billige fl askeholdere 
på cyklen og bruger store cykelfl asker. En 
til hunden og en til mig. 

Det er vigtigt at man passer på sin hund og 
ikke overbelaster den. Hunden skal være 
sund og rask og skal efter min mening være 
fuldt udvokset før den er klar til at lege 
slædehund. Den skal være på en god kost 
og den skal have tilbudt vand undervejs på 
turen. 
  Så er det bare at komme afsted. Jeg kører 
aldrig på asfalt eller andet hårdt underlag. 

Jeg kører kun på markvej, stier eller andre 
steder med blødt underlag og begrænset 
trafi k. Skoven er også et godt sted. 
  Jeg kan styre hastigheden ret eff ektivt ved 
at bremse eller hjule hurtigere. Hundene til-
passer ret hurtigt hastigheden efter hvad jeg 
gør. Jeg bilder mig ind at jeg har lært mine 
2 venner betydningen af højre og venstre, 
men sandheden er nok at de kender ruten 
godt efterhånden. Jeg kører mellem 10 og 
15 km pr gang. Hastigheden afgør vejret og 
dagsformen. Er det varmt tager vi det roligt, 
men er temperaturen passende giver vi den 
gas. Jeg kører oftest med 2 hunde og det er 
vigtigt at holde øje med at begge hunde har 
det godt og bidrager. Begynder den ene at 
falde tilbage, tager jeg farten af eller stop-
per helt for at holde pause.
  Vi har nogle fantastiske turer og både hun-
dene og jeg er brugte når vi kommer hjem.  
Det er meget nemmere end det måske ser 
ud til og man kan gøre det i næsten alt slags 
vejr på alle årstider. Eneste udfordring er at 
det er svært at fi nde en god undskyldning 
for at blive siddende i sofaen!
  Skulle der sidde nogen og tænke at det 
kunne være sjovt at prøve, er I velkomne til 
at kontakte mig. Jeg deler gerne ud af mine 
erfaringer med det her. Det kan også lade 
sig gøre at prøve min cykel og mine seler 
inden man farer ud og køber ind.
  Peter Jensen
  Dansk Gordon Setter klub

Foto: Peter Jensen.

Alternativ træning til hund og f¯rer
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Klubredaktør:
Frank Krøyer, Ejby Mosevej 199, 2600 Glostrup
Tlf. 40 57 83 87
e-mail: danskirsksetterklub@gmail.com

www.irsksetterklubben.dk

Efterårets markpr¯ver
Hvis man betragter den engelske stående 
hund’s kvaliteter ud fra 3 kriterier. Resul-
tater på markprøver, jagtforståelse og eks-
teriør, kan efteråret 2018 betegnes som en 
særdeles stor succes og blev på alle måder 
den bedste reklamesøjle for den irske setter. 
Kun hunde med 1 pr. i eller VK-placering 
er medtaget i denne artikel.

Hegglifjellets Rex: Efter en 1. pr. ÅK 
tidligt i september, førte Rex og Knud sig 
frem på de efterfølgende VK prøver.  Rex 
og Knud virker som om de har fundet 
melodien sammen, så dem skal vi nok hører 
mere til næste år. Rex opnåede i efteråret 
1. Pr. AK ved Vildbjerg, 2. VK m/CK på 
DISK Vinderklasse på Liselund og sluttede 
af med en 3.VK ved Bramming.

Bjerkaasen’s Bs-Siff : Siff  og Heidi bliver 
ved med at imponerer. Selvom det ikke blev 
til en DM Placering i år på grund af forskel-
lige omstændigheder, har det været en super 

sæson for ekvipagen. Siff ’s resultater for ef-
teråret blev 1. Pr. BK Ved Sindal, 1. VK m/
CK på DISK Vinderklasse på Liselund, 2. 
pr. BK og bedste hund på Pointerklubbens 
jubilæums racedyst og 1. VK på Hubertus-
prøven i Sønderjylland.

Settermosen Casablanca: Christina over-
tog Casablanca for ca. et år siden og Chri-
stina’s seriøse arbejde med Casablanca har 
båret frugt. Var det ikke fordi Casablanca er 
endog særdeles glad for at apportere havde 
resultatlisten været endnu mere impone-
rende. Casablanca opnåede at blive DKJCH 
og SEUCH i efteråret og hendes resultater 
blev: 2. Pr. AK Ved Tuse Næs, 2 Pr. AK ved 
Hagested Gislinge, 3VK på DISK Vinder-
klasse ved Liselund, 2. VK på DJ Vinder-
klasse ved Gørlev. Casablanca blev på årets 
største prøve - DM – 6. Vinder

Settermosen Charites: Charites har haft 
fi re starter I år med tre præmieringer, så 

absolut en godkendt efterår dog skal der ar-
bejdes på et mere konsistent søgsoplæg hvis 
hun skal helt tops. Charites resultater for 
efteråret. 1. Pr. BK på ESK’s 100 år Jubilæ-
umsprøve og racedystens bedste hund, 4VK 
på DISK Efterårsvinderklasse og 2. VK på 
DKK’s Vinderklasse ved Liselund.

Æblevangens Evian: Har gennem hele året 
vist gode takter og ved Ryomgård lykkedes 
det få en 1. Pr. BK som giver adgang til det 
forjættede land (læs: VK). Evian’s første 
VK-start var DISK Vinderklasse og man må 
sige at 
han gjorde det rigtigt godt, da han var med 
i fi naleslippet. En enkelt fejl betød dog, at 
Evian blev sat uden for præmierækken, men 
vi skal nok høre mere fra denne velgående 
IS hanhund til foråret

Storm: Med en 2. Vinder på FJD Vinder-
klasse ved Åbybro, sikrede Storm sig sin 
ottende VK-placering. Storm mangler kun 

Hegglifjellets Rex. Foto: Knud Hansen.

Bjerkassen’s Bs-Siff . Foto: Heidi Nørgård Jensen.

Settermosen Casablanca. Foto: Kim Henriksen.

Settermosen Charites. Foto: Frank Krøyer.

Æblevangens Evian. Foto: Heidi Nørgård Jensen.
Mårups Storm. Foto: Søren Godtfredsen.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB

en 1. Vinder for at kunne kalde sig 
Brugschampion.

Kiwiline’s Kiwi: Med en 1 Pr. ÅK på 
Hagested Gislinge Prøven cementerede 
Kiwi sig som en hund som vi nok får at se i 
fremtiden. 

Yobbo´s Calle: Opnåede en velfortjent 
1. Pr. BK på DKK’s prøve ved Vildbjerg. 
Calle blev dermed Dansk Jagtchampion, og 
kan føje titlen til de to andre championater.
Godt gået, da Calle runder de 10 år meget 
snart.

Vilslev Kari: Kari opnåede en 2. Pr. BK på 
Pointerklubbens 100 års Jubilæumsprøve 
samt en 5VK på DKK Vinderklasse ved 
Vildbjerg. Med en 2. Pr. BK på Pointerklub-
bens Jubilæums racedyst bidrog Kari også 
til at den Irske Setter vandt Racedysten. 
Kari mangler en 1. Vinder om efteråret for 
at blive Brugschampion.

Irish Powergame Adeen: Opnåede sin 
anden 1.Pr. UK her i Efteråret. Adeen bliver 
to år i dec. 2018 og det bliver spændende at 
følge hende i åben klasse til foråret

Med tre nye Eksteriør Champions, en ny 
Jagtchampion, Vinder af Pointerklubben 
100-års Jubilæums racedyst i Brugsklasse 
(med holdet: Bjerkaasen’s Bs-Siff , Vilslev 
Kari og Vilslev Ready to take off ), vinder af 
Engelsk setterklubbens Jubilæums racedyst 
i Brugsklasse (med holdet: Settermosen 
Charites, Kiwilines Kiwi og Yobbo’s Calle), 
vinder af en hubertusprøve, 5 hunde kvali-
fi ceret til DM samt 1 placeret på DM, kan 
man sige at den Irske setter har præsteret 
på øverste hylde i alle discipliner. DISK 
ønsker en glædelig jul og godt nytår med 
ønske om fortsat fremgang for den Irske 
Setter.
  Frank Krøyer

Kiwilines Kiwi ses her til højre med Christina og 
Casablanca til venstre. Foto: John Bak.

Yobbo’s Calle. Foto: Chritina Bak.

Vilslev Kari. Foto: Flemming Vilslev.

Irish Powergame Adeen. Foto: Heike Sporleder.

Ny hund i alletiders Top 10
For at give et mere objektivt billede af 
de absolut bedste hunde gennem tiderne, 
er der blevet lavet en ”Alletiders Top-10 
liste” baseret på point til Årets Hund. 
Som al statistik skal den tages med et lille 
gran salt, da der før i tiden ikke var helt 
det samme antal Vindeklasser, samt det 
faktum, at der var fl ere hunde i en vinder-
klasse tidligere end der er nu. Med det in 
mente, giver det dog en god oversigt, over 
de hunde der præsterer på absolut topni-
veau igennem fl ere år. 

  Med Bjerkassen’s Bs-Siff ’s fremragende 
resultater i 2018 er hun nu blevet medlem 
af denne eksklusive klub med en foreløbig 
på en plads som nr. 9. Det er usædvanligt 
at en hund på kun fi re år kommer på listen 
og der er potentiale til hurtigt avancement 
til top-5. Alle tiders top-10 liste kan i øv-
rigt ses på DISK hjemmeside: http://www.
redclub-denmark.com/alle-tiders-top-10-
rangliste. DISK ønsker tillykke og velkom-
men i ”klubben” til Heidi og Siff 
  Frank Krøyer 

Bjerkaasen’s Bs-Siff  er nu medlem af den eksklusive top10 klub. Foto: Heidi Nørgård Jensen .

Ny Jagtchampion 
Det er efterhånden blevet en god vane at 
afsætte plads på disse klubsider til fami-
lien Bak’s hunde. I dette nummer er det 
Settermosen Casablanca, der er blevet 
ny Jagtchampion. Casablanca er desuden 
Svensk eksteriør Champion og Dansk eks-
teriør Champion. DISK ønsker tillykke med 
den nye titel.
  Frank Krøyer

Christina og Casablanca. Foto: Heidi Nørgård Jensen.

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB
Steen Langkjær, Stærevej 13, 3200 Helsinge.
Tlf. 53667840
Email. kasserer@ruhaar.dk

KORTHAARKLUBBEN
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Bil-
lund.  Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900 
Skjern. Tlf. 20161627
Email. dmk.kasse@gmail.com

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vis-
senbjerg. Tlf. 65967747
Email.kenthlange@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. 29440069
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, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

DANSK POINTER KLUB
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drende-
rup, 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 GORDON SETTER KLUB
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Mer-
løse. Tlf. 30331949
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklub-
ber tilsluttet FJD. Bladet udkommer midt  
i månederne: februar, april, juni, august, 
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og 
omdeles af Distribution PLUS A/S.
 
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside: 
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82 
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthun-
den@fjd.dk.

I redaktionen med særligt ansvar for an-
noncer: Camilla Møgelhøj, Skanderborgvej 
56, 7171 Uldum. Tlf. 27 21 63 49. e-mail: 
camilla@m-blik.dk

I redaktionen: Carsten Dahl-Hansen, 3650 
Ølstykke. Tlf. 23 93 24 24. e-mail: cdh@live.
dk

Læserindlæg mm optages ved henvendelse 
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til 
redaktøren for den pågældende specialklub.

Udebliver bladet:  Henvend dig til special-
klubkassereren.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Klubberne for de stående 
jagthunde 

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber 
for Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Per Kristophersen, Engtoften 
21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25 
e-mail: formand@fjd.dk

FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle 
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93 
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

FJDs kasserer: Ole Dahl Madsen, Kvot-
trupvej 51, Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 86 24 
24 78. Mobil: 24 82 24 78. e-mail: kasserer@
fjd.dk
 
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Dansk Jagthunde Udvalg 
DJUs sekretariat:  c/o Aage Stenhøj Jørgen-
sen, Tvedsagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hille-
rød. Tlf. 21 67 24 68 og 48 26 24 68. E-mail: 
stenhoej@mail.dk

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeud-
valg.dk

DJU

I næste nummer
På Jagthunden vil vi også gerne være med til at fejre den nye organisation.
  Derfor har vi arbejdet hårdt på at blive et endnu bedre blad. De serier, 
som nu har løbet i længere tid, udgår. Til gengæld kommer nye til bl.a. en 
serie, vi kalder Problemknuserne. Her vil kendte hundeførere give deres 
bud på, hvordan et eller andet problem i forhold til træning og dressur 
løses.
  Der vil også komme nogle små tips til, hvad du kan gøre på dit terræn 
netop nu. Det kan være tiltag, der forbedrer terrænet, men det kan også 
være noget, der letter dit arbejde.
  Når bladet dumper i din postkasse, vil det være i en ny ”indpakning”. 
Layoutet er blevet støvet af, og vi håber naturligvis, at læserne vil synes 
om det.
  I nummer 1 - 2019 vil du bl.a. kunne læse om, at en markprøvehund også 
er en god jagthund, og hvordan du passer på hundepoterne i den problema-
tiske periode mellem vinter og forår.
  Glæd dig til næste nummer, der kommer i uge 7.
  Redaktionen.

Foto: Jette Veggerby.
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Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters registreringsattest (senest 14 dage 
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11, 
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22. 
eller på mail: resultatbog@gmail.com 
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres 
via netbank til konto: 7187 0001189453 

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle af dem, 
der er allermest optaget af og engageret i 
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det 
åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør: Nicole Solgaard, tlf.  29 90 
36 13. email: ajagthund@hotmail.com

Vi modtager henvisninger indenfor bl.a.

Et dyrehospital tæt på dig

Kirurgi, eks. korsbånd
Hud- og øjenlidelser
Ultralydsscanninger
Tænder
Genoptræning

– men klarer også de årlige sundhedstjek og 
tilbyder AniPlan. Ring til os på 7425 2525

Find os i Rødding ogSommersted
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

Email:katholt@private.dk
Bestilling modtages på æg, kyllinger og

familier

AGERHØNS

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk

Fasaner/Agerhøns/Rødben 
Bestillinger modtages på æg 
og kyllinger. Høner sælges 
fra medio juni. 

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk 

behandling for en lang række 
problemer, der kan ramme 

din hund.
Ring, få en snak og aftal en tid, så 

jeg også kan hjælpe dig og 
din hund.

Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge

tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

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

www.fjd.dk

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2017 til Derby i 2019, 
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
  Første rate til Derby i år 2019 er kr. 250.- For udenlandske hunde 
er gebyret dkr. 300.-
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes 
på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor 

man også kan tilmelde elektronisk.
  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthunde-
derby@gmail.com.   Husk at opgive navn og adresse samt telefon-
nummer.

Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slange-
rup. Tlf. 40331037.

Dansk Jagthunde Derby 2019
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For 
hud & pels

For 
bevægelse & led

For 
mave & tarm

Viacutan® Plus

Canikur ® og Canikur ®Pro

Canosan®

Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe.
Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering
Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje. 

Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse
Indeholder: Canikur, tabletter: Citrusfibre, risstivelse, Kaolin, Sepiolit, Glykose, Natrium- og kaliumklorid. Canikur Pro, pasta: 
Probiotika - Mælkesyrebakterier  (Enterococcus faecium), Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling
Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder 
glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge!

Find en forhandler tæt på dig!  
Besøg os på www.bivet.nu/dk eller www.canosan.dk - her læser du også mere om vores produkter

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud. 
Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter, der 
effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene

Dyrehelse i  
verdensklasse...

an dk her læser du å mere om vores produkterd kt
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Det bedste til din hund
- gennem fl ere generationer

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

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste standard. 
Foderet er sammensat af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet. 
KROMIX bruger udelukkende friske tørrede råvarer, der sikrer en 
god naturlig smag. 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. 

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.


