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Olieprodukter
til hunde
De originale
specialolier,
der indeholder en unik
sammensætning af koldpressede animalske og
vegetabilske olier og
specifikke urter og naturprodukter.
Energy Oil
til pelspleje og energi
Mobility Oil
til den aktive brugshund
og den ældre hund med
ledproblemer
Summer Oil
afvisende overfor insekter,
herunder lopper og flåter
Itch Away
til hunde med udslæt og
hudirritationer
Olierne indeholder en
optimal sammensætning
af Omega 3 og 6 fedtsyrer,
der tilgodeser såvel den
aktive brugshund som
familiehunden.
Købes og bestilles hos
Nobel Food
tlf. 7650 4695
eller hos en af Nobel Food`s
forhandlere
Se mere på:
www.sonderskovmolle.dk
og www.nobelfood.dk
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60. Vagteljagt på fantastiske ter- Forside: Vi skal snart i gang med hundetræning og
ræner i Serbien.

agerhønsetælling. Foto: Jens Velling.

6. Et stort projekt på tværs af landegrænser skal nu bane vejen for bedre forhold for agerhønen og den øvrige fauna i agerlandet.
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Vi ved jo godt, at rovvildtet
tolder af vort nyttevildt,
men hvor galt er det? En ny
norsk undersøgelse viser,
at omkring 60 % af jordrugende
fugles reder plyndres af prædatorer, og at
ræven står for halvdelen af denne prædation,
medens arter som mår, mink, grævling og
kragefugle deles om resten.
I virkeligheden hænger de norske undersøgelser godt sammen med undersøgelser
foretaget i marsken, hvor man har konkluderet, at rævene må anses som hovedårsag
til, at bestanden af viber ikke bliver større.
Hvis vi så oven i denne redeprædation lægger prædation på unger og voksne fugle, må
rovvildtet siges at have en overordentlig stor
indflydelse på dyre- og fuglebestandene i det
åbne landskab.
Desværre ser det endnu ikke ud til, at
danske jægere i tilstrækkelig grad har taget
denne trussel alvorlig, for indsatsen mod
rovvildtet må siges at være meget begrænset,
ligesom presset på myndighederne for at få
bedre bekæmpelsesvilkår er yderst beskedne.
Man kan også sige, at myndighederne forsøger at lægge så mange hindringer ud for en
effektiv rovvildtbekæmpelse, at det næsten
bliver umuligt at gøre noget som helst. Sidste
skud på denne stamme af idiotiske regler
er, at man nu skal søge om reguleringstilladelse over nettet. Helt ærligt – der findes
ikke en eneste landmand (det er lodsejeren,
der skal søge) med mindre han/hun er meget
ivrig jæger, som gider sætte sig til at lave de
ansøgninger. Resultat: Ingen rovvildtbekæmpelse.
Hvad gør vi så? Vi må simpelthen have
ændret reglerne. Det må være sådan, at det
er den jagtberettigede, der søger. Det er ham/
hende, der står for naturforvaltningen på
ejendommen, og det er jægeren, der ved,
om rovvildtbekæmpelse er nødvendigt. Vi
må have 18 års-regelen væk. En hver med
gyldigt jagttegn bør kunne udøve regulering.
Vi må have en reguleringstilladelse til at
gælde i fem år, så der ikke skal søges hvert
eneste år, og så må vi have den helt tåbelige
indberetningspligt fjernet. Vi indberetter jo
alligevel det årlige jagtudbytte, så det er en
helt nødvendig dobbeltadministration.
Vi må også have langt bedre muligheder
i selve reguleringen. Regelen om forbud
mod lokkere og skjul må fjernes, og vi skal
have lov til igen at anvende den store norske
kragefælde.
Vi bliver nødt til lægget et massivt pres på
de organisationer, der skal presse videre på
Naturstyrelsen og miljøministeren, ellers
…….. Vi kan jo også bare vente på, at alle
vadefugle er borte, og der stort set kun findes
krager og skader i agerlandet. Så vågner
DOF nok op, og så vil der ske noget.
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard,
redaktør.

EUKANUBAHUNTINGTEAM
FORALLEKVALITETSBEVIDSTE
JÆGEREOGDERESHUNDE

*BLIVMEDLEMNU
OGFÅADGANGTIL
KVALITETSFODERTIL
MARKEDETSBEDSTEPRISER
FRAPRKG
RÅDGIVNINGOM
KORREKTERNÆRING
SPÆNDENDE
JAGTARRANGEMENTER

SE MERE PÅ WWW.JAGTHUND.COM

BLIVMEDLEMAFEUKANUBABREEDERSCLUB
OGFÅADGANGTIL
HØJKVALITETSFODERTILLAVEPRISER
Eukanuba Professional er
højkvalitetsernæring, som opfylder alle
dine hundes specifikke behov.
Udviklet på baggrund af mere end 60 års
forskning i og erfaring med udviklingen af
Super Premium kvalitetsfoder.

DAGLIGELAVEFODEROMKOSTNINGER 
SOMSTARTERFRA KRPRKILO
* Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte:Breeder- og
ernæringskonsulent Per Brommann, på tlf.: 27 80 01 60 eller på pb@eldorado.dk
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Hjælp til agerhønen på
tværs af Østersøen
Det er som med vejret. Alle taler om det, men få gør rigtig noget ved det. Nu er der imidlertid
hjælp på vej. Et samarbejde på tværs af bælt og landegrænse skal bane vejen for biotopforbedringer i agerlandet.
Tekst: Christian Clausen. Foto: Niels Søndergaard m. fl.

Agerhønens livsbetingelser i det åbne land!
Vi ved, at der er udfordringer, og vi husker
tydeligt sabelraslen fra de for nyligt afsluttede jagttidsforhandlinger: ”Bestanden af
agerhøns er så trængt, at en jagtfredning er
nødvendig for bestandens overlevelse. Se
blot på det markante fald i jagtudbyttestatistikken.”
”Jagtudbyttet falder, fordi vi laver frivillige
fredninger, men der er masser af agerhøns”,
fortalte jægere og hundefolk fra mange egne
af landet.
”Der er kun mange agerhøns, fordi der
gennemføres massive udsætninger,” lød
svaret.
Diskussionen bølgede, argumenterne
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til genstand for videnskabelig bearbejdelse,
dels at frembringe viden, som kan føre til
såvel biologisk som økonomisk bæredygtige
forbedringer af agerhønens levesteder i det
åbne land.
Projektet, som løber i de næste to år, er
støttet af EU’s Interreg-program for Femern
Hen over Femern Bælt gennemfører
Bælt Regionen, hvor et af fokusområderne
Danmarks Jægerforbund i Region Sjælland i er miljøforbedrende samarbejde mellem
samarbejde med Landesjagdverband Schle- borgere og institutioner på begge sider af
swig Holstein og Kiel Universitet et projekt, Femern Bælt.
hvis dobbelte formål er dels ved optælling af Derudover har Lolland, Guldborgsund og
agerhøns i det åbne land at udvikle sikre op- Vordingborg Kommuner ydet støtte til den
tællingsmetoder udført af frivillige lægfolk
danske del af projektets gennemførelse.
– først og fremmest os, jægerne – således at
de indsamlede data umiddelbart kan gøres
virkede mere præget af tro end af nøjagtig
viden, og resultatet blev heldigvis ikke en
fredning, men dog en forkortelse af jagttiden
med fjorten dage.
Så udfordringerne består, og de kræver
handling.

www.fjd.dk

Hvorfor vil agerhønen yngle i nogle områder og ikke i andre?
Foto: Dr. Eckhard Gottschalk.

I Region Sjælland vil vi etablere 4 forvaltningsområder på hver ca. 1.000 ha., hvor
vi - jægerne og andre gode folk, der kunne
have interesse for at deltage - flere gange i
henholdsvis forår og efterår i 2011 og 2012
vil optælle agerhøns i områderne.
Derudover vil vi foretage nøjagtige terrænanalyser, så det bliver muligt at konstatere,
hvor agerhønsene foretrækker at opholde
sig, og på den baggrund skulle vi kunne
råde de deltagende landmænd til naturforbedrende tiltag, der dels vil have sandsynlig
effekt, dels vil være realistiske hvad angår
både efterlevelse af tilskudskrav og driftsøkonomi.

Projektet på tværs af Femern Bælt skal bl.a. belyse effekten af forskellige forvaltningstiltag.

Dermed vil vi i de fire forvaltningsområder
have en sikker viden om antallet af agerhøns, en viden om, hvorfor agerhønsene
opholder sig her og ikke der, og en stærk begrundet formodning om, hvad der skal til for
at forbedre mulighederne for vilde agerhøns
i det åbne landbrugsland.
Projektet har tilknyttet Danmarks Miljøundersøgelsers Institut for Vildtforvaltning og
Biodiversitet for at sikre, at både udviklingen af optællingsmetoder og terrænanalyserne kommer til at foregå på et brugbart,
videnskabeligt grundlag.
Desuden vil Danmarks Jægerforbunds fagfolk på Kalø deltage i projektet, så vi sikrer

en effektiv erfaringsopsamling.
Og kan projektet leve op til drømmene,
kunne man forstille sig lignende forvaltningsområder etableret i hele landet, hvorefter fremtidige samtaler og diskussioner om
den danske forvaltning af agerhønen kunne
foregå på et oplyst grundlag.
Men for at projektet kan lykkes, skal vi
bruge lokalområdernes opbakning samt en
masse frivillig arbejdskraft, så indbydelser
til orienteringsmøder vil sandsynligvis for
længst være afsendt, når dette læses. Og selv
om du ikke har hørt om projektet før nu, vil
det stadig være muligt at springe på vognen,
og derved måske blive en del af projektet.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Dansk Jagthunde Derby 2011

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den
11. og lørdag den 12. marts på Fyn.
Standkvarter: Lunde Kursuscenter, Højevej
29, Lunde, 5771 Stenstrup. Tlf. 72553980
Prøveleder: Helge Knudsen.
Følgende dommere er inviteret til indledende
heat: Niels Erik Krüger, Allan Olesen, Anders
Varming, Jørgen Gordon Andersen, Allan
Diedecichsen og H.P. Clausen.
2. heat og matchning dømmes af. Niels Erik
Krüger (ordf.), Allan Olesen og Anders Varming.

For at hunden er startberettiget, skal 2. og
sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets
sekretariat senest 15. februar. Tilmelding
og betaling af 2. og sidste rate foretages
elektronisk ved at gå ind på Derbyudvalgets
hjemmeside www.jagthundederby.dk under
”tilmelding” eller ved henvendelse til Derbyudvalgets kontor.
Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til
årets Derby meddeles sekretæren hurtigst
muligt, da undladelse af dette kan have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.
Derbymiddag fredag kl. 19.00.
Forret – stegebuffet – dessert – kaffe med
småkager.
Pris pr. person kr. 235.Madpakker a kr. 70.-(fire halve + ostemad).
Derbymiddag og madpakker skal bestilles på
tilmeldingsblanketten eller hos sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 11. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00.
Opråb og sammensætning af de enkelte hold
til indledende heat.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00. Frokost i
terrænet.

Bestilling af værelser på kursuscenteret foretages ved henvendelse til Helge Knudsen på
telefon: 65 9018 31 eller mob. 25 60 93 31
Kursusværelse m. 1 opredning kr. 450,- pr.
døgn. Der må medbringes egen luftmadras eller gæsteseng til 1-2 personer pr. værelse.
Ingen hunde på værelserne.

Lørdag den 12. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00. Frokost i
terrænet.

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 47381036.

Der henstilles til, at alle møder præcist til
opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage
ved senere fremmøde.

Brug FJD´s hjemmeside
På FJD,s hjemmeside kan du holde dig
opdateret om prøver og arrangementer.
Her kan du også se det sidste nye om
vildtpleje.
www.fjd.dk

Dansk Jagthunde Derby 2012
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2010
til Derby i år 2012, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2012 er kr. 200.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret
mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde
Derby kan indhentes på Derbyudvalgets
hjemmeside: www. jagthundederby. Dk,
hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske
på hverdage mellem kl. 18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.:
steinfam@post.tele.dk
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret 21,
Hørup, 3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.
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Kråseflint eller mangel på samme
Mangel på kråseflint, forårsager rigtig
mange trafikdrab på fasaner og agerhøns.
Det er jo så ærgerligt at finde den ene af et
par agerhøns eller dele af en flok kørt ihjel i
vejkanten.
Kan vi gøre noget for at minimerer disse
kedelige trafikdrab, - ”måske ”vi kan i hvert
fald prøve. Vi er jo mange der har fodertønder i rigt antal stående på vores terræn, en
god ide kunne være, eksempelvis at smide
en spand skarp grus iblandet lidt knuste
skaller under eller ved siden af fodertønderne.
De knuste/malede skaller fås billig i de
fleste foderstofforretninger.
alexnissen@c.dk.

Dansk Jagthunde Derby
er sponsoreret af UniQ

International forårs vinderprøve i
5-klub regi 2011
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben,
Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche
Patrijshond Klub og Klubben for Gammel
Dansk Hønsehund
5-klub afholder i fællesskab INTERNATIONAL VINDERPRØVE Søndag den 27.
marts 2011
Mødested Stoubyhallen, Idrætsvej 12,
7140 Stouby. Tag afkørsel 59 på motorvej
E45, følg rute 23.
Mødetid KL. 08.30, Afgang til terræn
umiddelbart derefter.
Dommere Kaj Hedegaard (ordf.) og Heine
Tirsbæk
Afslutning i Stoubyhallen ca. kl. 16.30.
Tilmelding skal være på DJU´s anmeldelsesblanket. Anmeldelsesblanket og gebyr
skal være prøvelederen i hænde senest den
18. marts 2011. Der er mulighed for efteranmeldelse hvis der opnås 1. præmie i åben
klasse efter denne dato.
Der skal tilmeldes på DJU anerkendte
blanketter. Blanketterne kan fås hos prøveleder eller på DJU´s hjemmeside www.
danskjagthundeudvalg.dk
Tilmeldingsgebyr på 350,- skal sendes
med anmeldesesblanketten eller på

www.fjd.dk

Se mere om
vinterhjælp på
www.fjd.dk
Bank konto: Reg.nr. 7186 kontonr. 1132489 Oplys DKK reg. nummer og navn på
hund og navn på ejer, på indbetalingen.
Prøveleder: Knud Føhns, Valmuehaven
19, 6950 Ringkøbing.
E-mail: kf@danskvizslaklub.dk Tlf. 9732
5216 / 2032 8940
Adgangskrav: 2 x 1. præmie i åbenklasse
og/eller brugsklasse og/eller Fuldbrugsprøve samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller DJ´s udvidede apporteringsprøve jvf. Fælles Markprøve Regler.
Der kan på prøven uddeles CACIT til 1.
vinderen.
Der kan bestilles morgenkaffe kl.8.00 og/
eller frokost. Det bestilles ved prøveleder
sammen med tilmeldingen. Bemærk der
må ikke medbringes mad og drikkevarer i
hallen.
Med venlig hilsen
5-klub samarbejdet.
Knud Føhns

HIKE

ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE

KVALITETS FODER & UDSTYR
TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

WWW.HIKE.DK

Ønsker du forhandler- eller kennel aftale ring

86 64 73 39
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FJDrer

oriente

FJDs kontinentale
gruppemøde

onsdag den 10. november
2010 kl. 15.00 på Hotel Hedegården, Vejle.

Følgende deltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Knud Føhns (KF) DVK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Frank Elmer (FE) GDH
Kenth Lange (KL) GDH
Bent Olsen (BO) sekretær
Klaus Jensen (KJ) DDPK fraværende med afbud kl.
13.25 d.d.
Referat:
HRA bød velkommen. Han beklagede Klaus Jensens sene afbud. Han opfordrede herefter gruppen
til at vælge en ordstyrer til mødet. Valget faldt på
Knud Føhns. Mødeleder HRA.
1. Godkendelse af ref. fra gruppemøde 19.05
2010
Godkendt og underskrevet.
2.Orientering FJD
ved. BO:
a. Afholdte efterårsprøver 2010
Alle prøverne blev afviklet uden problemer. Der
var en del besvær med at få prøveledere til de
nordjyske, kontinentale prøver, men det lykkedes
til sidst at overtale Keld Navntofte og Karl Georg
Kristensen. Der blev afholdt en engelsk prøve den
2. nov. ved Aulum, baseret på 1. hold, men der
var hunde til 3 hold, med både kontinentale og
engelske hunde. LC oplyste at den alsiske prøver
blev aflyst, på grund af for få tilmeldte hunde. Et
faktum han beklagede meget. Der er kun vilde fugle
på den prøve, men bestandene er store nok til en
forsvarlig afvikling. Det affødte flere bemærkninger
vedrørende udsætninger. Reglerne skal ubetinget
overholdes. Skal præciseres for vore prøveledere.
BO bemærkede, han var sikker på, FJDs prøveledere overholder reglerne.
b. Vinderklasser 2010.
De fire prøver blev afviklet med 120 hunde – 45
engelske og 75 kontinentale. Jeg har ikke fået
tilbagemeldinger om uregelmæssigheder ud over de
i punkt e anførte.
c. Status vedr. Forårsprøver 2011
Der er sendt datoskemaer ud, og nogle er udfyldt og
sendt retur.
d. Status vedr. Vinderklasser 2011.
Den kontinentale bliver ved Præstø med Kaj Olsen
som prøveleder. Jeg mangler svar fra en af dommerne.
e. Overtrædelse af FMR dette efterår (dobbelttilmelding VK m.m.). (HMC)
(bilag 1 og 2)
HMC gav et mundtligt oplæg, problemet blev diskuteret. Der sendes en skrivelse til dommerudvalget. HRA, BO og HMC. Man diskuterede hundenes
identitet. Tages op på majmødet.
f. Afholdelse af prøver på hverdage. (CL)
CL: Flere og flere prøver lægges på hverdage, det
betyder at bl.a., at deerhvervsaktive hundeførere og
dommere må tage en feriedag, for at kunne deltage.
Hvordan kan vi begrænse problemet? Flere kommenterede CL’s indlæg. Dommere m.fl. har ret til at
fravælge prøver på hverdage. For FJDs markprøvers
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vedkommende stiles efter at hovedparten afholdes i
weekender. Dog kan prøver, der afvikles efter DM,
accepteres på hverdage.

rige medlemmer udpeges af FJD. Udvalget aflægger
rapport en gang årlig i maj og arbejder i starten
særligt for at gøre kendt viden oprationel.

g. Fremtidig udsendelse af markprøvekritikker
(elektronisk)
Som bekendt forhøjer Post Danmark portoen pr. 31.
marts 2011 med 45 %, således at et alm. brev kommer til at koste 8,00 kr. Forhøjelsen blev diskuteret.
Ligesom elektroniske løsninger blev debatteret.
Der var flere kommentarer til problemet. Der bliver
arbejdet videre med punktet på maj mødet. HRA
tager problemet op på førstkommende DJU møde,
da der i dette forum arbejdes på en løsning med vores samarbejdspartnere. Denne løsning skulle efter
planen være tæt på en løsning primo 2011.
ved. HRA:

l. Flere FJD udstillinger, Jylland – Fyn – Sjælland
(forslag fra DMKs bestyrelse (HRA)
Med DKKs fravalg af div. regler for afvikling af
udstillinger (bl.a. 16 dages reglen), ønsker DMKs
bestyrelse, at FJD i fremtiden afholder en udstilling
i hver landsdel fordelt over året. Forslaget indebærer, at
- FJDs Udstillingskomite bliver et udvalg på lige
fod med FJDs øvrige udvalg og får ansvaret for de
tre udstillinger.
- Det samlede overskud tilfalder FJD. Underskud
dækkes?
- En række indlysende fordele i forbindelse med
invitation af dommere m.m.
CL og HMC er for, BVH var lidt betænkelig. HRA
deler ikke BVHs bekymringer.
Efter en kort diskussion, enedes man om at arbejde
videre med forslaget. Den Engelske Gruppe inddrages og deres holdning til forslaget forventes efter
deres gruppemøde 24.11.

h. Status kassererposten.
Den tidligere kasserer er fratrådt pr. 1.10 2010. Jeg
må endvidere konstatere, at jeg ikke har modtaget
en eneste indstilling til kassererposten fra FJDs
bestyrelse d.d. – fristen er den 15.11. Modtager jeg
ingen indstillinger, har MBC givet tilsagn om at
fortsætte på posten. Overdragelsesforretningen er
foretaget.
i. Status det interne samarbejde.
Jeg må konstatere, at al begyndelse er svær og at
samarbejdet mellem grupperne endnu ikke fungerer
optimalt. Gruppen drøftede samarbejdets forløb
frem til dags dato, Især den gensidige informationspligt blev vægtet som særdeles vigtig. Der var
enighed om, at den nye form for samarbejde skal
have lov til at stå sin prøve. Men det kræver at
formandskabet ses oftere i fremtiden.
j. Jagthunden (Bilag 3)
Jeg ønsker en kort debat af den fremsendte mail fra
FØ (bilag 3)
Flere indlæg: Vi skal passe på, at FJDs hjemmeside
ikke ”overtager” initiativer med relation til klubbernes hjemmesider. TM er enig i, at bladet skal
handle om realiteter, ikke resultater. FØ inviteres til
fremtidige gruppemøder. Enkelte klubredaktører har
fået beskåret klubbernes indlæg, hvilket ikke altid
virker acceptabelt. HRA: Bed jeres klubredaktører
komme med en skriftlig kommentar om deres syn
på samarbejdet med redaktøren stilet til TM, således
at vi kan få skabt den konstruktive dialog, der efterspørges. Endvidere vil vi bede redaktøren indbyde
TM som repræsentant for FJD, til kommende redaktionsmøder med klubredaktørerne. Overvejende
tilfredshed med bladet.
Jeg må konstatere, at det fremsendte budget for
2011 (bilag 3A) ser lovende ud. Jeg er i øvrigt
overbevist om at ØU i deres arbejde også beskæftiger sig med Jagthunden – set fra en økonomisk
synsvinkel. Personligt glæder jeg mig til at se det
endelige regnskab for 2010.
k. Nedsættelse af FJDs Markvildtudvalg, herunder
et tættere samarbejde med DJ
(bilag 4)
Det vedlagte forslag til kommissorium for FJDs
markvildtudvalg sættes hermed til diskussion.
Forslaget er forsøgt udformet så det særligt på det
praktiske område kan matche bl.a. DJ’s Vildtplejeudvalgs kommissorium, der primært i DJ betragtes
som et politisk udvalg, der referer til Hovedbestyrelsen. Vi bør forholde os til flg.:
- Ønsker vi et sådant udvalg?
- Kan vi anbefale det foreliggende kommissorium?
- Hvordan skal det finansieres?
- Personer i udvalget. Forslag: Afventer bl.a. behandling i Den Engelske Gruppe
Efter en drøftelse enedes man om, at anbefale
udvalget og det foreliggende kommissorium, FJDs
formand indtræder som formand for udvalget.. Øv-
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3. Orientering DJU (HRA)
a. Møde 15.6
Ref. offentliggjort. Ingen kommentarer. Enkelte
punkter blev tidligere debatteret under andre
punkter.
b. Møde 09.10
Ref. offentliggjort. Ingen kommentarer. Enkelte
punkter blev tidligere debatteret under andre
punkter.
c. Valg af ny dommer til DM 2011
Uffe Jacobsen har meldt afbud. DJU har bedt os om
at indstille en ny. Der blev indstillet en ny dommer
til DJU.
4. Orientering DKK (HRA)
a. Træning på offentlige arealer (bilag 5)
Jeg skal på det kraftigste opfordre jer alle til at
efterkomme anmodningerne i brevet samt overholde
tidsfristen. Brevet er i øvrigt et godt eksempel på, at
en sag rejst i FJD gennem forbilledligt samarbejde i
DJU bliver ”kanaliseret” de rigtige steder hen.
Specialklubbernes overenskomst med DKK. CL
spurgte, hvorvidt det er muligt, at FJD lave en fælles overenskomst med DKK. Gruppen mener, at det
er et specialklubanliggende.
5. Orientering DJ (HRA)
a. Møde med Ole Roed Jacobsen
Medio september havde jeg et konstruktivt og
inspirerende møde med ORJ. Han tog vores input
omkring forbedringer for markvildtet m.m. til
efterretning og var i øvrigt lydhør over for vores
interesse i at interreg. projekt ”Femern-bælt” bliver
gennemført – trods en evt. mindre EU-bevilling end
først antaget.
b.
Interreg. projekt om markens vildt
Den endelige bevilling fra EU forventes i denne
uge, hvorefter projektet straks iværksættes. Jeg
forventer, at (hvis det nedsættes) FJDs markvildtudvalg kommer til at indtage en aktiv rolle i projektet.
Se endvidere under punkt 2k.
6. VJP og HZP som nye prøveformer i DK (bilag
6 og 7)
Jeg vil foreslå, at vi nedsætter et hurtigt arbejdende
udvalg, der med udgangspunkt i de oversatte regler
forbereder regelsættene med de nødvendige krydsreferencer til FMR til udtalelse i DUV og senere
godkendelse i DJU (og DKK). Frist 1.1. 2011.
Regelsættene burde i så fald være godkendt og klar
til brug 1.1 2012.
Gruppen drøftede begge bilag. Interessen for
prøverne er stødt voksende blandt medlemmerne.

Der blev nedsat et udvalg bestående af bestående af
HRA, TM og BVH, deres opgave er bl.a. at tilpasse
prøverne til danske forhold.
7. Fælles træneruddannelse i FJDs regi (HRA)
Det er mit forslag, at vi fællesskab (alle 13 klubber)
etablerer en fælles modulopdelt instruktøruddannelse. Uddannelse skal være en diplomuddannelse.
Uddannelse er rettet mod nuværende og kommende
instruktører. Uddannelsen skal være selvfinansieret
= brugerbetaling. Fordelene er mange: Vi sikre, at
medlemmers ofte første kontakt med deres specialklub ”løftes” af kvalificerede kræfter, at vi langt om
længe får gennemført moderne kommunikation, formidling og træningsmetoder, vi styrker fællesskabet,
nedbryder racefanatisme osv. Man drøftede ideen.
Flere var betænkelige eftersom DJ allerede udbyder
instruktørkurser. Det kan meget vel blive opfattet
forkert. Flere var også inde på, at vi ikke må få for
mange skibe i søen på en gang. HRA konkluderede,
at han forsøger at etablere et samarbejde med DJ om
modernisering af nuværende uddannelsesmoduler
(der har vores interesse) samt etablering af moduler
med særlig appel til FJDs (specialklubbernes)
instruktører m.fl..
8. Indstilling af dommerelever
Ingen
9. Indstilling af dommeraspiranter
Ingen indstillinger fra klubberne eller DJU. HRA
undersøger hvorfor og melder tilbage.
KF bemærkede, at han på sidste FJD møde gjorde
opmærksom på, at FJD altid og fortsat skal indstille
elever til videre uddannelse som aspiranter.
10. Evt.
TM: Det er uheldigt, når der i efteråret bliv placeret
en fuldbrugsprøve (Skive) i samme weekend, hvor
både Ruhårsklubben og Korthårsklubben har efterårsvinderklasse.
TM: Gør hundeførerne opmærksom på vigtigheden i at få skrevet hundenes præmieresultater i
resultatbogen.
11. Næste møde.
Såfremt der viser sig nødvendigt afholdes er møde
onsdag den 11. maj 2011 kl. 15.00. Sted angives på
dagsordenen.

FJDs engelske gruppemøde

onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel
Hedegården, Vejle.
Følgende var tilstede.:
Anton Dahl (AD) GSK Næstformand FJD
Erling Clausen (EC) ESK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK
Bent Olsen (BO) sekretær FJD
Referat.
1. Godkendelse af referat fra gruppemødet den
19.05.2010.
2. Orientering FJD.
a. Afholdte efterårsprøver.
Alle prøverne blev afviklet uden problemer. Der
var en del besvær med at få prøveledere til de
nordjyske, kontinentale prøver, men det lykkedes
til sidst at overtale Keld Navntofte og Karl Georg
Kristensen. Der blev afholdt en engelsk prøve den
2. nov. ved Aulum, baseret på 1. hold, men der var
hunde til 3 hold, med både kontinentale og engelske
hunde.

b. Vinderklasser 2010.
De fire prøver blev afviklet med 120 hunde – 45
engelske og 75 kontinentale. Jeg har ikke fået tilbagemeldinger om uregelmæssigheder.
c. Status vedr. forårsprøver 2011
Der er udsendt datoskemaer til Prøvelederne. De
fleste er kommet tilbage.
d. Status vedr. vinderklasser 2011
FJD har to vinderklasser i 2011. En engelsk of en
kontinental begge på Sjælland. Jeg har endnu ikke
prøvelederen på plads for den engelske. De inviterede dommerne har givet tilsagn.
e. Evaluering af DM 2010 (FVK)
Der var en kort meningsudveksling.
Der var i gruppen tilfredshed med mesterskabets
afvikling.
f. Fremtidige udsendelser af markprøvekritikker
(elektronisk)
Som bekendt forhøjer Post Danmark portoen pr. 31.
marts 2011 med 45%, således at et alm. brev kommer til at koste 8,00 kr.
Der udspandt sig en kort drøftelse om at stoppe
med at udsende skriftlige kritikker fremover. Dels
er næsten alle nu på Internettet og dels de store portoforhøjelser. De engelske formænd bakker op om,
at der snarest findes en fælles løsning i DJU regi,
evt. med base i DKK. BO vil eventuelt i samarbejde
med repræsentanter for DKK og DJ udarbejde en
indstilling til DJU om dispensation for udsendelse
af kritikker indtil, der ligger en samlet løsning på
problemet.
g. Dansk Jagthunde Derby 2011.
Derbyudvalget har meddelt, at datoerne for
afvikling af Derbyet 2011 bliver lørdag den 12. og
søndag den 13. marts. Det betyder en meget hård
konkurrence for FJDs engelske forårsprøver, der
netop er fastlagt til selv samme weekend. Efter
Markprøveudvalgets kalender for 2011 er Derbyet
fastlagt til fredag den 11. og lørdag den 12. marts.
BO har, som sekretær for FJD sendt en skrivelse til
formanden til Derbyudvalget, hvor han beder om
at udvalget overholder den fælles markprøvekalender. Som medejer af Derbyet var der enighed om,
at man i de engelske klubber skal sikre en bedre
intern dialog, således at alle medvirker til løsning af
problemet.
g.1 Hubertusprøve.
Enkelte klubber har svært ved at få gjort prøverne
interessante for deres medlemmer. Man enedes om
at lave et fæles koncept, der groft skitseres, to fælles
indledende prøver for DGSK, ESK, DISK og DPK.
En i Jylland og en for Sjælland og Fyn. Et antal
hunde fra disse prøver går videre til en mesterskabsprøve.
EC arbejder videre med ideen, samt opstiller et foreløbigt regelsæt, hvor udgangspunktet er, at prøven
kan anerkendes efter FCIs hubertusregler. Forslaget
sendes til høring i bestyrelserne.
h. Status vedr. kassererposten
I forbindelse med Tyge Overbyes afgang som kasserer, har Minna Clausen indvilliget i at overtage
kassererjobbet, foreløbig indtil slutningen af 2011.
i. Status vedr. det interne samarbejde (kort evaluering af ny overenskomst)
Gruppen drøftede det første halve års arbejde
efter vedtagelse af den nye overenskomst. Der var
enighed om, at der havde været flere indkøringsvanskeligheder, hvor orienteringspligt ikke var
blevet overholdt. Ligeledes var man enige om, at
sørge for, at formalia overholdes både i forhold til
overenskomsten men også i forhold til DJU. Der
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var ligeledes enighed om, at det nye samarbejde må
have tid til at finde sit rigtige leje.
j. Nedsættelse at FJDs markvildtudvalg, herunder et
tættere samarbejde med DJ. samt Dyreetiske Råds
forslag om forbud mod udsætninger.
Det vedlagte forslag til kommissorium for FJDs
markvildtudvalg sættes hermed til diskussion.
Forslaget er forsøgt udformet så det særligt på det
praktiske område kan matche bl.a. DJ’s Vildtplejeudvalgs kommissorium, der primært i DJ betragtes
som et politisk udvalg, der referer til Hovedbestyrelsen. Vi bør forholde os til flg.:
- Ønsker vi et sådant udvalg?
- Kan vi anbefale det foreliggende kommissorium?
- Hvordan skal det finansieres?
- Personer i udvalget. Forslag:
Efter en drøftelse enedes man om, at anbefale
udvalget og det foreliggende kommissorium, FJDs
formand indtræder som formand for udvalget.. Øvrige medlemmer udpeges af FJD. Udvalget aflægger
rapport en gang årlig i maj og Udvalget arbejder i
starten for at gøre kendt viden oprationel.
Der blev opfordret til at finde egnede personer til
udvalget
k. Flere FJD udstillinger,( Jylland – Fyn - Sjælland)
DMK. Hvad er jeres mening herom?
Med DKKs fravalg af div. regler for afvikling af
udstillinger (bl.a. 16 dages reglen), ønsker DMKs
bestyrelse, at FJD i fremtiden afholder en udstilling
i hver landsdel fordelt over året. Forslaget indebærer, at
- FJDs Udstillingskomite bliver et udvalg på lige
fod med FJDs øvrige udvalg og får ansvaret for de
tre udstillinger.
- Det samlede overskud tilfalder FJD. Underskud
dækkes?
- En række indlysende fordele i forbindelse med
invitation af dommere m.m.
Forslaget blev drøftet, der var enighed om, at den
engelske gruppe ikke mener, der PT er behov for
flere udstillinger i FJD regi. Sendes til høring i
bestyrelserne, og kan tages op på fællesmødet i maj.
l. Koordinering af klubbernes hovedprøver i 2011,
2012 og 2013.
Hovedprøverne i 2011 er på plads.
Med hensyn til 2012 afholder ESK og DPK hovedprøve den 22. 23. og 24. marts 2012. DGSK afvikler
hovedprøve 30. og 31. marts samt 1. april. DISK.
Afholder ligeledes den 30. 31. marts og 1. april ved
Tuse Næs. DBK mangler endnu at fastlægge deres
prøve.
I 2013 Er datoerne fastlagt for ESK til den 5. 6. og
7. april, ligeledes er DGSK fastlagt til den 5. 6. og
7. marts ved Holbæk og for DISK 22. 23. 0g 24.
marts. De øvrige mangler endnu at fastlægge datoer.
Datoerne og standkvarterer for alle prøverne kan
indberettes til sekretæren inden 31. 12. 2010 og vil
så samlet blive udsendt til samtlige 5 klubber.
3. Nye udstillingsregler.
De nye regler er et produkt af Nordisk Kennel
Union, sammen med ændringer i DKKs udstillingsregler
4. Orientering DJU.
a. Mødet den 15. maj 2010.
b. Mødet den 9. oktober 2010. . Herunder ekstra
vinderklasser efter DM.
Der var forståelse for ADs brev til DJU angående de
ekstra vinderklasser. Bilag vedlagt. SSJ havde foreslået, at prøverne blev drøftet på FJDS fællesmøde i
maj 2011. SSJ oplyste samtidig at DBK’s bestyrelse
pt. Ikke prioriterer sådanne prøver.
Med hensyn til DJUs kommende budgetter meddelte AD, at DJU har ændret regnskabs og budgetopstillinger, samt at de tilknyttede organisationers
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tilskud til DJU er fastlagt se referat fra DJU den 9.
okt. 2010. SSJ bemærkede, at dette giver lejlighed
til på førstkommende fællesmøde, at drøfte forventningerne til FJDs fremtidige økonomi.
Der var en del kommentarer til reglerne bl.a.
omkring championaterne, AD fremlagde en
sammenligning af de nordiske landes regler for
Jagtchampionater. Det skal bemærkes, at titlen
Brugschampionat ikke findes i Norge og Sverige.
Der udspandt sig en kort drøftelse omhandlende
DJUs afvisning af genoptagelse af dommerhvervet
for to personer, der tidligere har været autoriserede
dommere. SSJ undrede sig over en genoptagelse af
sagen i FJD-regi, da gruppen på sit møde den 19.
maj 2010 netop havde henvist bl.a. denne sag til
behandling i DJU.
5. Orientering DKK og DJ.
6. Indstilling af dommerelever
SSJ oplyste, at DBK har indstillet 2 elever. Der var
fuld opbakning til de foreslåede elever.
7. Indstilling af dommeraspiranter.
Der foreligger en liste fra DJU med 16 dommeraspiranter til forårets kurser. Heraf 5 engelske.
8. Jagthunden økonomistatus.
Budgettet for 2011 ser godt ud.
SSJ bemærkede, at han mente, at bidraget pr. medlem på 90 kr. henhørte under FJDs almene indtægter, idet omlægningen af Jagthunden nu er indkørt
på fornuftig vis, hvorfor redaktøren og hjælpere
i princippet får godkendt en bevillingsramme til
at lave blad for. Endvidere henviste han til sidste
møde, hvor man drøftede uklarheder i forhold
til FJDs økonomi i relation til de kommende års
kontingentudskrivninger til DJU.
9. Eventuelt
Intet
10. Næste møde.
Såfremt behovet er der, afholdes et formøde
samme dag som Fællesmødet onsdag den 18. maj
2011. kl. 10.30.

Lørdag den 27. august 2011 Kl. 9.00 i
Rold Skov, Buderupholm statsskovdistrikt ved Skørping
Mødested: P-pladsen, Buderupholmvej,
For Dansk Weimaraner Klub, Langhårsklub- Skørping.
ben, Dansk Vizsla Klub
Anmeldelsesfrist: 8. august 2010.
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde og Deltager: Max. 3 hold. Prøven er åben for
Dansk Drentsche Patrijshond Klub
andre racer, i henhold til schweissprøveregler.
Søndag den 10. April 2011 Kl. 9.00 i Vin- NB. 400m/3t og 400m/20t, der vil ikke være
tersbølle Skov
mulighed for rapportering pga. statsskovens
Mødested: Beværterhuset, kørselsvejledning reglement.
fremsendes efter tilmelding.
Dommer: Tilgår senere.
Anmeldelsesfrist: 21. Marts 2011
Prøveleder: Dan Vestergaard, Langerimsvej
Deltager: Max. 2 hold. Prøven er åben for
90, 9560 Hadsund.
andre racer, i henhold til schweissprøvereg- danvestergaard@hotmail.com Reg. nr. 9231
lerne 400m/3t, 400m/20t og evt. rapportekonto nr. 0002480700
ring
Dommer: Niels Christoffersen og Peter
Fælles for alle prøver
Larsen.
Tilmelding: Skal ske på Dansk Kennel
Prøveleder: Johnny Bastian, Ahornvej 20,
Klubs anmeldelsesblanket, som kan fås
4390 Vipperød. Tlf. 53 43 10 04 / 29 93 49
ved henvendelse til DKK’s kontor, eller
33.
downloades på www.dansk-kennel-klub.dk
johnny@bastian.dk Reg. nr. 5037 konto nr. / Aktiviteter/ Schweissprøver
3009625
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse
efter DKK’s regelsæt, der kan rekvireres ved
Lørdag den 7. Maj 2011 Kl. 9.00 i Pamhenvendelse til DKK’s kontor eller se på
hule Skov, Haderslev
DKK´s hjemmeside.
Mødested: Knagsledvej 3, 6500 Vojens.
Prøvegebyr: 400m/3t 450 kr. + evt. rapporAnmeldelsesfrist: 26. april 2011
tering 100 kr. (400m/20t 500 kr.)
Deltager: Max 3 hold. Prøven er åben for
Gebyret skal være vedlagt anmeldelsen for
andre racer, i henhold til schweissprøvereg- at være gyldig eller indsat i banken.
lerne.
Stambogen: Eller resultatbogen og vaccina400m/3t, 400m/20t og evt. rapportering.
tionsattest skal medbringes på prøvedagen,
Dommer: Hans P. Boldt, Kjeld Petersen, m. hvis resultatet ønskes indført i bogen.
flere
Knæk & Bræk!
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev
Bygade 9, 6500 Vojens. Tlf. 74 50 74 85.
justm@webspeed.dk Reg. nr. 1551 konto nr.
5701406

Korrekt stambogsnummer

Markvildtudvalg
FJD har nedsat et markvildtudvalg.
Se udvalgets sammensætning og
kommissorium på FJDs hjemmeside.
Mere om udvalgets arbejde
i næste nummer
www.fjd.dk

Schweissprøver
i 5 – klub regi 2011

Når du udfylder dine anmeldelsesblanketter til prøver og udstillinger, skal du skrive
hundens stambogsnummer rigtigt. Der er
mange, som skriver helt forkerte numre.
Du skal også skrive hele nummeret. Hvis
hunden f.eks. har nummer 20919/2007, kan
det ikke nytte noget, du skriver 20919/07.
Det kan heller ikke nytte, du skriver 36519/2009, hvis der skal stå

DK36519/2009. Det hele skal med, og
hvorfor så det?
Fordi fejlene overføres til katalog og
præmieliste, hvilket igen kan betyde, at
præmiegraden indføres for den forkerte
hund (indtastes efter numre).
Man kan heller ikke finde hunden i DKKs
hundedatabase, for her skal hele nummeret
med, for at det virker.

Følgeskrivelse til nummer to-tilmelding
Undertegnede fremsender hermed anmeldelsesblanket for
Hundens navn: _________________________________________________ stambogsnummer: _____________________
Som ekstra tilmelding på: _______________________________________________________________________________
(prøvens navn)
Hunden er i forvejen tilmeldt på: __________________________________________________________________________
(prøvens navn)
Med venlig hilsen: _________________________________________________________
(ejers underskrift)
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DJUrer

oriente

Dommeruddannelsen

Dommerudvalget har
udarbejdet et forslag til
et nyt uddannelsesforløb for markprøvedommere, som hermed bringes til orientering af Jagthundens læsere. Den nye form
for uddannelse planlægges igangsat i 2012.
Det kan oplyses, at 15 nye aspiranter starter på deres uddannelse på et aspirantkursus
den 25. februar 2011. Deres uddannelse vil
forløbe efter den hidtil gældende model.
Hundefører med flere hunde på prøve
Idet der henvises til referatet af Dansk
Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde den 9.
oktober 2010 punkt 12 skal hundeførere,
der stiller med mere end to hunde på en
markprøve, medbringe en hundetrækker.

Forslag til revidering af uddannelse
af markprøvedommere.
Hensigten med forslaget er rettidig at vække
interessen for dommergerningen hos potentielle
dom-mere, samt at få mere åbenhed omkring
dommeruddannelsen.
De væsentligste ændringer er rekruttering af
dommeremner og opsplitning af aspirantseminar
i to moduler. Endvidere at eleven tilknyttes en
mentor, henholdsvis en udpeget mentor i elevtiden og et Dommerudvalgsmedlem i aspiranttiden.
Når ansøgerne er godkendt af Dansk Jagthunde
Udvalg (DJU), overtager Dommerudvalget
(DUV) eleven, og DUV er nu ansvarlig for
dennes uddannelse frem til en bestået eksamen
eller et stop ba-seret på mangler. En mere vidtgående rekruttering af dommeremner formodes at
tiltrække personer til en orientering, hvor evt.
manglende kvalifikationer afdækkes, og interesserede på den baggrund forsøger at erhverve sig
disse. Vi bliver i det mindste klar over, hvem der
er interesserede.
Modul 1 (Elevuddannelsen) tager sigte på så
tidligt som muligt i uddannelsen at bibringe
eleven basale færdigheder til brug hele vejen
igennem uddannelsen. DUV udpeger mentorer
blandt kvalifi-cerede dommere til at påtage sig
mentorrollen over for eleverne.
Modul 2 (Aspirantuddannelsen) afsluttes med
eksamen. Mentorrollen overtages af et DUVmed-lem.
Forslaget er udformet således, at en kontinental dommer fremover vil være uddannet til at
dømme samtlige prøver for kontinentale hunde
inkl. Fuldbrugsprøven.
Der vil blive udarbejdet nye formularer, bl.a.
skal deltagelse/præmiering på Fuldbrugsprøve
være kompetencegivende på linie med de nuværende prøver. Der vil ligeledes blive udarbejdet
en detail-leret oversigt over hvilke instruktioner
m.m., der hører under modul 1, og hvilke, der
hører under modul 2.
Forslaget er stort set omkostningsneutralt i
forhold til den nuværende uddannelse.
Den nye form for dommeruddannelse forventes
igangsat i 2012.
Med venlig hilsen
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Dommerudvalget

Eleven gennemgår sammen med sin mentor en
DJU-apporteringsprøve (engelske elever) eller
en Slæb- og Apporteringsprøve (kontinentale
elever). Mentorer rapporterer til DUV.

Beskrivelse af uddannelsesforløb
Invitation til orienteringsmøde
Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) og Dommerudvalget (DUV) inviterer til orienteringsmøder.
Invita-tionerne skal publiceres hos specialklubberne, i ”Jagthunden”, ”Jæger” og ”Hunden” og
på diverse hjemmesider så betids, at interesserede
individuelt kan nå at tilmelde sig, ligesom de
enkelte klub-ber og organisationer kan tilskynde
udvalgte personer at tilmelde sig. Tilmelding
sendes til DUV, som arrangerer orienteringsmøder geografisk mest hensigtsmæssigt iht. antal
deltagere..
Orientering
Orienteringsmøder af én dags varighed afholdes
geografisk fordelt efter deltagerantal.
Formiddagen bruges til en gennemgang af:
- Dommeruddannelsen
- Overordnet gennemgang af Fælles Markprøve
Regler (FMR) og øvrige regler.
- Adgangskrav for elevuddannelsen
Eftermiddagen bruges til bedømmelser i marken
Orienteringsmøderne afsluttes med uddeling af
ansøgningsblanketter til interesserede deltagere,
som fremsender disse til DJU’s sekretariat. Sekretariatet kontrollerer faktuelle data. DUV tager
stil-ling til evt. dispensationer. Ansøgninger med
evt. kommentarer sendes til DJU til godkendelse
Godkendelse
Godkendelsen handler alene om ansøgerens omdømme, psyke og fysik. Det må være op til DJU,
der jo repræsenterer DKK, DJ og specialklubberne gennem FJD, hvilke kriterier og procedurer, der skal lægges til grund herfor.
Invitation
Godkendte elever inviteres til Modul 1.
Modul 1
Modul 1 er et endagsseminar, som afholdes
centralt. Deltagerne forventes bekendt med FMR
samt øvrige regelsæt ifb.m. invitationen.
- Follow up regelsæt FMR herunder DJU-apportering og slæb- og apportering. Derudover DJs
udvidede apportering og Fuldbrugsprøven.
- DJUs organisation og historisk redegørelse
- Hundens stil
- Hundens sanser og færtforhold
- Anvisning på brug af dommerbog og skemaer
- Kritikopbygning
- Dommerens disponering af prøven, herunder
dommerens kommunikation med hundeførerne på
prøvedagen
- DUV evaluering. Checkliste (Evt. 30 relevante
spørgsmål med udgangspunkt i dagens materiale).
Elev
Eleven tilknyttes en mentor. DUV anviser og
arrangerer, at eleven kan deltage på en kvalitetsprøve og en brugsprøve. De pågældende
dommere fremsender til DUV en udtalelse
omhandlende elevens adfærd og øvrige viste kvalifikationer på dagen. Der appelleres til eleverne,
at de dømmer så mange lokale prøver som muligt
i samråd med deres mentor, ligesom mentor skal
sikre sig, at eleven får den fornødne erfaring ved
at dømme et vist antal prøver.
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Modul 2
Modul 2 er et todages seminar med overnatning,
som afholdes centralt.
- Dommeretik og stressfaktorer
- Fuldbrugsprøve og Dansk Jagthunde Derby
- Afvikling og bedømmelse af vinderklasser
teoretisk
- Bedømmelse i marken af UK og ÅK. Kontinentale- og engelske aspiranter sammen. Udfærdigelse af kritikker, samt gennemgang af disse.
- VK bedømmelser i marken, engelske for sig,
og kontinentale for sig.
- DUVs løbende evaluering af aspiranter.
Aspirant
Hver aspirant har et DUV medlem som mentor.
Aspiranten skal under autoriserede markprøvedom-mere deltage på kvalitetsprøver for
henholdsvis kontinentale og engelske om foråret,
samt en vin-derklasse, der afvikles i jagttiden.
Kontinentale aspiranter gennemgår endvidere en
fuldbrugsprøve, og engelske aspiranter en brugsprøve. DUV gennemgår aspirantens skriftlige
kritikker samt udtalel-se fra fuldbrugsprøvedommere, og træffer beslutning om aspiranten skal
indstilles til eksamen, eller én eller flere prøver
skal gås om.
Eksamen
Aspiranten indkaldes til den afsluttende prøve,
der afholdes i februar/marts måned. Kontinentale
resp. engelske aspiranter skal på en lokal, ikke
autoriseret markprøve dømme et hold hunde
under opsyn af et DUV-medlem samt yderligere
én af DUV udpeget dommer. DUV anmoder evt.
special-klubbernes aktivitetsgrupper el. andre
om at arrangere en sådan prøve. Såfremt det ikke
er muligt, at et DUV-medlem kan være til stede,
udpeger DUV begge censorer. Aspiranten skal
selvstændigt dis-ponere prøvedagen, præmiere
hundene og give mundtlig kritik af samtlige
hunde. Aspiranten ind-sender sin skriftlige kritik
af de bedømte hunde til DUV senest tre uger efter prøvens afholdelse. Af kontrolhensyn skriver
de af DUV udpegede censorer egne kritikker.
Autorisation
På baggrund af det af DUV godkendte uddannelsesforløb indstiller DUV aspiranten til DJU’s
auto-risation. Denne vil bl.a. være betinget af,
at aspiranten til enhver tid er medlem af DKK
og en speci-alklub samt i besiddelse af gyldigt
jagttegn.
Efter godkendelse i DJUs bestyrelse tildeles
den nye markprøvedommer et dommernummer
og til-sendes en godkendelse af autorisationen.
Samtidig sendes en autorisationsskrivelse til
DKK sammen med et foto af den nye markprøvedom-mer. DKK bekræfter autorisationen
over for DJU og den nye markprøvedommer og
tilsender ved-kommende et dommerlegitimationskort med foto.
Såfremt aspiranten ikke kan godkendes af
DJUs bestyrelse, tilsendes aspiranten en skriftlig
begrun-delse herom.
15. november 2010
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Forfatteren har taget udgangspunkt i sit store kendskab til pointere og engelske settere.
Men der er meget i artiklen, som
vil være tankevækkende for enhver
opdrætter uanset race.

Det medfødte
talent

Tekst: Carlo Nørtoft Thomsen
Foto: Thomas Tängerfors
Mange jægere og hundesportsfolk drømmer om at få hunden, der bare kan alt uden
alt for meget bøvl med en masse dressur og
træning. Tænk hvis hunden bare var så klog,
at den hurtigt fandt ud af, at haren kan den
ikke fange, og at det heller ikke kan betale
sig at løbe efter agerhøns og fasaner, efter at
de er gået på vingerne. I de nordiske lande
har vi arbejdet intenst med avl af stående
jagthunde i over 100 år, og længe før den
tid, er der blevet avlet jagthunde til forskellige funktioner i forsøg på at skaffe kød på
bordet.
Målsætningen for de stående hunde har
selvfølgelig helt fra starten været at fremelske hunde, der hurtigt kunne afsøge store
arealer og finde hønsefuglene og tage stand
for dem, så det var muligt enten ved hjælp
af net, falk eller høg og senere med haglbøssen at få de velsmagende fugle med hjem
til gryden. For at de stående hunde skulle
kunne holde til at jage i flere dage fra morgen til aften, var det nødvendigt, at de var
velbyggede med gode vinklede lemmer og
havde stor hjerte- og lungekapasitet. Vi ser
da også billeder fra både 1700 og 1800-tallet
af smukke, velbyggede hunde.
Jeg har tit stillet mig selv spørgsmålet:
Hvad har vi egentlig opnået af fremskridt?
Ikke så meget i forhold til fra 1700 og 1800tallet, men i de sidste 50 år, hvor jeg har
været med. Spørgsmålet er: Har vi opdrættere her gjort en forskel i forhold til de
dygtigste opdrættere fra første halvdel af det
20. århundrede?
Når jeg læser i årbøgerne for ESK og DPK
kan jeg se, at det går lidt op og ned. 8 - 10
år med setterne i teten, og så er det pointernes tur til at brillere i en halv snes år. Men
en klar forbedring af racerne i de sidste 50
år kan jeg ikke få øje på, slet ikke.
Jeg tror, der er flere årsager til, at vi ikke
er kommet videre rent avlsmæssigt, og
at resultaterne går lidt op og ned. For det
første var kvaliteten af de bedste hunde fra
halvtredserne og tresserne høje, så det er en
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stor opgave bare at holde det høje niveau.
Men der, hvor vi svigter, og det gælder både
hundeførere, opdrættere og markprøvedommere er, at vi hundefolk har en vis evne til
at flytte med målet, så det passer til hunden,
der pt går hjemme i hundegården eller ligger
i lædermøblerne. Det er selvsagt ikke måden
at gøre det på, hvis kvaliteten skal højnes,
selv om hunden har fået en anden plads i
hjemmet og familien, end den havde for 50
år siden.
For flere af de nordiske linjers vedkommende er vi slet ikke der, hvor vi burde være
rent stilmæssigt, især galopaktionen halter,
og det hænger sammen med kropsbygningen
og vinklingen af lemmerne, her er vi jo inde
på noget, som ikke bare er noget for øjet.
Det her handler om holdbarhed og vel også
om dyrevelfærd, og det er ærgerligt, for det
burde være muligt at gøre noget her, da stil
og kropsbygning er stærkt arvelige. Jeg tror
mange opdrættere og måske endnu mere
hvalpekøbere sigter for meget efter titler og
præmieringer, når der vælges avlsdyr, hvor
den menneskelige faktor har kæmpeindflydelse, men præmier og titler skal man altså
selv gøre sig fortjent til, de følger ikke med i
en parringsakt.
Egenskaber som er meget arveligt betinget:
Her har vi store avlsmæssige muligheder!
•
Stilen
•
Jagtlyst og intensitet
•
Psyken
•
Exteriør herunder hårlag mm.
•
Dresserbarhed
•
Selvstændighed eller det modsatte
halesøg
•
Harmoni i hundegård, i hjemmet og når
hunden er på arbejde.
•
Fejl som: tandfejl, haleknæk, kryptorkisme og nogle sygdomme.
I hundesporten findes nogle udtryk for
egenskaber, hvor der er meget delte meninger om, hvorvidt eller hvor meget de er
arveligt betinget, eller de mere er miljøbetinget.
Her er prægning, dressur og erfaring meget
afgørende
•
Effektivitet før og efter skud.
•
Skarphed over for fugl (Evnen til at
bringe vanskelige fugle for bøssen)
•
Rejsning af fugl.
•
Søgsoplæg (Udnyttelse af vind og terræn)
•
Tom stand eller stand for småfugl.
Begrebet effektivitet dækker jo over, hvorvidt en hund, er god til at finde og bringe
fugle for bøssen eller den er mindre god til
det. Men hvor meget der er arveligt betinget,
og hvor meget der er på grund af erfaring
og træning er svært at sige. Min vurdering
er 30 % arv og 70 % tillært. Men det er
sikkert, at det er vigtigt, at fører og hund er
i god harmoni med hinanden, og at hunden
får masser af muligheder for at finde fugl i

et afvekslende terræn, og at den får erfaring,
også hvor der fældes fugl, jo mere erfaring
jo bedre.
Skarphed over for fugl falder meget i
tråd med effektiviteten, her er miljøet altså
træning og erfaring også en stor del af det,
der skal til, for at hunden finder ud af, hvad
den skal gøre i en bestemt situation. Der
er jo meget forskel på, om det er en kok i
en roemark, eller det er en flok høns på en
stubmark, hunden har med at gøre. Og igen
er det vigtigt, at der er god harmoni og tillid
i mellem hund og fører, det her kan føreren
nemlig ikke hjælpe hunden med, kun give
den muligheder nok for at den kan lære det.
Rejsning af fugl her igen en disciplin, hvor
dressøren spiller en stor rolle. Næsten alle
unghunde vil gerne rejse deres fugl. Her er
der dog ingen tvivl om, at psyken spiller
en stor rolle og at netop psyken er meget
arveligt betinget.
Søgsoplægget og udnyttelse af vind og
terræn, man kan også kalde det jagtforstand,
igen en kombination af arv og erfaring, hvor
læring og erfaring er en stor del af hundens
ballast. Man ser det tydeligt med hunde,
som har vist sig som gode krydssøgere,
begynder at gå hårdt på hegn og i remisser,
fordi det er her, de i en periode har fundet
vildtet. Her er der kun et at gøre, forsøge at
finde noget terræn, hvor der er fugle på åben
felt.
Jeg har set meget vindende og stortgående højfjeldshunde blive afprøvet på store
dejlige stubmarker i Danmark, hvor de ikke
anede deres levende råd om, hvordan de
skulle gebærde sig, selv om der var god vind
og masser af fugle på stubben. Så her blev
mesteren til en novice på grund af mangel
på erfaring.
Tom stand eller stand for småfugl er en
skavank, der ikke er til at leve med. Der er
ingen tvivl om, at det både er arveligt og
miljøbetinget. Hvis det er et vedvarende
problem, er hunden ubrugelig til jagt og
sport.

opdrættere. Derudover har vi stamtavlerne.
Vore markprøver er delt i klasser: Ungdomsklasse – Åben klasse – Brugsklasser
og Vinderklasser, her skelner man i mellem
kvalitetsklasserne som er UK – AK – BK og
så Vinderklasserne, som er rene konkurrenceklasser. Derudover har fremsynede folk
for de engelske racer lavet en avlsprøve,
nemlig Dansk Jagthunde Derby.
Vore åbenlyse redskaber i avlsarbejdet til
forbedring af kvaliteten af vore jagthunde,
er kvalitetsklasserne og Derbyet, men er
det så disse prøver, hundefolket har fokus
på, når man overvejer hvalpekøb eller en
parring? Nej, det er det ikke, måske derbyet
lidt, men ellers er det suverænt vinderklasserne, hundefolket går efter, og Derbyet
er jo også en konkurrenceklasse, i hvert
fald på andendagen. Heri ligger efter min
overbevisning, en af de mest iøjnefaldende
forklaringer på, hvorfor det går trægt med
fremskridt i avlsarbejdet.
Markprøvekritikkerne og bedømmelsen er
ikke til meget hjælp, hvis man er på udkik
efter en hvalp, eller en avlspartner til sin
tæve. Øvelsen går mest ud på at tælle stand
og fejl, og knap så meget om at se på kvaliteter i hundenes bevægelser. Kritikkerne er
meget enslydende, næsten alle hunde går i
god stil, med hovedet i eller over ryglinjen,
bare hunden løber hurtigt, eller det ser ud til
at den løber stærkt og udviser stor energi,
så får den som regel betegnelsen: Går i
god stil og høj fart. Vi ser desværre alt for
mange hunde med kort galop, krum ryg og
hængende haler, der får tildelt 1. pr. i både
ungdoms og åben klasse, og så er vejen jo
åben til vinderklasserne.
Det er naturligvis opdrætterne, der har ansvaret for avlsarbejdet, men dommerne har
altså også et stort ansvar for, at de kritikker,
der bliver skrevet, er rammende og præcise,
også hvad stilen angår. Hvis ikke vi holder
fanen højt med hensyn til stilen hos den
engelske hund, mister den efter min mening
sin eksistensberettigelse

Min påstand er, at en vinderekvipage ofte
består af to dele menneske og en del hund.
Det svageste led i kæden er altså den menneskelige faktor, det skal ikke forstås på den
måde, at hveranden eller hver trejde hund,
der bliver avlet, har potentiale til at blive
tophund, men rigtig mange gode emner ender som middelmådige eller uduelige, fordi
mennesket bag ikke har de evner eller den
energi, der skal til for at udnytte hundens
medfødte arvelige anlæg.
På den anden side må man heller ikke være
blind for, at dygtige dressører er i stand til at
dække over manglende evner med masser af
træning og grundig dressur.

Alt i alt ville det være dejligt, hvis opdrætterne gik mere bevidst efter at forbedre
og fastholde de mange elementer, som er
arvelige. Og det er vejen frem, hvis vi skal
forbedre vore stående hunde. I virkeligheden er det langt lettere at frembringe gode
hunde, hvis man i avlen går direkte efter
jagtlyst, finderevner, stil og samarbejdsvillighed. På den måde kunne vi komme til at
leve op til nordmanden Ejner Tønsagers ord:
” Ingen kan bedre lære en hvalp jagt, end
den er i stand til at lære sig selv, når blot den
får mulighed for at udnytte sine medfødte
anlæg og anvende naturens egen oplæringsmetode. Problemet bliver derfor ikke at lære
hvalpen at gå på jagt, men ikke at hindre
den i at lære sig selv at gå på jagt.”
Lad os i fremtiden avle på talentet.

Vore redskaber i avlsarbejdet er markprøverne og udstillingerne, her bliver hundene
bedømt, ud fra fælles markprøveregler og
set af mange potentielle hvalpekøbere og
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FJDs forårsmarkprøver
Ingen hund kan deltage i mere end én af
nævnte prøver udover de prøver hvor der er
en * stjerne.
Mulighed for ekstra tilmelding: På de
prøver, hvor der er påsat en * stjerne, er der
mulighed for at tilmelde hunden yderligere
til en prøve, uanset at man har tilmeldt den
til en prøve i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne ekstra tilmelding vedhæftes
den indsatte „følgeskrivelse til nummer-totilmelding“, der er indsat på side?? i dette
nummer af Jagthunden. Der trækkes lod
mellem de fremsendte „nummer-to-tilmeldinger“, såfremt der er plads på holdene på
* prøverne. Det skal understreges, at man
både skal sende en tilmeldelsesblanket til
sin „1.prioritets-prøve“ og til den ekstra
prøve. (se side 12)
Fælles for alle prøver gælder: Mødetid:
Kl. 08:00. Undtagen den Bornholmske
prøve, her er mødetid kl. 09.00.
Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for
alle racer) og åben klasse kr. 350,00.
Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal
være prøvelederen i hænde senest mandag
den 28. februar 2011. Undtagen den Bornholmske prøve, her er tilmelding mandag
den 28. marts 2010.
Tilmeldingsblanketten kan rekvireres
skriftligt hos prøvelederne eller FJDs
sekretær ved indsendelse af en frankeret
svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan
ligeledes findes på DJUs hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk. Her kan
blanketten udfyldes inden man printer den
ud. Opmærksomheden henledes på, at det
er absolut nødvendigt, at tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver og
sort eller blå kuglepen eller maskinskrift (
røde eller grønne kopier fra kopimaskine
accepteres ikke). Ved download undlad da
at klipse forside og bagside sammen brug
en kontorklips. Stambogsnummeret (DKK
registrerings nr.) skal stå tydeligt af hensyn
til DKKs edb-registrering af præmieringer.
Gamle, forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Indskuddet skal følge
tilmeldingsblanketten og må ikke vedlægges
kontant. På prøver hvor bank kontonr. er
oplyst, kan indskuddet overføres til denne,
HUSK ved indbetaling på Homebanking
bedes kopi af indbetaling følge anmeldelsen,
samt dit egen kontonr, til brug for prøvelederen ved evt. tilbagebetaling.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK- stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er medlem af den specialklub hvis race, der føres.
Det samme gælder for udenlandske hundes
ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives. Specialklubbernes
kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne.
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Stambog/ vaccinationsattest skal medbringes for eventuel kontrol. På forlangende kan
resultatbogen få indført eventuel præmiegrad. Frokost afholdes på de fleste prøver i
terrænet. Kritik af ikke-præmierede hunde
gives i terrænet. Morgenkaffe kan købes
på de fleste mødesteder. Det er ikke tilladt
at medtage egne drikkevarer inkl. kaffe de
steder, hvor der spises frokost indendørs i
restauration, cafeteria eller lign., hvis dette
ikke meddeles særskilt.
Henrik Raae Andersen formand
Bent Olsen, sekretær
Prøveprogram:
Engelske racer.
Vær opmærksom på, at samtlige engelske
prøver afholdes søndag den 13. marts 2011,
bortset fra Koldingprøven og prøven på
Bornholm grundet placeringen af Derbyprøven.
FJDs Nordjyske prøve søndag den 13.
marts 2011 – max 3 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. Toftegårdvej
65, 9440 Aabybro
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. nr.
98843187, E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Bankkonto: 9044-0000966487. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Dommere: Ole Dahl Madsen, Ulrik Stadelhofer og Søren Lassen.
*Midtjyske prøve søndag den 13. marts
2011 – 2 hold engelske og 1 hold kontinentale.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej, Egeris
6920 Videbæk
Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6
Vorgod, 9620 Videbæk. Tlf. nr. 97175215/
23307215.
Bankkonto: 5997- 8008 452. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Andet: Der kan købes morgenkaffe. Grillpølser kan købes til frokost.
Dommere: Engelske: Fl. Østergaard og Jens
Hansen. Kontinental: Klaus Thusgård
*Sydjyske prøve søndag den 13. marts
2011 – max 3 hold.
Mødested: Darum Fritidscenter, Nørrelundvej 16, 6740 Bramming.
Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 6740 Bramming. Tlf.
nr.:75179442/24855377. E- mail: ac-hpc@
mail.tele.dk .
Bankkonto: 4630-4630142091. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Dommere: Endnu ikke på plads
*Midtfynske prøve søndag den 13. marts
2011 – max 2 hold
Mødested: Salbrovadhallen, Salbrovad 30,
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5610 Assens
Prøveleder: Jens Bang, Strandgade 19,
5610 Assens. tlf.: 40 26 70 61 E-mail: adv.
jensbang@mail.tele.dk
Bankkonto: 0910-048 1070. Husk ved
indbetaling på homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Andet: Madpakker kan bestilles hos halbestyreren senest en uge før prøven afholdes.
tlf.: 64 791 991.
Dommere- Med forbehold: Svend Åge Vad,
Lars Nielsen/ Anders Warming.
Koldingprøven mandag den 14. marts
2011. max – 1 hold blandet ungd. og åkl.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34,
6091 Bjert. tlf. nr.: 22748040. E-mail
antondahl@tdcadsl.dk
Mødested: P-pladsen, Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding. kl. 09.00. (Motorvejsafkørsel 63)
Bankkonto: 2470- 6871 314 991. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Dommer: Allan Nissen.
*Sjællandske prøve søndag den 13. marts
2011 max – 4 hold.
Mødested: “ Kaisholm” Bråbyvej 4690
Haslev .
Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15,
Gerskov, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf. nr.:
46404587/24647270, E- mail juuls@mail.dk
Bankkonto: 0333- 2551 271 407. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Dommere: Endnu ikke på plads.
Kontinentale- racer.
Nordjyske prøve søndag den 13. marts 201
- max 5 hold.
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41,
Dalbyover 8970 Havndal.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22,
Sødring 8970 Havndal. Tlf.: 86472199
Bankkonto: Kan ikke betales elektronisk,
kun pr. check
Dommere: Endnu ikke på plads
Østjyske prøve lørdag den 12. marts 2011 –
max 2 hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbådehavne 8500 Grenaa.
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5,
8500 Grenaa. Tlf.: 8632 1889.
Bankkonto: 8113- 000 862 9015 Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Dommere: Endnu ikke på plads
*Sydjyske Prøve søndag den 13. marts
2011. - max 2 hold.
6818 Mødested: Årre Kro, Skolegade 13
Årre.
Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej
73, 6800 Varde. Tlf.: 75267263/ 21427955
E-mail kp.pedersen@mail.tele.dk

Bankkonto: 5982- 1008 576. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Andet: Kaffe/ rundstykker 25. kr. Betales
ved tilmelding.
Dommere: Bo Jensen og Thomas Moltesen
Fynske forårsprøve søndag den 13. marts
2011 max 1 hold.
Mødested: SLK´s klubhus Ndr. Ringvej 55,
5771 Stenstrup.
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen Åvangen
25, Kirkeby 5771 Stenstrup. Tlf.: 6226
1053/ 2223 2362 E-mail tinamehl@kirkebymail.dk
Bankkonto: 5378- 0000 306 491 Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Dommer: Jes Laulund

Forårsmarkprøve
i 5 klub regi 2011
Klubben for Gammel Dansk Hønsehund,
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk
Weimaraner
Klub og Dansk Drentsche Patrijshond inviterer til forårs markprøve - max 2 hold
Prøvedato: Søndag d. 3. april 2011
Mødested: Østjysk hundecenter, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg.
Mødetid: kl. 8:30
Dommere: Just Mikkelsen og med flere hvis
der er nok deltagerne til flere hold.
Prøvegebyr: 300,00 skal følge tilmeldingsblanketten på check eller indsættes på konto:
regn r. 5586 kontornr. 6875947549.

Husk at påføre hundens navn på indbetalingen!
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 21. marts 2011.
Tilmeldingsblanketten skal sendes til prøveleder Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14a,
8600 Silkeborg eller per e-mail: jongstra@
privat.dk
Tilmelding skal ske på DJU anerkendte blanketter. Kan hentes på DJU´s hjemmeside
www.danskjagthundeudvalg.dk
Der kan købes rundstykker, kaffe og frokost
på dagen. For mere informationer ser på klubbens egne hjemmeside.
På de 5 klubbers vegne
Johanna Jongstra

*Sjællandske prøve Ringsted lørdag den
12. marts 2011 –max 4 hold.
Mødested: Ringsteds Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej
30, 4174 Jyderup. tlf.: 5760 1008 E-mail
soren@fredskov.dk
Bankkonto: 9888- 0000 291 707. Husk ved
indbetaling på Homebanking bedes kopi af
indbetaling følge anmeldelsen.
Andet: Der kan købes morgenkaffe og
brød. Eftermiddag Kaffe og kage.
Dommere: Vagn Jensen, Jesper Hansen
Rene Jørgensen og Jens K. Hansen.
Sydsjællandske prøve Vordingborg. søndag den 13. marts 2011 – 3 hold.
Mødested: Granvej 44 C 4760 Vordingborg.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej50A,
4760 Vordingborg. Tlf.: 5538 2815.
E-mail: kajolsen@paradis.dk
Bankkonto: 2650- 6272 672 227. . Husk
ved indbetaling på Homebanking bedes
kopi af indbetaling følge anmeldelsen.
Dommere: Kim Nielsen, Jesper Hansen og
Claus Søgård Nielsen.
Engelske og Kontinentale racer.
*Bornholmske prøve søndag den 10. april
2011. Max 1 hold eng. og 1 hold kont.
Mødested: Klemensker Hallen, mødetid kl.
09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38,
3700 Rønne. tlf. 4035 3558. E-mail: hvideenge@mail.dk
Andet: Anmeldelsesfrist mandag den 28.
marts. 2011
Bankkonto: 9541 – 7695 636 479. . Husk
ved indbetaling på Homebanking bedes
kopi af indbetaling følge anmeldelsen.
Dommere: Endnu ikke på plads

Kragborg Råfoder
Dansk kvalitets kød til danske jagthunde
www.kragborg.dk
Tlf. 40 17 54 31
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Spørg dyrlægen

v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så send det
til Jagthundens redaktion.
Vores dyrlæge vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Er der flere spørgsmål, end
rubrikken giver plads for, vil spørgsmålene blive udvalgt efter hvilket der ud fra en
veterinærfaglig synsvinkel har størst almen interesse.
jagthunden@fjd.dk
Symptomerne er en kraftig tør hoste, der
ofte ender med at hunden forsøger at brække
noget slim op.
De fleste hunde er ret upåvirkede bortset
fra hosten, som stammer fra en bronchitis
(betændelse i de øvre luftveje). Der kan
være feber i starten og i nogle tilfælde også
rindende øjne og snot i næsen. I enkelte
tilfælde kan infektionen udvikle sig til en
regulær lungebetændelse.
Sygdommen smitter, hvor der er mange
hunde samlet – i hundepensioner og til
udstillinger, markprøver, hundetræning osv.
Smitten er luftbåren, dvs. virus og bakterier
spredes via mikroskopiske vanddråber, der
flyver rundt i luften, og risikoen er således størst, hvor der er tæt kontakt mellem
hundene og evt. under dårligt ventilerede
forhold.
Hundene opnår en immunitet af en vis
varighed (formodentlig max. et år) efter at
have været inficeret, og dette er forklaringen
på at kun én ud af dine 4 hunde blev syg.
Hvor længe skal hunden så holde pause
efter en infektion med kennelhoste?
Det er umuligt at svare generelt på, idet det
er forskelligt, hvor voldsomme symptomer
den enkelte hund har, så det må man rådføre
sig med sin dyrlæge om. Det er dog helt sikkert, at alle hunde har behov for en rekreationsperiode efter et angreb af kennelhoste på
mindst 14 dage efter ophør af symptomerne.
Nogle hunde kan have behov for længere
rekreationsperiode.

Set i lyset af dette, er det vigtigt for en ejer
af en brugshund at sikre sig så godt som
muligt mod kennelhoste. De almindelige
vacciner, som gives en gang årligt ved en
injektion, beskytter delvist mod viruskomponenten i kennelhoste, men disse vacciner
giver desværre kun en delvis beskyttelse.
Der er nu kommet en vaccine på markedet
mod både bakterien bordetella bronchiseptica og hundens parainfluenzavirus i form
af nogle dråber der dryppes ind i næsen på
hunden. Dette danner en immunitet lokalt
på slimhinden, og dette har vist sig at give
en bedre beskyttelse. Derfor er mange
hundepensioner også begyndt at kræve /
anbefale at man bruger denne vaccine, før
man sætter sin hund i pension. Denne vaccine er p.t. den bedste beskyttelse man kan
give sin hund – men husk at ingen vaccine
beskytter 100 procent, og denne sygdom er
så kompleks, at en del hunde kan blive ramt
til trods for vaccination. Vaccinen skal helst
gives mindst tre uger før for at give optimal
beskyttelse, og virkningen varer ca. et år.
Man skal huske, at det er en levende vaccine, så mennesker med svækket immunforsvar skal tage særlige forbehold overfor
denne vaccine, og man kan også komme
ud for, at hunden reagere på vaccinen med
nogle sygdomstegn. Dette er dog normalt
ikke noget stort problem.
Venlig hilsen
Annebeth Abrahamsen

Hundens muskelfibre arbejder alle sammen
på fedt til forskel fra f.eks. mennesker og
heste, hvor en del af muskelfibrene arbejder
eftermiddagen?
Alle står og roder med alverdens ting efter på kulhydrater.
Det vil sige, at de ”snacks”, man vil bruge,
formiddagens afprøvning, eller jagt.
Æg, druesukker, fedtemadder, og madpak- skal have et højt proteinindhold og et højt
fedtindhold. Desuden har hunden brug for
ker. Specielt på markprøve skal hundene jo
væske, elektrolytter og sukker (glucose).
være på mærkerne.
Så følgende ”regler” kunne være et forslag
Hilsen Palle Krag.
til tilskud under f.eks. markprøve:
- Fodring mindst fire timer før og mindst fire
Kære Palle Krag,
Med fare for at bevæge mig ud på et område timer efter en præstation.
hvor der er lige så mange meninger og hele - Adgang til vand mindst hver halve time.
- Efter formiddagens arbejde: hvile, sukker/
og halve sandheder, som der er hundefolk,
elektrolytopløsning og en snack der er rig
foderforhandlere, dyrlæger og mere eller
på protein og fedt.
mindre selvlærte ”ernæringseksperter”, skal
De fleste dyrlæger kan forsyne dig med
jeg forsøge at give dig lidt retningslinier.
elektrolytpulver eller -væske til opløsning i
Der er nogle facts:
Hunden har til forskel fra f.eks. mennesker vand.
Det vigtigste er jo nok det foder hunden
ikke så meget brug for kulhydrater, når
får til dagligt: det skal være af høj kvalitet
den skal præstere. Den har brug for fedt og
og beregnet til aktive hunde – og afpasset
protein.

efter hundens foderstand og alder. Spørg
eventuelt dyrlægen til råds.
Derfor findes også følgende alternative
anvisning:
Begynd gradvis med et foder til aktive
hunde (dvs. et foder med højt indhold af
protein, fedt og energi) en - tre uger før
jagtsæsonstart, og fortsæt så længe hunden
yder en ekstra arbejdsindsats.
1/3 af dagsrationen gives to - fire timer før
præstationen
Under arbejdet gives 10% af dagsrationen
hver anden time
Resten af dagsrationen gives to - tre timer
efter præstationens ophør.
Vand: Små, hyppige mængder. Tilbyd hunden vand eller elektrolytblanding hver time.
Hvis hunden skal ”hjælpes i gang” med at
drikke, kan man piske lidt flydende/halvflydende mad i vandet for at give smag.
Venlig hilsen, Annebeth Abrahamsen

Kennelhoste - hvad gør jeg?
Min hund blev for to år siden diagnosticeret med kennelhoste. Det var lige inden
efterårssæsonen startede, hvor hunden bl.a.
var tilmeldt to brugsklasser. Min dyrlæge
mente, at det var fint nok med et par ugers
pause, hvorfor hunden og jeg nåede de to
prøver. Det var dog tydeligt, at hunden ikke
var i form på den første prøve. Jeg har efterfølgende konstateret, at han har tendens til
hosten ved træk i snoren - især når vi cykler.
En anden hundefører har fortalt, at hans
hund fik kraftige belægninger i vejrtrækningssystemet i forlængelse af en kennelhoste. Denne hund blev også brugt meget, og
fik ingen pause i forlængelse af sygdommen.
Derfor skal jeg spørge om følgende:
Kan jeg gardere mig mod kennelhoste i
form af vaccinationer e.l.?
Skal hunden være specielt modtagelig? Har
fire hunde, hvor kun den ene blev syg.
Hvor lang pause skal hunden reelt have?
Har set anbefalinger på op til tre måneder.
Det var så den jagtsæson.
Med venlig hilsen
Søren Stenhøj
Kære Søren Stenhøj
Kennelhoste hos hunde er en kompleks størrelse, idet den forårsages af virus (hundens
parainfluenzavirus) samt bakterier (bordetella bronchiseptica) i forening.
Det er meget individuelt hvor alvorligt
sygdommen kommer til udtryk hos den
enkelte hund.

Hvordan gives hundene ekstra energi
til frokost, så de kan præstere igen om
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Invitation til alle DKK’s forårsvinderklasser 2011 Anerkendt Skovprøve
DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med stående
jagthunde der er medlem af DKK og med DKK
anerkendt stambog og i øvrigt opfylder reglerne
for at stille i vinderklasse. Der kan kun tilmeldes
til en af vinderprøverne i lighed med tilmeldelse til
efterårsvinderprøverne.
Tilmeldingsfristen til samtlige prøver er fredag
den 4. marts 2011. Skriv på tilmeldingen hvilken
alternativ prøve der ønskes deltagelse på, i tilfælde
af overtegning.
Vinderklasse på Sjælland i Hornsherred for
Engelske racer fredag den 18. marts 2011
Mødested: Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630
Jægerspris. Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Tonny Ventrup, tlf. 47 50 30 52
Dommere: Peter Rafaelsen, Asger Stein, Finn Møller Jørgensen, m.fl.
Vinderklasse ved Bramming for Engelske racer
mandag den 21. marts 2011
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, Kjærgårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bramming.
Mødetid: Kl. 800.
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35
Dommere: Sven Aage Vad (ordf.), Poul Erik Dahl,
Tage Skov
Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske racer
onsdag den 23. marts 2011
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning.
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 81
Dommere: Allan Olesen, Jan Nielsen, Ulrik Stadelhofer
Mesterskabsprøven engelske racer på Vestsjælland lørdag d. 9. april 2011
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene
kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s
forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby,
4300 Holbæk, 59 46 01 31. Mødetid: Kl. 830
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen / Jan Lorentzen
tlf. 29 27 73 41 – 20 14 70 48
Dommere: Erling Clausen (ordf.), Flemming Sørensen, Anton Dahl
FCI prøve for kontinentale racer i Bjerre Herred
*) mandag den 14. marts 2011
Mødested: Dansk Transport Center, DTC torvet 20,
7100 Vejle
Mødetid: Kl. 8.30 – Morgenkaffe fra kl. 08.00 –
Afg. terræn kl. 09.00
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen. Dommere:
Oplyses senere
*) Kravet for tilmelding er 1. pr. ÅK. Prøven afvikles med solosøg, og vil for de hundeførere der ønsker det danne grundlag for udtagelse af landsholdet
til Europa Cup 2011. Bedes anført på tilmeldingsblanketten.(Se tillige: www.dansk-kennel-klub.dk)
Vinderklasse ved Grenå for kontinentale racer
fredag den 25. marts 2011
Mødested: Grenå Jagtforenings klubhus, Skakkes
Holm, Grenå Lystbådehavn,
8500 Grenå. Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Mogens Nielsen, tlf. 30 59 35 87
Dommere: Niels Jørgen Nielsen (ordf.), Uffe Jacobsen, Kresten D. Kjeldsen
Vinderklasse på Sydsjælland for kontinentale
racer mandag den 28. marts 2011

Mødested: Stadion, Gammelsøvej 21, 4760 Vor
dingborg. Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Peder Jacobsen, tlf. 40 36 52 08
Dommere: Henrik Raa Andersen (ordf.), Bjarne
Akselsen og René Jørgensen.

Tirsdag d. 22. marts 2011 afholdes anerkendt. Mødested: Østeropsyn, Skagen
Klitplantage. Tilmelding til Ingemann Albrechtsen. Lundgårdsvej 5, Uggerby, 9800
Hjørring. Tlf.: 98 97 51 21.

Vinderklasse ved Ribe for kontinentale racer
fredag den 1. april 2011
Mødested: Højagervej 14, Roager, 6760 Ribe.
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Johan Sandersen tlf. 22 85 41 09
Dommere: Ove Nissen Nielsen (ordf.), Just Mikkelsen, Thomas Moltesen Hansen
Vinderklasse ved Nørager for kontinentale racer
fredag den 1. april 2011
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 9610 Nørager. Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, tlf. 98 65 30 82/20
47 33 82
Dommere prøve 1: Kirstein Henriksen (ordf.), Kaj
Hedegaard, Ole Hillebrandt
Dommere prøve 2: Bent Hesthaven (ordf.), Knud
Maabjerg, Klaus Thuesgaard
Mesterskabsprøven kontinentale racer ved
Næstved søndag d. 10. april 2011
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene
kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s
forårsvinderprøver.
Mødested: Rønnebæk Forsamlingshus, Kirkevej 17,
Rønnebæk, 4700 Næstved. Mødetid: Kl. 830
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen 29 27 73 41/
Bjarne Jensen 2 196 85 09
Dommere: Poul Bjarne Jensen (ordf.), Jørgen Christensen, Allan Grundahl
Tilmeldingsgebyr er kr. 350,00 som kan betales
med check eller indsættes på Jyske bank reg.nr.
5035 konto 1367557. Tilmeldingsblanket sendes til:
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand,
Att.: Annette Pil Jensen
Generelle supplerende oplysninger:
Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er kr.
350,00
Dansk Jagthundeudvalgs tilmeldingsblanketter
rekvireres fra og tilbagesendes til DKK’s kontor,
Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 18 81 00.
Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55. Automatisk
telefonbåndsvarer 56 18 81 56. Telefax 56 18 81 91.
Blanketterne bedes udfyldt med blokbogstaver eller
på maskine.
Tilmeldingsblanketten kan også findes på DKK’s
hjemmeside www.dansk-kennel-klub.dk
Der fremsendes ikke kvittering for modtaget betaling/tilmelding.
Der dømmes efter gældende ”Fælles Markprøveregler”.
Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og
DKK’s ærespræmier.
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus senest 14 dage
før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder
at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For
øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år
gammel.
Dokumentation for vaccination skal medbringes på
prøven.
Tilmeldingsgebyr og blanket skal være DKK i
hænde inden tilmeldingsfristen udløber.
DKK’s udvalg for stående jagthunde
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- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.
Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk
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Hvor blev de af?

Kaj og Roserne
Han har siddet i dommerudvalget, redigeret årbog på skrivemaskine og skudt et hav af krikænder, men den gamle korthårsmand har også grønne fingre.

Tekst og foto: Flemming Østergaard
Sommeren er ved at gå på hæld, da Jagthundens redaktør ruller ind i Egebæk. For dem,
som ikke kan deres geografi, kan vi oplyse,
at det er en mindre by nogle kilometer syd
for Ribe. Jeg har en aftale med Kaj Tørnquist, som jeg nok ikke har snakket med de
sidste fem år.
Jeg bliver vist ud i haven, for hvor skulle
Kaj ellers befinde sig, når det ikke er jagttid? Kaj Tørnquist har nemlig ud over jagt
og den korthårede hønsehund en stærk passion for have og ikke mindst for roser.

Kaj havde gode evner for at dressere, og han
hentede i løbet af få år mange 1. præmier
og vinderklasseplaceringer, og det er nok
karakteristisk for Kaj Tørnquist at kunne
skabe den gode jagthund. Til gengæld nåede
han, som han selv siger det, aldrig helt til
tops, men det kan jo også skyldes, at der
ret hurtigt blev brug for hans mange andre
kvaliteter.
En af de første var dommergerningen, som
tog sin begyndelse ved en hovedprøve i begyndelsen af 70-erne. Under middagen kom
Henning Kromann hen til Kaj og sagde: Venlig som altid byder Kaj velkommen,
Gordon Knudsen vil tale med dig. (Gordon
og da vi deler interessen for roserne, starter Knudsen var den daværende formand for
snakken her og ikke om hundene. Vi bliver
Korthaarklubben, sekretær i FJD og redakhurtigt enige om, at roserne har gebærdet sig tør af Jagthunden). Det var andre tider den
underligt i år. – De så jo næsten døde ud, da gang. Formanden sendte lige et bud ”ud i
vinteren var omme, siger Kaj Tørnquist og
byen”. – Men når Gordon Knudsen, bød, så
tilføjer, at han da aldrig har klippet dem så
måtte man indfinde sig, siger Kaj Tørnquist
hårdt ned som i dette efterår og var bange
og tilføjer, at det i første omgang blev en
for, om de overhovedet blev til noget. – Men kort samtale, for det eneste, han sagde, var: der tog jeg som mange andre så grueligt
Kom lige op på mit værelse efter middagen.
fejl, for jeg kan da ikke huske, at den første
Kaj syntes det var en lidt underlig melblomstring har været så overdådig. Det var
ding. Hvad mon der var i gærde? Men der
næsten et helt orgie i blomster, tilføjer han.
var ikke andet at gøre end at indfinde sig.
Samtidig stiller han spørgsmålstegn ved,
Som sagt så gjort. – Oppe på værelset sagde
om der overhovedet bliver noget af anden
Gordon Knudsen, at folk havde peget på
blomstring. Kaj synes det er som om, de har mig som kommende markprøvedommer.
brugt alt krudtet.
Jeg slog mig lidt i tøjret. Kunne jeg nu også
Vi sætter os på terrassen og får kaffe i
klare det osv.? Men gordon Knudsen slog
kopperne. Hvor skal vi begynde? Vi skal i
bare ud med hånden og sagde: - Når disse
hvert fald begynde på Langeland, hvor Kaj
personer har peget på dig, behøver du ikke
Tørnquist er født, og vi skal næsten 60 år
bekymre dig. Så var det afdiskuteret.
tilbage, da Kaj i bytte for et luftgevær fik en
Det betød så, at Kaj Tørnquist kunne
ni måneders korthårshvalp. Da han senere
trække i dommertøjet i 1977, og det blev
flyttede fra øen, blev hunden på Langeland, starten på en, kan jeg roligt sige, flot karmen kimen var lagt til en hundeinteresse,
riere som dommer. Altid venlig og gemytlig,
som brød ud i lys lue i 1964.
men alligevel med den autoritet, der gjorde,
Kaj Tørnquist fortæller: - Jeg havde købt
at jeg aldrig har hørt nogen anfægte Kajs
en korthår, og så synes den dengang kendte afgørelser.
sønderjyske korthårsmand, Karl Lund, at jeg Det ene fører ofte det andet med sig, og da
skulle komme over til ham og træne. Det
Kaj havde været en flittig udstiller af sine
blev en fin tur, og så var jeg sat i gang.
hunde, blev han også udstillingsdommer i
1981.
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Vi får frisk kaffe i kopperne, og så går
snakken ellers om jagt, hunde og prøver den
gang og nu. Kaj Tørnquist synes nok, som
så mange andre, der kan huske de gamle
dage, at tingene har forandret sig, som det
nu en gang skal, hvis der er udvikling. Men
han synes også, at udviklingen på mange
måder er gået i den gale retning. – Det hele
er blevet mere forjaget, siger Kaj og tilføjer,
at da han begyndte i hundesporten, blev
deltagerne til prøven var slut for at hylde
præmietagerne. – Nu er det bare med at
komme hjem, hvis man ikke selv har fået en
præmie.
Kaj Tørnquist bryder sig heller ikke om
tendensen med utilfredshed med terrænerne.
– Det har jo aldrig været meningen, at der
skal være fugle i hvert slip, forklarer han,
og der er ingen garanti for, at alle hunde
skal have chance til fugl. – Selvfølgelig vil
man da gerne give en god hund en regulær
chance for fugl, men der er altså ikke fuglegaranti. Nogle dage er der mange fugle,
nogle dage få. Sådan er markprøve, og det
må man finde sig i, tilføjer han.
Når man stikker næsen frem og viser, man
er god til noget, får man sjældent lov til at
gå i fred ret længe, og sådan gik det også for
Kaj Tørnquist. Korthaarklubben kaldte, og
det kom til at betyde en plads i bestyrelsen
i mange år. Her redigerede han fra 78-84
klubbens årbog (på skrivemaskine) noget af
et arbejde. Og når man nu sad i bestyrelsen,
var der også folk, som mente, at han kunne
gøre gavn i Fuldbrugsprøveudvalget. Det
gjorde han så fra midt i firserne.
Når man nu kan forene dygtighed med
venlighed og myndighed, så må man
uvægerligt ende i dommerudvalget. Sådan
gik det også for Kaj, som fik seks år i dette
fornemme udvalg, hvor han af sine dommerkolleger var et højt respekteret medlem.
Jo, man kan roligt sige, at Kaj Tørnquist har
udtjent sin værnepligt i jagthundesportens
tjeneste.

Hvem mon får overtaget? Hunden eller roserne. Der må komme en ny korthårshvalp i haven, og så får vi med garanti igen Kaj Tørnquist at se på
vore markprøver og udstillinger.

Som snakken går, kan vi ikke komme uden
om, at det piner Kaj lidt, at det er gået tilbage for den korthårede hønsehund, ligesom
han også er ked af, at der ikke stiller flere
korthår på fuldbrugsprøverne. Han synes det
er synd for dem, som gør et kæmpe arbejde
for at profilere korthåren som en alsidig
brugshund, og han håber, det vil lykkes for
dem. – Korthåren fortjener det, siger Kaj
Tørnquist. - Det var jo om noget bøndernes
jagthund. Derfor skal man passe på ikke at
forfine racen for meget, så den kun kan løbe
stærkt på marken, tilføjer han.
Personligt er Kaj lidt i et dilemma. Han vil
gerne på jagt, men den gråskæggede korthår,
som følger os rundt i haven er nu 12 år, så
det sætter sine begrænsninger. – Mange års
slid og ikke mindst mange andejagter har sat
sit præg på hunden, så skal han have en ny
hund eller hvad??
Han har godt nok meldt sig ud af de

hønsejagtkonsortier, han var medlem af på
grund af for få høns, men han passer stadig
jagtterrænet ved Ribe, sørger for fodring
året igennem og passer udsætningen.
Han deltager gerne i al slags jagt (var af
sted 14 gange i november 09), men har
naturligvis en forkærlighed for jagt med
hunden og så krikænderne. Og det er lige
krikænder vi skal have en lille historie om.
En historie fra de gode gamle dage, hvor
Kaj Tørnquist er den eneste nulevende af de
fire, som deltog i jagten.
Kaj var med i jagten på Rømø, hvor de
havde en plantage på 300 ha med mange
søer og vandhuller. – En dag med rigtigt andevejr måtte vi der over. På vej over dæmningen observerede vi flere flokke af krikænder på ved mod Rømø. Det var næsten
den gale vej, men de ville altså til Rømø den
dag. Kaj må lige trække vejret, og ansigtsudtrykket viser, at den gamle jagtoplevelse
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kører som film forbi hans indre øje. -. Og
jeg skal love for, der var krikænder. Der var
ænder i alle hullerne, og vi fire skød den dag
62 krikænder og 34 gråænder.
Vi er ved at være færdige, men det hele
slutter, som det begyndte. Vi skal lige en tur
rundt igen og se på roserne. – De skulle jo
stå i fuldt flor lige nu, forklarer Kaj. Jeg tror
ikke, de når at komme, før efteråret sætter
ind, tilføjer han. Den gamle hund tier og
samtykker, og Jagthundens redaktør overlader Kaj Tørnquist til sine mange roser.
Hvem mon får overtaget roserne eller
hunden? Personligt er jeg ret sikker på, at
der kommer en ny korhårshvalp i haven, og
så ser vi sikkert igen Kaj Tørnquist på en
markprøve.
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Spørg Jagthunden v. Karl Georg Kristensen, og Niels Erik Krüger
Har du et spørgsmål om opdragelse, dressur eller træning, så send det til Jagthundens redaktion.
Vores „ekspertpanel“ vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Redaktionen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indkomne spørgsmål.
.
jagthunden@fjd.dk

Hvordan får jeg min GDH til at lade være
med at løbe efter harer?
Min hund er 1½ år, jeg træner hver dag en
til tre gange. Den er lydig i alle discipliner,
dæk på fløjte og på kommando, hjemkald og
kan dirigeres fra side til side. Den er først
kommet med på jagt i år.
Den har et par gange tidligere været efter
en hare, hvor jeg først har opdaget det for
sent. Jeg har ventet, til den kom tilbage og
lagt den dæk ved haresædet. Når bare den
rejser en hare inden for 20 meter fra mig,
respektere den fint haren.
Jeg kan ikke bruge et svar, der går ud på, at
jeg bare skal tilbage til grunddressuren, og
så ellers ikke skal tage den med på jagt før
næste år.
Hilsen Kenth Lange
Svar til Kenth Lange.
Dette med at gøre en hund hareren findes
der nok ikke nogen universalløsning på,
ingen hunde er jo ens.

Jeg vil fortælle dig, hvad jeg har gjort med
de hunde, jeg har haft, som har vist interesse
for harer.
Min første hund var en Gordon Setter tæve,
hun var lige som din hund meget lydig, al
fordressur var på plads, men mødte hun en
hare, var der ikke plads til dem begge, så haren måtte følges ud af terrænet. Her er hvad
jeg gjorde for at få hende hareren.
Da hun fik en hare til flugt og satte efter
den, blev der fløjtet ”dæk” (mange gange!).
Hun fortsatte ufortrødent efter haren. Så gik
jeg ud cirka hvor haren sprang og lagde min
hat eller jakke på stedet, så kunne jeg altid
finde tilbage til samme sted. Så gik jeg ud
for at finde hunden, i dette tilfælde flere kilometer. Da jeg fik kontakt, blev hun koblet,
og hele vejen hjem til ”gerningsstedet” blev
hun fløjtet dæk for hver ca 20-30 m med et
samtidigt ryk i snoren, så hun forstod, at det
var alvor. Da vi kom tilbage til haresædet,
blev hun igen fløjtet dæk og fik denne gang
lov til at ligge meget længe, ca fem minut-

PET SAFETY LIGHT anbefales af
professionelle sporhundeførere:
”Det er en klar fordel for mig at bruge
PET SAFETY LIGHT, når jeg er ude for at
søge anskudt eller påkørt vildt, Jeg
kan se min hund på meget længere
afstand, og der er ingen risiko for, at
lampen falder af eller bliver ødelagt,
selv om hunden går gennem krat og
lignende. Lampen skaber sikkerhed for
min hund og mig.”

Jørgen Olsen
Jørgen Olsen, næstformand i
Dansk Schweisshundeforening

PET SAFETY LIGHT
Kan ses på 5 km afstand
Vandtæt til 100 meter
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ter, mens jeg gik hen til det sted, hvor jeg
fløjtede første gang . Herefter blev hun kaldt
ind og fik så megen ros. Denne metode
måtte jeg bruge én gang til, før hun helt
havde forstået, at hun ikke skulle efter harer.
Herefter gik hun ikke efter harer før hun fik
lov til at apportere på ordre fra mig. Samme
metode har jeg brugt til en meget stortgående Gordon Setter hanhund, her skulle
der dog tre gange til, før det var på plads.
Efterfølgende blev han brugt meget på store
harejagter, han har nok hentet omkring 150
anskudte harer, men drømte ikke om at gå
med harer på prøver, han blev senere Danmarksmester.
Min kone går med en ung Gordon Setter
hanhund, og hun har her brugt en anden
metode, som har virket på denne hund. Ud
og få fat i hunden, når han løb efter hare
og ikke lystrede hverken fløjte eller diverse
tilråb. Når hun fik koblet ham, blev han
skammet ud, derefter blev han sat i bilen og
kom ikke ud mere den dag, selvom han lige
var blevet sluppet. Tre gange var nok, nu
drejer han faktisk selv af, når der er en hare,
uanset hvor tæt på den er, og der er aldrig
lagt hånd på ham.
En anden - og meget heldig episode, var
min kones breton, der tog efter en hare.
Nede i den anden ende af marken gik jeg
med min hund, bag et stengærde, men kunne
godt se, (og høre på fruens fløjte) hvad der
skete. Hare og hund havde kurs mod en
åbning i stengærdet, hvor jeg til alt held
kun var få meter væk. Da haren var kommet
igennem, kunne jeg lige springe ud foran
hunden og give ham en skideballe, så chokeffekten er også god, for hunden glemte det
aldrig og mistede helt interessen for harer.
Det er, hvad jeg erfaringsmæssigt kan
komme med, men der findes sikkert andre
metoder, men nok ingen ultimativ løsning,
hundene er jo individuelle væsner.
Jeg håber du kan bruge noget af det og i
øvrigt knæk og bræk fremover.
Med venlig hilsen
Niels Erik Krüger

men der følger desværre skæld ud med, når
vi har gravet. De er altså lidt skrappe mine
mennesker.

Mit første
år som
hund
Tekst: Lis Olsen. Foto: Arkivfoto
Mit navn er Pixi, og jeg er så heldig at
være født som Kleiner Münsterländer, så
allerede nu ved du, at jeg er en sød, venlig
og omgængelig hund, og det har jeg tænkt
mig fortsat at leve op til. Den dag jeg blev
otte uger, fik jeg en ny familie, og de kørte
mig i bil hele vejen fra Lustrup ved Ribe og
til Herning.
Jeg blev lagt i en kasse, og så satte det ene
menneske sig om på bagsædet ved siden af
mig. Jeg var i grunden lidt træt efter at have
leget med mine søskende fra morgenen,
så jeg faldt ret hurtigt i søvn. Jeg følte mig
meget tryg i bilen og sov næsten hele vejen
til mit nye hjem hos Lis og Calle.
Vel fremme blev jeg præsenteret for en
gammel Kleiner, som tog venligt imod mig.
Sikke et hjem jeg så kom til... haven var lige
efter mit hoved, ikke noget med at skulle
passe på, men dog meget mindre end de forhold jeg kom fra. Så skulle jeg ind i det, de
kalder huset. Derinde var til gengæld flere
regler, som ikke alle faldt i min smag.
Nå, men jeg er jo kvik og fattede det
hurtigt. Jeg måtte heller ikke tisse og sådan
indenfor, men blev henvist til et udendørs
indhegnet område med grus. Det skulle så
vise sig, at der var meget ros og hundekiks
at hente, hvis jeg ville tisse og besørge der,
hold da op hvor blev jeg hurtigt dygtig til
det. De har pralet af en tidligere hund der
løb på hundetoilettet, selvom den måtte
afbryde sin leg. Al den sne har desværre sat
mig lidt tilbage, men menneskene kæmper
en sej kamp for at få styr på det igen.
Vedr. regler så har jeg tidligt erfaret, at det
ikke er ok at tage kuglepenne og aviser fra

sofabordet, kan ellers anbefales, da de er
gode at tygge i. Det lod jeg så være med, og
de har rost mig meget siden, men lige inden
jeg fyldte et år, kom jeg en tidlig morgen til
at tage fjernbetjeningen til deres tv. Jeg siger
jer, at den er hård at tygge i. Det kan intet
tyggeben leve op til. Det ene af menneskene
kom desværre ud fra badeværelset, og nøj
hvor fik jeg skæld ud, var ellers lige kommet
ind til printpladen. Så nu har de fået en ny
fjernbetjening, som aldrig ligger ubevogtet
fremme, øv. Det er ikke fordi jeg ikke har
legetøj og tyggeben, men altså jeg har da lov
at hygge mig med andet..skulle man tro…
Især i min første tid blev jeg taget med rigtig
mange steder. Jeg har været på banegården,
kørt med elevator, stået udenfor butikker,
kørt i bus og mødt mange nye mennesker,
der alle synes, jeg er skøn. Så har jeg lært at
blive dækket af i forskellige butikker med
besked om, at jeg vil blive husket, når vi er
klar til at gå ud igen - stor succes og meget
ros fra en masse mennesker.
Jeg havde kun boet her i 14 dage, da jeg
var med til musik på byens torv. Så blev jeg
placeret på et lille tæppe og siden har jeg
forstået, hvor jeg skulle være, når jeg var
med i byen. Ellers har jeg i øvrigt et rigtigt
godt bur i bilen, og det bur overnatter jeg
gerne i, hvis jeg skal passes ude hos Jensen,
som er min meget nære legekammerat.
Den ligner lidt en ræv og har også samme
størrelse, men den er sød nok. Nu vi lige er
i gang med Jensen, skal I vide, at Jensen og
jeg kan jage solsorte ud af vores haver. Vi
går ind fra hver sin side og letter dem, og
det er nok den skønnest leg i haven. Klart
at et sort jordet hul heller ikke er af vejen,
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Så har jeg været til dressurprøve som afslutning på de gange, vi har været til træning
i Kleiner Münsterländer klub regi. Det gik
rigtig godt for mig, jeg fik en 3. plads. Vi
var et rigtig godt hold, sagde dommeren. Jeg
kunne faktisk have gjort det endnu bedre,
men da jeg lige syntes, jeg skulle hilse på
dommeren, da jeg blev fløjtet ind fra dæk, ja
så kostede det et par point.
Jeg synes ellers bare det er høfligt at hilse,
når jeg ikke tidligere var blevet præsenteret
for den dommer. Så har jeg lidt svært ved
at vente på at Calle kommer op på siden af
mig, når vi ellers går fri ved fod. Kan ikke
forstå, han ikke kan sætte lidt mere skub i
de støvler, for så havde vi nemlig fulgtes
lidt pænere ad. Det sagde dommeren også,
så vidt jeg hørte, så lidt point smed vi begge
rundt om os. Jeg fik også at vide, at jeg er
en glad hund, som gerne vil arbejde, klart
nok, det ved jeg jo godt selv. Så det næste vi
skal gå til er noget med at hente noget, der
dufter rigtig godt, vi skal nemlig starte på
apportering.
Vand er jeg meget vild med. Det lærte jeg
hurtigt at kende, da Lis og Calle har noget
de kalder for ”Godset” på Stauning Havn.
Ihh, hvor er der skønt. Der er ikke nær så
mange husregler som der hjemme. Vi har
dog især en regel, vi nok kommer til at
kæmpe med igen i denne sæson, selv om jeg
egentlig godt er klar over, at de har retten på
deres side.
Når jeg i vandet finder en død, næsten
opløst fisk, der lugter rigtig godt, så bliver
der råbt ”Nej!” og så må jeg hverken tage
den eller rulle mig lidt i den. Ja altså... de
mennesker er ikke altid nemme at blive
kloge på. Ved godt det ikke er sagen, men
alligevel. Her er mange andre hunde, som
jeg kan lege med, så det er næsten lige så
godt som at være i hundeskoven.
I november mødte jeg en af mine brødre,
en rigtig flot fyr. Jeg synes allerede, jeg har
boet her altid og er meget glad for mit liv
som hund. Jeg har været teenager i et godt
stykke tid, mine ben og krop kunne næsten
ikke komme omkring, men skal lige love
for, jeg er kommet efter det nu. Jeg er i god
form, og det næste, jeg skal lære, er at løbe
ved siden af cyklen så vi let kan tage et smut
til byen. Det vil også være fint i Stauning at
kunne løbe efter morgenbrød, så glæder mig
meget til, vi skal i gang både med cykeltræning og det nye spændende jagt – og
apporteringstræning, som starter nu.
Har lige hørt, at min mor og far har fået et
nyt kuld hvalpe. Så jeg håber, at mine små
søskende bliver lige så glade og tilfredse
med livet som hund, som jeg er hos mine
mennesker.
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Der er dømt pause i afprøvningen, hvilket giver anledning til hyggeligt samvær
med svenske venner

Blandt snepper, agerhøns og
andet godtfolk på Gotland
Det er med at se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Et af de steder, hvor der rige
muligheder for oplevelser med stående jagthunde er på Gotland. Det er uanset, om man vil
deltage i markprøve eller på sneppejagt.
Tekst og foto: Erling Clausen og Svend Aage Vad
Onsdag d. 13. oktober 2010 drog vi endnu
engang af sted for at gå på jagt og prøve
på Gotland. Det var for mit vedkomne 10.
gang jeg tog turen til Gotland, denne gang
sammen med Sv. Aage Vad. Vi ankom til
Gotland sent onsdag aften til vores værtspar
Benny og Gittan Melin, som bor ved Klintehamn. Efter et stykke mad, en øl og en dram
gik vi i seng, da vi skulle tidligt op næste
dag for at gå på sneppejagt.
Vores tro og forhåbninger om at der skulle
være snepper i skoven næste dag var store,
og efter morgenmaden torsdag startede jagten. Vi tog i skoven, men denne dag var der
desværre ikke så mange snepper, og dem der
var, var ikke nemme at styrer for hundene,
dog lykkes det hundene at finde nogle stykker og da dagen var omme lå der fem snep-
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per på paraden. Derefter var det tid til en tur
i saunaen. Lidt øl, whisky og rødvin gjorde,
at det hurtigt var sengetid.
Dagen efter, om fredagen, startede Gotlands Fuglehunde Klubs efterårsmarkprøve.
Hundene var delt op på tre hold og Sv. Aage
og undertegnede var inviteret til henholdsvis
at dømme og være skytte på prøven. Det
blev en dag hvor vi havde meget vanskelig
ved at finde fugl på trods af, der i området
normalt er mange agerhøns og fasaner. Det
lykkes dog sidst på dagen at få fire hunde
præmieret, 2 x 1. præmie og 2 x 2. præmie.
Lørdag morgen tog vi af sted på vinderklasse på Nord Gotland. Her blev vi
præsenteret for noget fantastisk jagtterræn
der var godt besat med både agerhøns og
fasaner. Desværre for Sv. Aage og jeg var
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der intet, der ville lykkes for os denne dag,
så den store succes, vi havde haft året i forvejen, måtte vi erkende, vi ikke kunne følge
op. Året før havde vi været fire danskere på
prøven og vi tog tre placeringer ud af fem.
Da dagen var omme var det en lokal Svensk
Pointer, der havde vundet prøven, tilmed
med Cacit. Om aftenen var der festmiddag
og præmieoverrækkelse, socialt samvær,
snak og diskussioner om hundene mellem
dansker og svensker. Utrolig dejlig at hører
lidt om hunde fra Sverige, som vi ikke kender så meget til.
På trods af det sene sengetidspunkt lørdag
aften, stod vi tidligt op søndag, for endnu
en gang at se, om der var snepper i skoven.
Her startede dagen med at have stand og

Der er fantastisk gode terræner på Gotland til
jagt og prøver med stående hunde.

skyde to snepper på de første 10 minutter. Vi
troede så, i dag var dagen hvor der var rigtig
mange snepper. Det viste sig dog hurtigt,
at vi bare havde været heldige at starte et
sted, hvor der lå to snepper meget tæt på
hinanden. Dog havde vi igen mange gode situationer. Højdepunktet denne dag var, da vi
fandt tre hunde i stand og sekundering inden
for 10 m2. Sneppen blev rejst og fældet og
samtlige tre hunde forsøgte at knaldapporterer, og ingen af os kunne forstå, hvorfor
ingen af hundene kunne finde den dødskudte
sneppe. Efter ca. 10 minutters leden fandt vi
den forendte sneppe to meter over jorden,
hængende i et træ. Til aften havde vi seks
snepper på paraden, og endnu engang sluttede dagen med sauna og en utrolig god forplejning, som man altid får når man besøger
Benny og Gittan. Benny selv har aldrig før
dyrket sneppejagten, men efter de seneste
års jagt i skoven har han efterhånden fået
smag på denne spændende jagtform.
Mandagen stod om formiddagen på sneppejagt, og om eftermiddagen skulle vi ud at
gå efter agerhøns og fasaner. Agerhønsene
på Gotland har desværre haft en meget hård
vinter og en dårlig ynglesæson på grund
af meget regnvejr. Vi fik desværre ikke set
så mange agerhøns som vi plejer. Året før
havde vi i løbet af et par timer syv store
flokke på vingerne Derimod havde vi lidt
større held med at komme til fasanerne i år.
Sv. Aage fik hurtigt skudt en fasankok for

Dagen er forbi. Snepperne ligger til parade. Endnu en gang er der
høstet af naturens overskud. Endnu en gang har naturen og hundene
giver oplevelser og glæder, man vil huske langt ind i alderdommen.

sin unghund, også Bennys hund fik stand,
alt var også her perfekt bortset fra fasanen
fløj videre – til stor frustration for både hund
og fører. Sidst på dagen tog vi til kysten på
andejagt. Her havde vi igen en meget stor
oplevelse om end meget kold. Da vi havde
set flere tusinde ænder og gæs og havde
skudt fire ænder, gad vi ikke fryse mere, det
forstod Benny ikke noget af, han havde siddet i bilen under det meste af jagten.
Den sidste jagtdag gik vi igen i skoven

efter snepper. Her viste det sig igen vi ikke
havde heldet med os som vi havde forrige år, hvor det lykkes os at nedlægge 40
snepper i alt mod 20 i år. Men på trods af,
at der ikke var helt så mange snepper i år,
var turen en utrolig stor oplevelse for os
begge. Den gode forplejning, naturen, jagten
og en masse hyggelige mennesker gjorde
hele turen værd. Så var der kun den lange
hjemtur tilbage.
Turen i 2011 er allerede planlagt.

HUNDEGÅRDE
DANSK

KVALITETS

HÅNDVÆRK

Autoboxe
fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80
e-mail: hakon@hakon-profil.dk
www.hakon-profil.dk

www.fjd.dk

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
10 års garanti for gennemtæring
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Dansk Ruhår Klub

www.ruhaar.dk

Hovedprøven forår 2011

Klubredaktør:
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
Formand:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
Hørsholm, tlf. 2049 4839,
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Hvalpeformidling:
Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247
e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk
Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150
e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk

Information fra bestyrelsen:
Kontingentet kan fremover betales via PBS eller
Nets, som det nu hedder.
Når du læser dette, skulle du gerne have modtaget
girokort med mulighed for at tilmelde din kontingentindbetaling via PBS.
Kontingentet er for 2011 fastsat til:
Alm. medlemmer 380 kr., B medlemmer 280 kr.
(hvis du samtidig er A medlem i anden FJD klub).
Familiemedlemmer 170 kr. Pensionister 170 kr.
(du skal være fyldt 70 år inden 31.12. 2010)

Årbogen 2011
Da vi på tidspunktet for indgåelsen af aftalen
med PBS i december 2010 samt at fristen for
indrykning i Jagthunden var den 31. december, var
usikre på, om der vil udkomme en årbog for 2011,
indeholder beløbet ikke opkrævning for årbogen.
Den vil blive opkrævet særskilt.
Vi ser frem til at du tilmelder dig PBS, idet du
herigennem bidrager til at gøre administrationen
mere smidig og enkel.
Med venlig hilsen
Kassereren

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med bestyrelsen,
så er du velkommen på et af vores bestyrelsesmøder. Vi har afsat den første time af hvert møde til
”træffetid”, men fortrækker du et andet tidspunkt,
så kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra bestyrelsen og meld din ankomst.
Planlagte møder:
04 Februar 2011 kl. 18.00 på Randbøldal Camping
01 April 2011 kl. 18.00, stedet for Hovedprøven
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Dansk Ruhår Klub afholder forårsmarkprøver lørdag den 2. april og søndag den 3.
april 2011.
Mødested: „DTC“ Danmarks Transport
Center A/S, Torvet 20, 7100 Vejle.
Vinderklasse 1 samt åben klasse afvikles
lørdag.
Vinderklasse 2, vinderklasse 3 og ung
hunde klassen afvikles søndag.
Festmiddagen afholdes lørdag aften
kl.19.00 Kuvertpris på buffet er endnu ikke
på plads.
Dommere er endnu ikke på plads.
Tilmeldingsblanketter skal modtages senest
onsdag den 23. marts 2011 med posten.
Gebyr kr.350 for alle klasser.
Gebyret kan indsættes på kontonummer:
3635 3635271108 (husk afsenders ID på
overførsel) eller fremsende på check sammen med tilmeldingsblanketten. Der gives
ikke retursvar.
DIVERSE INFORMATIONER
Unghundeklasse og åben klasse
Bemærk: Det er muligt at stille i åbenklasse, selvom hunden allerede har opnået
tre 1. præmier i denne klasse. Stambøger /
resultat bøger kan afleveres om morgenen
og udleveres ved afslutningen. Gebyr for
eftersendelse.
Vinderklasserne
Den enkelte hund kan kun tilmeldes én vinderklasse. Man skal på tilmeldingsblanketten anføre, hvilken prøvedag man ønsker.
Det kan blive nødvendigt at flytte hunde fra
vinderklassen lørdag til søndag eller omvendt. Hundeførerne vil i så tilfælde blive
orienteret herom.
De hunde, som opnår præmiering, der giver
adgang til vinderklasse, kan efteranmeldes.
Der kan på vinderklassen uddeles Cacit.

Fortæring
Åben og unghundeklasse spiser frokost i
terrænet. Der kan bestilles madpakker gennem prøvelederen, (dog senest 8 dage før)
som betales og udleveres om morgenen på
mødestedet.
Morgen-/eftermiddagskaffe kan købes på
mødestederne.
Overnatningsmuligheder
Dobbeltværelser på DTC, henvendelse Annette Laursen, tlf. 7588 3123
Randbøldal Camping, tlf. 7588 3575, www.
randboldalcamping.dk
Juelsminde Turistbureau, tlf. 7569 3313,
www.visitjuelsminde.dk
DRK´s hjemmeside
Her bliver de nye informationer løbende
opdateret.
Tilmelding: Tilmeldingsblanketter skal
sendes til prøveleder. Vibeke Gude Mosevænget 8
7160 Tørring. Tlf. 7580 1814 – mobil 4030
3536 e-mail: vibeke@vitters.dk

Dansk Ruhår Klub

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Ruhår Klub søndag
den 17. april 2011 kl. 14.00 i Ferritslev
Fritidshus, Ørbækvej 82, 5863 Ferritslev.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Aflæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret
årsregnskab 2009
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Torben Mørup(Formand) modtager
genvalg
Lars Hansen, modtager genvalg
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
- Drøftelse af „det lokale arbejde i DRK“
9. „Drøftelse af DRK’ s strategiplan“
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Indkomne forslag fremlægges på
klubbens hjemmeside, Dansk Ruhår Klub
er vært ved et fælles kaffebord.
Overrækkelse af pokaler
Husk at indsende resultater (og evt. pointberegning) hvis du og din hund er kvalificeret til en af de pokaler, der overrækkes
på generalforsamlingen. Resultatliste på
aktuelle hunde bedes sendt
til pokaladministrator: Ebbe Madsen,
Stubberupvej 11, 4140 Borup, 4649 6150,
pokaler@ruhaar.dk - senest den 18. Marts
2011
Nedenstående pokaler uddeles:
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af
1938, til den ruhår der har opnået højest
antal point på fuldbrugsprøve i 2010
Dambo pokalen, til den mest vindende
ruhår på markprøve efter et pointsystem.
Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest
vindende ruhår efter et pointsystem.
Hjortekærs vandrepokal - til opdræts- og
avls klasser. Mest vindende på udstilling.
Olaf Paulsens mindetallerken (klubårsvinder), yngste jagtchampion.
75 års jubilæumspokalen, til yngste hund
med 1. præmie på fuldbrugsprøve.
Birkemosens vandrepokal, mest vindende
ruhår efter et pointsystem.
Kennel Hedeagers vandrepokal, til yngste
hund med bestået ræveslæbprøve.
Pokalernes proportioner kan ses i Dansk
Ruhår Klubs Årbog 2009 - og husk at
returnere pokalerne senest 1. april og gerne
før!!!

DRK´s unghundetest 2011:
Kom og få bedømt din unge ruhårs medfødte anlæg for brugsarbejde. Hundene
bliver her i foråret testet i disciplinerne
markarbejde og sporvilje. Desuden vurderes
den unge hunds psyke. Senere på året får du
mulighed for at få din hund testet i vandarbejde.
Det forventes, at de hunde, der deltager i
testen, har fået stimuleret deres anlæg. Det
vil sige, at de fx har prøvet at arbejde på
marken, og at de har prøvet at gå spor og
evt. også slæb. Men der stilles ingen krav
om, at hunden er „færdig“ på marken eller
på sporet, og der stilles heller ikke krav
om at den har afsluttet egentlig lydighedsdressur; hundens lydighed eller mangel på
samme påvirker ikke bedømmelsen.
Læs mere om ung hunde testen på www.
ruhaar.dk under Aktiviteter.
Alle ruhårede hønsehunde i alderen fra 8 –
18 måneder med FCI -stambog kan deltage i
Dansk Ruhår Klub’s ung hunde test.
Medlemskab af Dansk Ruhår Klub er ikke
et krav, hverken til motivationstræning i
DRK- regi eller deltagelse i selve ung hunde
testen.
For at deltage i testen skal hunden være
vaccineret mod hundesyge. Er hunden ikke
i forvejen vaccineret, skal første vaccination
være foretaget senest 14 dage før testen. Dokumentation for vaccination skalmedbringes. Løbske tæver kan deltage efter aftale

mødested + terræn mellem Vordingborg
og Næstved. Se yderlige informationer på
hjemmesiden.
Deltesten i Vest bliver den 6. april på Hærvejen, 20, 7183 Randbøl, mødetid kl. 08.00.
De deltagende hunde vil få nærmere
besked omkring dato for afprøvning i vand
senere.
Alle tilmeldinger sendes på DJU´s anmeldelses blanket til: Annette Laursen,
Hærvejen 20, 7183 Randbøl, senest 10 dage
før prøven.
Deltest afvikles i perioderne:
1. Marts – 15. April: mark og spor
1. Maj – 31 .Oktober: vand
Komplette test afvikles i perioden:
1. August – 31 Oktober: mark, spor og vand
Det er tilladt at deltage i flere deltest i
samme disiplin , ligesom det er tilladt at
stille på flere komplette test eller deltest, i
tilfælde af overtegning har Ruhår der ikke
tidligere er testet fortrins ret.
Har man gennemført en komplet test er der
også betalt gebyr til næste Vingsted udstilling hvor man så får sin eksteriør bedømmelse som stambogs føres i DKK

Tilmeldingsgebyrer
Deltagergebyret for en komplet test (dvs.
mark/spor i foråret, vandarbejde senere på
året, samt gebyret til Vingsted-udstillingen
2011 eller 2012): kr. 400
Deltagergebyret for deltest mark/spor: kr.
350
Tilmeldingsgebyr kan vedlægges tilmelI foråret 2011 afholdes der to ung hundetests
dings blanketten eller indsættes på konto
som deltest. Den ene i øst - og den anden i
8132 0002982021
vest Danmark.
Deltesten i Øst bliver den 27. marts med
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:
Kontaktperson: Jørgen Jensen, Lilleheden Skovvej
100, 9850 Hirtshals
Telefon: 9897 1178 - 21618355
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk
Bankkonto: 9070 16203 50695

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedsted
Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Aktivitetsaften fredag den 18.02.2011 kl. 19.00 på
Øst Vildsund Kro til spisning (fin menu).
Pris 100 kr. pr. person. Inviter konen, manden eller
kæresten med til en hyggelig aften.
Der vil være uddeling af pokaler, lotteri med meget
fine præmier og gennemgang af forårets aktiviteter.
Marktræning søndag den 13.02.2011 kl. 09.30 i
Vigsø. Tilmelding til Jørgen senest den 10.02.2011
på 51278245
Marktræning søndag den 20.02.2011 kl. 09.30 på
Mors. Mødested oplyses ved tilmelding til Ib på
61301465 senest 17.02.2011
Marktræning søndag den 27.02.2011 kl. 09.30 i
Vigsø. Tilmelding til Jørgen senest den 10.02.2011
på 51278245
Lokal markprøve søndag den 06.03.2011 på Mors.
Mødetid kl. 08.30 hos Ib Hermansen, Præstbrovej
273. Vi starter med kaffe og rundstykker.
Tilmelding til Ib på 61301465 eller Kaj Verner på
27646127 senest den 01.03.2011
Marktræning i Sevel, lørdag den 19.03.2011
kl.10.00
Mødested oplyses ved tilmelding til Poul Sørensen
på 97448303, senest den16.03.2011
Marktræning i Sevel lørdag den 26.03.2011
kl.10.00
Mødested oplyses ved tilmelding til Poul Sørensen
på 97448303, senest den23.03.2010
Schweisstræning i Sevel, lørdag den 09.04.2011
kl. 10.00
Mødested oplyses ved tilmelding til Poul Sørensen
på 97448303, senest den 06.04.2011
Schweisstræning i Sevel, lørdag den 16.04.2011
kl. 10.00
Mødested oplyses ved tilmelding til Poul Sørensen
på 97448303, senest den 13.04.2011
Schweissprøve i Stenbjerg Klitplantage annonceres
senere.
Apporteringstræning i Sevel, mandag den
23.05.2011 kl. 19.00
Der tilbydes apporteringstræning med kanin, ræv,
duer og i vand. Mødested oplyses ved tilmelding til
Poul Sørensen på 97448303, senest den 19.05.2011
Apporteringstræning i Sevel, mandag den
30.05.2011 kl. 19.00
Der tilbydes apporteringstræning med kanin, ræv,
duer og i vand. Mødested oplyses ved tilmelding til
Poul Sørensen på 97448303, senest den 26.05.2011

Hobro området:
Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560
Hadsund,
tlf.: 9857 3681 - 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk
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Årsmøde den 15-02-2011 kl. 19.00 i klubhuset på
skydebanen i Hadsund.
Marktræning ved Suldrup 19-02-2011
Tilmelding til Thorbjørn på 3042 3048 Først til
mølle princip. Pris 100,00kr. Klokkeslæt og sted
gives ved tilmelding
Marktræning ved Hadsund 20-02-2011
Tilmelding til Keld på 6016 3681 Først til mølle
princip. Pris 100,00kr. Klokkeslæt og sted gives ved
tilmelding
Marktræning ved Hadsund 26-02-2011
Tilmelding til Jan på 2083 7881 Først til mølle
princip. Pris 100,00kr. Klokkeslæt og sted gives ved
tilmelding
Marktræning ved Løgstør 27-02-2011
Tilmelding til Egon på 9867 3330 Først til mølle
princip. Pris 100,00kr. Klokkeslæt og sted gives ved
tilmelding
Marktræning ved Suldrup 06-03-2011
Tilmelding til Thorbjørn på 3042 3048 Først til
mølle princip. Pris 100,00kr. Klokkeslæt og sted
gives ved tilmelding
Ringtræning og Trimmekursus på Hobro Produktionshøjskole! 14-03-2011 Døstrupvej 1, 9500
Hobro
Instruktør Egon Svenstrup Tilmelding til Thorbjørn
senest 01-03-2011 på 3042 3048 Pris 75,00 som
indbefatter kaffe og brød
Unghundetræning med henblik på deltagelse i
Unghundetest 2011.
12-05-2011 Træningen vil foregå ved Suldrup frem
til Unghundetesten i Hobro i Aug.
Tilmelding til Thorbjørn senest d. 01-05-2011 Pris
300,00 som betales første aften.
Ræveslæb i Hadsund 02-08-2011 samt 09., 16. og
23. august. Tilmelding senest søndagen inden hver
gang til Jan på 2083 7881
Ræveslæb Urhøj Plantage 03-08-2011 samt 10., 17.
og 24. august. Tilmelding senest mandagen inden
hver gang til Egon på 9867 3330
Anerkendt Ræveslæbsprøve i Urhøj Plantage
31-08-2011
Tilmelding og gebyr sendes til Egon Svenstrup,
Vægtergade 1A 9670 Løgstør
Senest 24-08-2011 med posten eller medbringes til
træning
HUSK PRØVEN SKAL BESTÅES FOR OPTAGELSE I AVLSREGISTER
Ønskes
Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på
30423048
Fuldbrugstræning kontakt Carsten Jakobsen på
20270370
Ønskes anden træning kontakt en i styregruppen

Randers området:
Kontaktperson: Tue Iversen, Østergade 26b 8870
Langå. Telefon: 2386 8086
E-mail: randers@ruhaar.dk
Hvalpemotivation - fra ca. 3 mdr. til ca. 8. mdr.
Sted: Birkehøj Dyreklinik, Elholtvej 8-8551 Nimtofte. Start: mandag d. 10. jan.2011 - kl.19.00
Forløb: Efterfølgende 10 aftener fra kl.19.00 til
kl.20.00 Pris: kr. 300,00 – betales første aften.
Kursusleder: Christian Holm Pedersen & Martin
Friis Krarup.
Tilmelding: Christian Holm Pedersen – tlf.
86394111 – 2849 3141 mail chp-ryomgaard@
hotmail.com Kurset foregår indendørs i ridehal og
der lægges først vægt på socialicering af hvalpene/
unghundene samt hinter ,sit,dæk m.m., så alle er
bedre rustet til forårets dressurkurser

Schweiss kursus 2011
Igen i 2011 vil området i samarbejde med Hojf
og Kronjyllands jagtforeninger holde et schweiss
kursus. Det kører intensivt over en weekend i Hammershøj og Fussingø området. Her vægtes det, at vi
arbejder frem mod at deltagerne går fra weekenden
med et træningsredskab, der sætter en i stand til at
træne selvstændigt frem 400m/3t prøve.
Kurset henvender sig primært til nye hunde og fører
der ikke har stort kendskab til sporarbejde.
Fredag 04-03-2011 kl. 19.00 Teori i Hojf´s hus i
Hammershøj, ca 3 t
Lørdag 05-03-2011 kl. 09.00 Praktik i skoven hele
dagen, fælles morgen kaffe, egen madpakke. Slut
ca. 16.00
Søndag 06-03-2011 kl. 09.00 Som lørdag, slut ca
16.00
Der er plads til 16 hunde, pris er 500,.-/600,- afhængigt af forplejning.Tilmelding til Lars Hansen på
2030 1420 senest 25.02.11
Schweisstræning eller problem med træning iøvrigt, henvendelse til Lars Hansen 2030 1420
Under Planlægning/Følg med på Hjemmesiden:
Februar – Marts: Marktræning

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej
71, 8620 Kjellerup
Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk
Schweisstræning
I samarbejde med Korthårsklubben arrangeres
schweisstræning følgende datoer: 6/2 - 13/2 - 20/2
og 27/2. Mødested: Jagthytten i Sdr. Klausie
plantage kl. 9.00 Pris: 200,- kr. der betales ved tilmelding eller senest første træningsdag. Tilmelding:
senest d. 1/2 til Ebbe Brunsgaard, tlf. 9733 3335.
Max. Deltagere: 12 hunde.
Lokal markprøve afholdes Søndag d. 6/3 kl. 8.00.
Mødested: Guldforhovedvej 50. Pris: 170,- kr. incl.
morgenkaffe.
Tilmelding: Rasmus Nielsen, Adelvej 65, 6940
Lem. Tlf: 2555 0203
Skriftlig tilmelding på tilmeldingsblanket, vedlagt
check Tilmelding senest d. 28/2.
Udtagelse til den „Jyske Racedyst“.
Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporteringsprøve ved Egeris d. 25/6. MØD OP - MØD
OP - MØD OP
Tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket sendes
til prøvelederen: Torben Haugaard, Herborgvej 3,
6920 Videbæk.
Tlf: 9717 8312 / 2246 2555. Pris og tilmeldingsfrist:
Se DJ’s annonce for Prøven.
Slæb- og apporteringstræning
Instruktør: Bjørn Barslund Træningssted: Omkring
Ikast, men endnu ikke fastlagt.
Træningsstart d. 8/6 - 15/6 - 22/6 - 29/6 - 6/7 - 13/7
- 20/7 - 27/7 Afslutning med lokalprøve fredag d.
29/7 kl. 18.00.
Tilmelding til: Bjørn Barslund, tlf: 2121 1366 senest
1/6 Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne
grundlæggende apportering fra land og vand, af
fugle/hår vildt. Pris: 400 kr.
Fuldbrugstræning
Hver mandag fra den 20. Juni og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Det
arrangeres i samarbejde med KHK.
Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales
første gang. Vildt betales derudover.
Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626 senest 10.
juni. Max. 12 deltagere.
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Slæb- og apporteringstræning
I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 15/6 kl. 18.30 og vil
køre frem til vand- og slæbsprøven i Stauning/ Dejbjerg primo august. Mødested: Pumpe-station nord i
Stauning. Pris for deltagelse kr. 350,- som afregnes
første gang. Tilmelding til: Benny Green Jørgensen
tlf. 2073 7356 senest d. 10/6.
Max: 20 deltagere.
Efterårsmarkprøve (ikke anerkendt) afholdes
lørdag d. 27/8 omkring Vildbjerg. Mødetid kl. 8.00
Mødested: Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris:
170,- kr. incl. morgenkaffen.
Tilmelding senest d. 24/8 på tilmeldingsblanket til
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk.
Tlf.: 9717 8312/2246 2555.
Områdemødet 2011 i omr. Herning, bliver d. 2.11.
kl. 19.30 i Egeris Hytten ved Egeris. Se nærmere
annonce senere

Skanderborg området:
Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160
Tørring.
Telefon: 7580 1814 - 2527 3375
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800
Varde
Telefon: 7522 4620 - 2947 2447
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk
Forårets markprøvetræning starter den 5-22011,og igen de 2 næste lørdage.
Vi starter op kl 9, hos H.C auto, Hostrupvej 44Hostrup.
Tilmelding til H.C på tlf 26703356. Pris pr gang
50,-. Hvis vejret ikke er med os og vi bliver nødt til
at aflyse, vil det blive annonceret her.
Brugstræning starter den 6-4-2011,kl 1830.
Vi mødes hos H.C auto, Hostrupvej 44- Hostrup.
Det hele foregår over 10 gange, og koster 300,- som
betales første gang.
Schweisstræning starter den 9-4-2011. Tilmeldning
til Sten Henningsen på Tlf nr 20748131. Max 8
hunde. Pris 250,- Først til mølle!!!!.

Aabenraa området:
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,
Simmersted, 6500 Vojens.
7450 6263 - 2162 4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Årsmøde I Bajstrup d. 22.2. kl. 1900, Bajstrup
Bygade 42, 6360 Tinglev.
Efter årsmødet er der foredrag v professionel hundeadfærdsspecialist Dorthe Odefey.
Tilmelding til Jørgen Duus, 74506263 – 21624612
eller på mail.
Markprøvetræning d. 13.3 kl. 0900 i Nybøl – nyt
terræn – mødested Stenderup 23, 6400 Sønderborg
(Stenderup by mellem V.Sottrup og Nybøl)
Tilmelding til Thorkild Elneff, tlf. 74468371 –
61161804 senest 10.3.
Jagthundeskue i Nr. Hostrup, som plejer at være
påskelørdag er aflyst, da flere specialklubber har

meddelt, at de ikke deltager.
Ræveslæbtræning i Broager og Simmersted. Start
Broager tirsdag d. 5.4. kl. 1800 og i Simmersted d.
7.4. kl. 1800. Tilmelding til Thorkild eller Jørgen.
Ræveslæbprøve d. 30.4. kl. 0900 i Simmersted.
Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500
Vojens. Tilmelding på DJU blanket til Jørgen Duus
senest torsdag d. 28.4.
Schweissprøve d. 15.5. kl. 0900 i Årup skov,
Tinglevvej 52, 6200 Aabenraa – Årup Jagtvej. 3 og
20 timer spor.
Max antal hunde 24 – 6 hunde på 20 timer og 18
hunde på 3 timer.
Tilmelding på schweisstilmeldingsblanket til Jørgen
Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens senest
lørdag d. 7.5.
Markprøvetræning 27.8. kl. 0900 i Simmersted.
Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500
Vojens. Tilmelding til Jørgen Duus 74506263 –
21624612 eller på mail senest d. 25.8.
Muligvis bliver der arrangeret markprøvetræning
for unghunde, men det vil blive bekendtgjort senere.
Til alle udendørs arrangementer vil der være gang
i grillen med pølser og der vil også kunne købes øl
og vand.
Har du spørgsmål til arrangementerne, så ring eller
skriv til kontaktmanden.

Odense området:
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ
Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk
For-dressurtræning og hvalpemotivation.
Starter lørdag d. 26/2-2011 kl. 09.30 – 11.30. Mødested : Højstrup.
Debat aften. Torsdag d. 24/3-2011 kl. 19.00
Mødested : Fraugde Fritidshus.
Bille Ruwald fortæller om emnet „Tidlig prægning“.

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde.
Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Instruktionsaften for tilmeldte til apporteringstræning. Onsdag den 30. marts kl. 19.00.
Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg.
Vi er 4 instruktører tilstede for at svare på jeres
spørgsmål og fortælle om træningen.
Vi giver en kop kaffe. Tilmelding er gratis.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 - 51307879
eller mail fredensborg@ruhaar.dk
Apporteringstræning. Mandag den 11. april kl.
19.00
Sted : Skydebanen i Langstrup. Pris 350 kr. for 8
mandage.
Der er hold for både begyndere og øvede. Du skal
medbringe apporteringsemne. (dummy)
Alle jagthunderacer er velkomne. Du behøver ikke
at være medlem af Asminderød-Grønholt Jagtforening. Tilmelding : Kurt Drasbek telefon 49170208
- 51307879 eller mail: fredensborg@ruhaar.dk

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

Marktræning 2-3 gange i februar
8 hunde pr gang Nærmere info følger, følg med her
da det vil blive annonceret snarest
Tilmelding Finn Storm 43629014 / 20725341
Lydighedshold for både begyndere og øvede starter
i marts - annonceres senere
Vestsjællandske Markprøve d. 05.03.2011 kl.
08.00
DRK Roskilde-området, Slagelse-området og Stenlille Jagtforening afholder markprøve.
Kontaktperson Jens Märcher 58263103 eller Finn
Storm 43629014
Indskrivning mellem 08.00 – 08.30 Tilmelding
senest 27.02.11 Markprøven er åben for alle
April 2011
Vi starter apporteringstræning for både begyndere og for øvede, herunder træning til slæb- og
apporteringsprøverne.
Juli 2011: Udtagelse til racedysten
August 2011: Hvalpemotivation
August – september 2011: Marktræning for
begyndere og øvede
November 2011: Lydighed for hvalpe og unghunde
Ud over ovenstående har vi planlagt en dag med
instruktion i, hvordan du kommer i gang med
schweissarbejdet (i løbet af foråret). Vi arbejder
også på at arrangere ræveslæbstræning og evt. også
en ræveslæbsprøve.
Nye og gamle ruhårsejere er velkomne!

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Landevej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse.
Telefon 5850 1133. e-mail: slagelse@ruhaar.dk
Vestsjællandske Markprøve d. 05.03.2011 kl.
08.00
DRK Roskilde-området, Slagelse-området og Stenlille Jagtforening afholder markprøve.
Kontaktperson Jens Märcher 58263103 eller Finn
Storm 43629014
Indskrivning mellem 08.00 – 08.30 Tilmelding
senest 27.02.11 Markprøven er åben for alle

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35, Nagelsti, 4800 Nykøbing F
Telefon: 5482 6843 / 2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
Forårsmarkprøve Lørdag d. 5. Marts 2011 kl. 8.00
Max 24 hunde på 3 hold Mødested: HWS Grevensvængevej 25, Rønnebæk, 4700 Næstved
Pris: Kr. 200,- Tilmelding: Kim 21 75 68 43 eller
Jesper 28 56 35 26
Schweisstræning Søndag d. 6. Marts 2011 kl.
14.00
Mødested: Vægterboligen, Krenkerupvej, 4990
Sakskøbing
I alt 8 gange træning Pris: Kr. 550,Tilmelding: Kim 21 75 68 43 eller Jesper 28 56 35
26
Apporteringstræning Søndag d. 3. April 2011 kl.
10.00
Mødested: Reersø, 4990 Sakskøbing 8 gange træning + afslutning
Pris: 300,- Tilmelding: Kim 21 75 68 43 eller Jesper
28 56 35 26
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Dansk Ruhår Klub
Ræveslæb
Vi laver evt. 2 gange aften-træning. Ring til Kim
for info: 21 75 68 43
Anerkendt ræveslæbsprøve i forb. med Familiedag / skue på Sjælland
Skue / Familiedag på Sjælland
Mere info senere
VSA træning
14. Juni: Borremosen, Bent Lise, Listrupvej 1,
4863 Eskilstrup
21. Juni: Borremosen, Bent Lise Listrupvej 1, 4863
Eskilstrup
28. Juni: Mallehøjvej, Bursø v. Maribo
05. Juli: Mallehøjvej, Bursø v. Maribo
12. Juli: Reersø, Sakskøbing
19. Juli: Reersø, Sakskøbing
26. Juli: Bøgesøvej, Mogenstrup
02. August: Bøgesøvej, Mogenstrup
06. August: Afslutning, Corselitze
Markprøvetræning
Mere info senere.
Efterårsmarkprøve Lørdag d. 27. August 2011
kl. 8.00
Mødested oplyses senere Max 24 hunde på 3 hold
Pris: Kr. 200,-

Hasle området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade 14, 3790 Hasle
Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

Informationer fra bestyrelsesmøde

i Dansk Ruhår Klub den 9. november i Fjelsted kl. 16 – 22.
Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen,
Lars Hansen, Søren Hecht Petersen, Eline
Noiesen(ref.).

Forslag til kategorisering af hvalpekuld
Der har været adskillige reaktioner på det
fremsatte forslag til kategorisering af hvalpekuld på klubbens hjemmeside. Reaktionerne
Halekupering
er kommet både i kommentarsystemet på
De 5 racers undtagelse fra halekuperingsforklubbens hjemmeside og ved områdemøbuddet er kommet under pres igen. Denne
derne. Efter gennemgang af de indkomne
gang i Den nationale Komité vedrørende
Landbrugs dyrs forslag til ”Råds konklusioner reaktioner, har bestyrelsen besluttet at opgive
kategoriseringen. I stedet arbejder vi videre
om velfærd for katte og hunde”. Forslaget
med nogle af de forslag, der er indkommet,
går ud på at forbyde handel, fremvisning af
og som kan bidrage til et bedre overblik over
og deltagelse i offentlige arrangementer med
de annoncerede hvalpekuld.
halekuperede hunde. Bestyrelsen siger tak til
Flemming Thune-Stephensen, der har skrevet
Udstillinger 2011.
en indsigelse på DRK’s vegne.
Dommerne til udstillingerne i 2011 bliver
Vissenbjerg den 29. maj: Henning Simonsen
Områdemøderne
Bredsten den 6. august: Sven-Otto Hansen
Områdemøderne er indtil nu forløbet godt.
(hanner og BIR), Ivar Tang (tæver)
Der har været et pænt fremmøde, og diskussionslysten har været stor. Der holdes møde
i Randers/Grenå-området den 11. november,
og med Fredensborg - og med Skanderborgområdet i det nye år.
Økonomi
Estimatet for året 2010 gennemgået og viser
et underskud større end budget. Bestyrelsen
vedtog besparelser på de omkostningsposter,
der stadig kan påvirkes her sidst på året.
Usikkerheden omkring udgivelsen af årbogen
for 2011 (i 2012) medfører, at de indgåede
indtægter på 2010 årbogen, der udkommer i 2011, hensættes i 2010 regnskabet og
tilbageføres som indtægt i 2011, således at
indtægterne for årbogen 2010 henholdsvis
trykke- og forsendelsesomkostninger for 2010
årbogen, der jo afholdes primo 2011, falder i
samme regnskabsperiode nemlig 2011.
Strategiplaner
Tidsplanerne i bestyrelsens strategiplaner
bliver ændret lidt. Offentliggøres snart på
hjemmesiden.

Finn Storm Jensen 70 år

Finn Storm Jensen, kontaktmand i Roskildeområdet, blev 70 år den 24. oktober 2010.
Finn har været kontaktmand i området siden
2002. Han er „motoren“ i områdets arrangementer, og han er utrættelig, når det gælder
at tromme folk sammen til udtagelse til
racedysten.
Finn vægter det sociale meget højt. Efter
træningen og øvrige arrangementer er han
altid at finde ved grillen, og der er sørget for
både mad og drikke til deltagerne.
Finns egen interesse som hundefører har
især ligget på markarbejdet og -prøverne
med vinderklasseplaceringer til følge. Helbredet tillader dog ikke, at Finn er så aktiv
på dette område længere.
Vi ønsker Finn knæk og bræk i fremtiden
og et stort tillykke med de 70 år.
Med venlig hilsen fra
Roskilde-området
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muligheder, Årbogens fremtid samt evt.
Derudover skal vi naturligvis drøfte kontaktfolkenes egne emner.

Fremvisning af avls hanner og opdrættermøde
Der holdes fremvisning af avls hanner den 5.
februar 2011 kl. 10 – 13 i Bredsten Hallen.
Efterfølgende er der mulighed for at deltage i
et fælles frokostarrangement, inden opdrættermødet starter kl. 14 på Bredsten Skole, der
ligger et stenkast fra Bredsten Hallen.
Vi har inviteret Helle Friis Proschowsky
fra DKK til at fortælle om HD og brug af
HD-indeks i avlsarbejdet. Helle er ekspert på
området, så her er der mulighed for at få svar
på sine spørgsmål.
Bestyrelsen håber naturligvis, at mange vil
deltage denne lørdag i Bredsten.
Kontaktmandsmødet 2011
Afholdes den 5. – 6. februar på Randbøldal
Camping. Mødet starter lørdag aften med
spisning og herefter starter programmet.
Emnerne er foreløbig: Drøftelse af ”Vilkår for
det lokale arbejde”,
Strategiplanen, Hjemmesiden – ønsker og

Hold for løbske tæver
Flere af vores medlemmer har givet udtryk
for et ønske om at der oprettes hold for løbske
tæver på markprøverne (kvalitetsklasser). Vi
sender en forespørgsel til DJU.
Fuldbrugsprøven i Skive
Det er ikke tilfredsstillende, at vores efterårsvinderklasser skal konkurrere med andre
arrangementer, som fuldbrugsprøven i Skive.
Vi har så få muligheder for at mødes som
klub hen over året, at det er ærgerligt, at ikke
alle kan deltage. Vi spørger derfor DJU, om
mulighed for at flytte Skive-prøven.
Resultatbog
Det er ikke længere obligatorisk at medbringe
en resultatbog, når man deltager på anerkendte prøver.Der er dog mange ting, der kan
gå galt på et resultats vej fra dommeren og
ind til registreringen i DKK, og bestyrelsen
vil derfor opfordre til, at medlemmerne fortsat
anskaffer resultatbøger og får deres ”positive”
resultater skrevet ind.
Udstillingspræmiering til DKSCH
Flere medlemmer har udtrykt ønske om, at
den krævede udstillingspræmiering til opnåelse af et Dansk Spor Championat ændres fra
min. good til min. very good. Dette er bestyrelsen positivt indstillet over for, og det tages
med på kontaktmandsmødet i februar måned.
Kennelnavne på hjemmesiden
Flere medlemmer har efterlyst listen over
kennelnavne for ruhårede hønsehunde, der
fandtes på den gamle hjemmeside. Den er
ikke flyttet med over på den nye hjemmeside
af 2 årsager; dels kan kennelnavnene ses i
DKK’s Hundeweb (under Update), dels har
det været et stort - og ofte
utaknemmeligt - arbejde at ajourføre den.
Men findes der et medlem, der har tid og lyst
til at oprette
og ajourføre listen, så kan vedkommende få
skriveadgang til hjemmesiden.

Korthaarklubben
Korthaarklubbens hovedprøve ved Give 2011

www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J.
Mob: 51 90 28 81
klubredaktor@korthaarklubben.dk
Formand:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
Webmaster:
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk
Hvalpeformidling:
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
Avlsvejledning
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Husk Korthaarklubbens
Generalforsamling 2011
Årets generelforsamling afholdes lørdag
den 5. marts kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle,
tlf. 75820833. Frakørsel nr. 60 på motorvej
E45.
Klubben er vært ved lidt bespisning og
kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden jf. vedtægterne
Vel mødt.

Prøven afholdes lørdag 2. og søndag 3. april
2011.
Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted. Tlf.
75348130
Prøveleder: Kristian Møberg, Højgårdvej 8,
7323 Give. Tlf. 75732467 / 22905268

Internationalvinderklasse søndag starter
præcis kl. 8.00. Frokost på Sognegården kl.
12.00. Der kan købes Dansk Bøf à kr. 75,00
kr. Bestilles om morgenen. Madpakker må
medbringes, men drikkevarer skal købes.
Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sognegård.

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde og åben klasse hunde.
Søndag gælder det international vinderklasse, der vil blive afviklet som 2 sideordnede prøver, hvis antal-let af tilmeldte hunde
opfylder kravene. Hunde fra om lørdagen,
der kvalificerer sig til international vin-derklasse, får også mulighed for at deltage.

Anmeldelse med gebyr skal være prøvelederen i hænde senest mandag den 14.
marts 2011.
Bemærk: Unghunde skal være 10 mdr. og
må være til og med 24 mdr. Gebyr er kr.
350,00 for såvel unghundeklasse, åbenklasse
og international vinderklasse. Bemærk:
Det er muligt at stille i åben klasse, uanset
hvor mange 1. præmier hunden tidligere har
Mødested og tid begge dage: Filskov Sogne- opnået i denne klasse.
gård kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig
Betalingen skal følge anmeldelsesblanketi teltet ved ind-kørslen til Sognegården for
ten på check, eller indsættes på reg. nr. 7622
at få oplyst, hvor du skal parkere.
kontonr. 0001258395. Ved bankoverførsel
Morgenkaffen kan købes begge dage fra kl. skal der skrives sammen navn, som der står
7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil mad- på anmeldelsesblanketten.
pakker à kr. 50,00 kan bestilles på anmeldel- Anmeldelsesblanket har været indsat i blasesblanketten. Skal afhentes og betales ved
det Jagthunden og kan hentes via klubbens
betjeningen om morgenen.
hjemmeside, men kan evt. også rekvireres
hos prøvelederen. Husk: stambog/resulVi samles som sædvanlig lørdag aften kl.
tatbog for unghunde og åbenklasse hunde
18.30 på Filskov Sognegård til festmidskal afleveres om morgenen. For deltagelse
dagen. Herunder udde-ling af præmier og
i internationalvinderklasse kræves 2 gange
pokaler. Middagen koster i år kun kr. 25,00, 1. pr. i åben klas-se/brugsprøve/fuldbrugsda klubben giver et tilskud til middagen.
prøve, samt bestået slæb- og apporteringsBestillingen må gerne påføres anmeldelses- prøve eller DJ udvidet apporteringsprøve i
blanketten.
2009-2010 eller 2 gange i alt med mindst
HUSK!!! Spisebilletter til festmiddagen
2 års mellemrum. Beståelse af DJ udvidet
lørdag aften skal afhentes om morgenen ved apporteringsprøve kan erstatte den ene slæbbetjeningen. Det gælder alle, også for dem,
og apporteringsprøve.
der har forudbestilt på anmeldelsesblanketten.
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Korthaarklubben
Angående overnatningsmuligheder kan
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro
75348111, Sdr. Omme Kro 75341700, Diagonalkroen, Give 75735544, Billund Vandrehjem 75332777, Billund Kro 75332633,
Grindsted Campingplads 75321751. Bed &
breakfast, Give 75735744.
Vi håber at alle, såvel hundefører som dommere vil bidrage til, at vi får en god prøve,
ligeledes forventer vi stor tilslutning til
festmiddagen lørdag aften.
Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Kristian Møberg
Prøveleder.
Dommere ved Giveprøven 2011
Unghundeklasse: Niels Korsbæk Nielsen,
ordf., Heine T. Jørgensen, Rene Jørgensen
Åben klasse: Allan Grundahl, ordf., Uffe
Jacobsen, Flemming Konnerup
International vinderklasse A: Hans Jørgen
Mogensen, ordf., Flemming Konnerup,
Bjarne Axelsen
International vinderklasse B: Niels Erik
Kromann, ordf., Niels Jørgen Jørgensen,
Niels Korsbæk Nielsen
Reserver til internationale vinderklasser: ,
Bent Hesthaven, Hans J. Krab,

„Vandhund“

Digital fotokonkurrence 2010
Efter lange og svære overvejelser har
dommerkomiteen voteret og udvalgt de tre
bedste korthårsbilleder blandt de mange

indsendte bidrag. Resultatet blev en delt
2. plads til henholdsvis Bjarne Axelsen
(Broengen Jarl) med fotoet ”Jarl og missen”
og Laura Antofte (Søborggårds Ekko) med
fotoet ”Ekko on the rock”.
Vinder og dermed kåret til årets korthårsfoto 2010 blev Laila Bilberg (Stenholt Hus’
Ronja) med fotoet ”Vandhund”. Tillykke
til de tre og tak til alle som har indsendt et
bidrag. Præmien til vinderen vil blive uddelt
til årets generalforsamling.

Tilskud til festmiddagen
i forbindelse med Giveprøven.

Så er det igen tid til indbydelse vedr.
Giveprøven, og i den forbindelse er vi i
bestyrelsen blevet enige om, at for at få
endnu flere til at deltage i festmiddagen
lørdag aften, vil klubben yde et økonomisk
tilskud på 100 kr. pr. deltager ved festmiddagen.
Vi mener i bestyrelsen, at lige netop
Giveprøven er stedet, hvor sammenholdet
og kammeratskabet i klubben kommer til
udfoldelse. Desuden er det der, man kan
være med til at hylde dem, der har vist
troskab mod klubben ved i 25 år, ja nogle
i 50 år, hvert år at forny sit medlemskab af
klubben.
Vi vil derfor fra bestyrelsen håbe, at rigtig
mange vil deltage, og i øvrigt afsætte
denne weekend i Korthaarklubbens tegn.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben
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„Jarl og missen“

”Ekko on the rock”.

Championater 2010
Også i 2010 opnåede en række korthår
de resultater, der skal til for at erhverve
den hæderfulde titel ”Champion”. Selvom
racen i 2010 ikke helt kunne leve op til de
to foregående års ”championatregn”, så er
der alligevel grund til at kippe med flaget for de ni flotte championater, der blev
hjemført. Championater fordeler sig med 5
eksteriørchampionater, 3 jagtchampionater
og 1 brugschampionat, hvilket vidner om
høj kvalitet i vores race både i forhold til
eksteriør og de jagtlige egenskaber. Herfra
skal lyde et stort tillykke til jer alle.
Dansk Eksteriørchampion (DKCH) 2010
Nordboen Flax 04880/2005 – Benny B.
Christensen, Augustenborg

Nordboen Flax

Bislevs Ax 09316/2006, Karl Georg Kristensen, Hals
Nordboen Ryz 04879/2005, Knud Hansen,
Katterød
Petermann’s Jolly DK08542/2007, Kirsten
og Erik Petermann, Holsted
Lærkevejen’s Mix 04574/2005, Poul-Rikard
Ebbesen, Bornholm

Korthaarklubben

Bislevs Ax

Nordboen Ryz

Nordboen Nelli

Petermann’s Jolly

Dansk Jagtchampion (DKJCH) 2010
Skovby Boen’s Sillas (Futte) 20285/2006 –
Gorm Henriksen, Ringkøbing
Østedgaard’s Malte 20760/2006 – Jens Arne
Hald, Støvring
Nordboen Nelli 11434/2005, Birte Johansen,
Ulstrup
Dansk Brugschampion (DKBRCH) 2010
Skovby Boen’s Sillas (Futte) 20285/2006 –
Gorm Henriksen, Ringkøbing

Skovby Boens Silas

Ejnar Bendtsen død

Østedgaard´s Malte

Lærkevejen’s Mix

Korthaarklubbens Schweissprøver 2011
TORSTED: Søndag 1. maj
3 t./400 m
20 t./400 m
20 t./1000m
40 t./1000 m
Tilmeldingsfrist: 20. april
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie
Prøveleder: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1,
6980 Tim
Tlf: 97 33 33 35
Tilmelding sendes til prøvelederen.
Tilmeldingsgebyr kan overføres til kontonr.
7670-2804172 (vedhæft stambogsnr.).
NØRRESKOVEN/ALS: Lørdag 14. maj
3 t./400 m
20 t./400 m
Tilmeldingsfrist: 2. maj
Mødested: P-pladsen for enden af Flædbækvej
Prøveleder: Chr. Hansen, Bakkevænget 11,
6310 Broager
Tlf: 74 44 21 46
GRIB SKOV: April
Prøveleder: Kim Staal, Klokkevangen 20,
4983 Dannemare

Tlf: 42 20 66 57
Prøven er under planlægning. Se nærmere
på Korthårklubben`s hjemmeside.
TÅRS: Lørdag 7. maj
3 t./400 m
20 t./400 m
Tilmeldingsfrist: 3. maj. Efteranmeldelse
modtages ikke.
Prøveleder: Per Winther, Græsdalsvej 34,
9830 Tårs
Tlf: 98 95 83 93
TORSTED: Søndag 17. juli
3 t./400 m
20 t./ 400 m
20 t./1000 m
40 t./1000 m
Tilmeldingsfrist: 25. juni
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie
Prøveleder: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1,
6980 Tim
Tlf: 97 33 33 35
Tilmelding sendes til prøvelederen.
Tilmeldingsgebyr kan overføres til kontonr.
7670-2804172 (vedhæft stambogsnr.).

I julen modtog vi meddelelsen om, at
Korthaarklubbens æresmedlem Ejnar
Bendtsen var afgået ved døden den
24.12.2010, 87 år gammel.
Ejnar Bendtsen var udlært mejerist, han
gjorde sin karriere på forskellige fynske
mejerier. Mejerifaget stod ham nær livet
igennem, han avancerede hurtig inden
for Arla og de sidste mange år arbejdede
han som mejerichef. Såvel firmaet som
medarbejdere værdsatte hans faglige
dygtighed.
Jagt og hund var hans store fritidsinteresser.
Ejnar Bendtsen blev medlem af klubben
i 1964 og var bestyrelsesmedlem 1977 –
1990. Ejnar Bendtsen var et bestyrelsesmedlem man lyttede til og respekterede.
Han var i mange år aktiv på markprøver
og som opdrætter. I flere år var han klubbens leder af Odense Udstillingen.
Ejnar fik, ved sin noble optræden,
mange venner inden for hundeverdenen. Hans interesse for klubben og det
arbejde han lagde der, og som aktiv
hundefører med flere hunde bl.a. Dk.Ch.
Anja og Fynboens Jett, gjorde at bestyrelsen i 1993 vedtog at gøre ham til
æresmedlem.
Haven var også hans hobby i mange år.
På Østergårds Alle´ skabte han sammen
med Ida et gæstfrit hjem, hvor såvel hus,
som have altid var perfekt. De senere
år på Thujavej, blev livet videre ført i
mindre, men stadig perfekte rammer.
Ære være Ejnars Bendtsens minde
Henning Kromann
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg
Forårsmarktræning og Generalforsamling.
To arrangementsdage i Aktivgruppen.
Mød op med din korthårede hønsehund og få en
rigtig god træningsdag/instruktionsdag i at føre
hunden rigtigt på marken. Du kan bruge lærdommen på praktisk jagt og du kan bruge det, hvis du
skal deltage på markprøve.
Medbring kaffe og madpakke.
Første træningsdag er lørdag den 19. februar kl.
9.00. Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. Vi starter med rundstykker.
Fra kl. 13.30 samme mødested afvikles årets generalforsamling i Aktivgruppen. Sædvanlig dagsorden
jf. vedtægter. Det er her du kommer med initiativer /
tanker og forslag til arbejdet i Aktivgruppen.
Anden træningsdag er lørdag den 26. februar kl.
9.00 med mødested på Kjellingbrovej ved Grindsted, jagthytten på Kjellingbro.
For at kunne udarbejde en plan over træningsholdene bør du melde til på følgende tlf. nr.
Villy Andersen tlf. 98232595 eller Bjarne Jakobsen
på tlf. 20289469
Velkommen

Aktivgruppen Midt- og
Vestjylland
Program 2011
Opstart af schweisstræning
6. feb., 13. feb., 20. feb. og den 27. feb. 2011.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Kl. 09.00.
Deltagere: max 12. gebyr kr. 200,- betales ved
tilmelding eller senest ved første træningsdag.
Tilmelding til: Ebbe Brunsgaard (tlf. 97333335) –
senest den 1. februar 2011.
Vintermøde
Den 24. februar 2011 i Højmark forsamlingshus
afholder Aktivgruppen vintermøde. Der vil blive
en gennemgang af aktiviteterne / resultaterne for
2010 samt uddeling af pokal til bedste ung- og åben
klasse hund. Opnåede resultater bedes venligst
fremsendes til: Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 6950
Ringkøbing – senest den 18. februar 2011. Derudover vil vi få besøg af den kendte hundesportsmand Harris Jensen, der vil fortælle generelt om
jagthunden.
Lokal markprøve
Der afholdes lokal markprøve i Højmark, søndag
den 6. marts 2011. Mødested: Højmark forsamlingshus kl. 9.00. Tilmelding til Steen Kirk Jensen
Kildebakken 6, 6940 Lem. Tlf.: 97341601. Tilmeldingsgebyr: 150,- kr. Senest den 2. marts 2011.
(Ung/åbenklasse hunde). Max. 2 hold.

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag
den 1. maj 2011 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr.
Klausie.
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal sendes til
prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim.
(Tlf.: 97333335) – senest den 20. april 2011. Kan
eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2804172,
husk angivelse af stambogsnr.
Hunden skal være DKK stambogsført.
Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag
den 17. juli 2011 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr.
Klausie.
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal sendes til
prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim.
(Tlf.: 97333335) – senest den 25. juni 2011. Kan
eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2804172,
husk angivelse af stambogsnr.
Hunden skal være DKK stambogsført.
Vand og slæbtræning
Onsdag den 15. juni 2011 (vil køre hver onsdag
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg
primo august 2011). Mødested: Pumpestation nord,
Stauning.
Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Gorm Henriksen (tlf.
9732 4121) – senest den 10. juni 2011.
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes første
gang).
Fuldbrugstræning
Mandag den 20. juni 2011 og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 61285032) –
senest den 10. juni 2011. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første træningsdag)
dertil kommer afregning af vildt.
Ræveslæbsprøve med diplom
Fredag den 14. oktober 2011. Mødested: P-pladsen
overfor Bundsbækvej 4, Dejbjerg. Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelses-blanket skal
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8.
oktober 2011. Kan eventuelt indsættes på konto nr.
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.

Kontaktpersoner
Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Virksundvej 99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 60814506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Ingvard Jensen, Kløjsvej 3, V. Vedsted, 6760 Ribe, tlf. 75445845
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Lisbeth Nielsen, Hagenborgvej 1,
5871 Frørup, tlf. 21458403
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,
Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Jesper Hansen, Stovbyvej 58, 4872
Idestrup, tlf. 54174037
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Ræveslæbsprøve med diplom
Tirsdag den 26. april 2011. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal sendes sammen med
gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Kan eventuelt indsættes på konto
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.
Senest den 21. april 2011.

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Derbyprøver 2011

Deadlines for stof til klubsiderne i 2011

Med hensyn til Derbyprøver i 2011, vil der
komme mere information på hjemmesiden,
da de planlagte prøver endnu ikke er på
plads.
Mvh.
Hans Martin Christensen, formand
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Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Nedenstående deadlines gælder for indsendelse af klubstof til Jagthunden. Materiale sendes til redaktøren.
Blad nummer 2 – April. Deadline: 25.02. Blad nummer 3 – Juni. Deadline: 25.04
Blad nummer 4 – August. Deadline: 25.06. Blad nummer 5 – Oktober. Deadline: 25.08
Blad nummer 6 – December. Deadline: 25.10

Dansk Münsterländer Klub
Talent eller træning?

www.dmk-online.dk

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

Foto: Alex Nissen

Heiki med ræv.

Michael Laudrup havde det, Caroline
Wozniacki har det helt sikkert, men kan en
hund have talent? Hvis ja, så må DKBRCH
DKCH Fuglevangs Heiki være en af de mest
talentfulde Münsterländere vi har. Hendes
ejer John Hansen har dog helt sikkert også
en finger med i spillet, for når man ser på
Heiki’s resultatliste, er man ikke i tvivl om,
at der ligger mange træningstimer bag.
Af Pia Nielsen.

Hvem er han så denne hr. John ”Hilmer”
Hansen?
John bor på Sjælland og har Kennel Fuglevang, som tæller 3 hunde på nuværende
tidspunkt. John fik hans første Münsterländer i 1976, da han bare var 17 år. At
valget faldt på en Kleiner Münsterländer
var lidt af en tilfældighed, men som John
selv udtrykker det, så er han vaccineret med
en hjørnetand, og vi kan i DMK jo så bare
være glade for, at den hjørnetand sad på en
Münsterländer. Ud over at være opdrætter
og aktiv hundesportsmand, er John også
markprøvedommer.
Tilbage til talentet Fuglevangs Heiki. Som
navnet fortæller, er Heiki Johns egen avl,
efter DKJCH DKCH Fuglevangs Freya og
DKJCH Hedeskovs Amigo. Freya vandt
bl.a. som den første Münsterländer nogensinde fuldbrugsprøven på Fyn, et kunststykke som Hedeskov’s Amigo senere har
gjort hende efter.
Heiki’s resultatliste er ganske imponerende. Inden hun var 2 år havde hun allerede
kvalificeret sig til vinderklasse, og ikke nok
med det, men inden hun fyldte 2 år, havde

hun også vundet DMK’s efterårs vinderklasse og Dj’s Vinderklasse på Fyn, og
dermed kvalificeret sig til DM.
Dette er blot starten på en perlerække af
resultater. Heiki har startet i vinderklasse
10 gange inden hun bliver 4 år, hun har 9
placeringer, hvoraf de 5 er som vindere af
prøven. Det hele rundes af med at Heiki,
som den første Münsterländer nogensinde
vinder DM i 2009, og minsandten om
ikke også hun bliver 4. vinder ved DM i
2010. Det skal også nævnes, at disse flotte
resultater har gjort at Heiki, som den første
Münsterländer nogensinde, har opnået titlen
brugschampion, dette inden hun fyldte 3 år.
Nu venter fuldbrugsprøven som det næste
mål, og med de gener der ligger bag, lykkes
det helt sikkert også.
Hvis man spørger John om hvad hemmeligheden er, så siger han med et glimt i
øjet, at han starter omvendt af alle andre.
Johns hunde må som hvalpe ”ingenting”,
det vil sige at der sættes grænser fra 1. dag,
og at hvalpen udvikles i det tempo som dens
hjerne er til, ganske som i naturen. I naturen
kommer ”ungen” heller ikke med på jagt,
før den har lært nogle grundlæggende principper. Ved at fastholde denne konsekvens,
så undgår man at hunden får for mange
”dårlige vaner”.
Al indlæring foregår med positiv forstærkning, dvs. godbidder når hunden gør
noget rigtigt. Denne træningsmetode giver
en hund som elsker at arbejde. Først når
unghunden er helt færdigdresseret, og John
er sikker på at den altid lystrer, tages den
med på marken. På den måde undgår han
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at hunden får for mange ”gode” oplevelser
med f. eks. Harer og råvildt.
John holder gerne foredrag om sine træningsmetoder, og det ville også være alt for
omfattende at komme ind på det hele her, vi
kan bare konstatere at det virker, og vi vil nu
glæde os til at følge Johns arbejde med hans
hunde i fremtiden, og se hvor langt talentet
rækker.

Dansk Münsterländer Klubs Forårsmarkprøve 2011 i Jylland
Der arbejdes i øjeblikket på at få bedst
mulige terrænner til prøverne, så hvor
nøjagtigt i Jylland prøverne afholdes vides
endnu ikke. Se www.dmk-online.dk for
endelig annoncering.
Lørdag 26.03.2011 Ungdom- og Åbenklasse.
Søndag 27.03.2011 Vinderklasse
Afgang til terrænerne senest kl. 8,30
Vigtigt: I terrænet skal terrænledernes
anvisninger lystres til punkt og prikke. Vi
er på lånte terræner, som vi skal aflevere i
samme stand som vi modtager dem.
Pokaloversigt:
Ungdomsklasse:
Brit og Siv’s vandrepokal. Til bedste unghund med 1. præmie
Cognac’s Talentpokal. Til største talent
blandt unghundene efter dommerskøn..

John og Heiki.

DMK´s Schweissprøver

Esbjergpokalen. Til 2. bedste hund med 1.
præmie.
PEA’s vandrepokal. Til bedste jyske Münsterländer med 1. præmie.
Jydepokalen. Til bedste jyske Münsterländer med 1. præmie
01 – 02 områdets 10-års jubilæumspokal.
Til bedste sjællandske Münsterländer med
1. præmie.
Vinderklasse:
DMK’s Vandrepokal. Til 1. vinderen
Kennel Spangkildes Vandrepokal. Til 1.
vinderen.
Cognac’s Mindepokal. Til 1. vinderen.
Kennel Fuglevang`s pokal til bedste sjællandske hund
Lad os få et par gode dage med masser af
præmieringer og med kammeratskabet i
højsædet.
Venligst
Prøveleder Carsten Trøjborg tlf. 20627002

Åbenklasse:
DMK’s pokal. Til bedste hund i åbenklasse
med 1. præmie.

Dommere: Kristian Poulsen, Kristian Graversen
Optagelse på prøven: Bekræftes af prøveleder
Max. antal deltagere: 12. Medlemmer af DMK har fortrinsret
Ved Blåbjerg Lørdag 30.04.11, kl. 10.00
Anmeldelsesfrist: 19-3-2011
400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulighed for rapportering.
Indbetaling : Regnr. 5501 konto nr. 5080001147
Oxbøl Statsskovdistrikt, Blåbjerg Plantage
Mødetid og sted: Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøven
Anmeldesesfrist: Senest 11.04.11
Prøveleder: Kristian Graversen, Fælledvej 240, 2791 Dragør.
Mødested: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning
Tlf.: 40 95 89 48
tilsendes ved tilmelding)
Deltager: Max. 12 hunde. Prøven kan evt. rumme andre racer.
Tilmelding: Skal ske på DKK’s anmeldesesblanket, som fås ved
Dommer: Leo Feldfoss og Peter Knudsen
henvendelse til DKK’s kontor, eller downloades på DKK’s hjemPrøveleder:
meside (Aktiviteter/Schweissprøver).
Thomas Moltesen Hansen, Klintingvej 240, Stausø, 6854 Henne
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse efter DKK’s regelsæt, der
Tlf.: 75256005/29667377
kan rekvireres i lighed med anmeldesesblanketten.
E-mail: tmoltesen@hotmail.com
Prøvegebyr:
Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig
400m/3 timer – 400 kr. + evt. rapportering 100 kr.
eller overføres konto 3227-384387.
400m/20 timer – 450 kr.+ evt. rapportering 100 kr.
Der tages forbehold for evt. regulering af prøvegebyr.
Ved Horsens, Lørdag den 16. april kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: Senest den 31. marts 2011
Terræn: Bjerge og Rold skovparter, Skov og Naturstyrelsen, Trekantområdet.
Mødested: Den røde barklade ved Bjerge skov, kørselsvejledning
tilsendes.
Deltagere: Maksimum 14 hunde – DMK medlemmer fortrinsret
indtil 31. marts.
Der laves 3 timer + evt. rapportering samt 20 timers spor a 400 m.
Dommere: Bent Jacobsen og Steen P. Johansen
Hjælpere: Peter Mortensen, Birger Sørensen samt Carsten Trøjborg
Prøveleder: Jens Foldager, Overholm 22 B, Hatting, 8700 Horsens
75653502 / 40536963
foldager@foldager.com
Tilmelding sendes til prøveleder. Gebyr sendes til Nordfyns Bank
Reg. Nr. 6863 Konto 1036727.
Kongelunden på Amager lørdag d. 9-4-2011.
Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m.
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DMK-områderne

Kastor vom Forstweg (Karlo) E&F: Thomas
Vestergaard
1. Præmie, 317 point ÜF.

Område Bornholm:

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail:
nik@bornholmstrafikken.dk

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
Marktræning
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for dette kursus er 50
kr. pr. gang. Begrænset tilmelding.
Aktivistvalg
Lørdag den, 26. februar afholdes aktivistvalg i
forbindelse med træningen. I forbindelse med dette
valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten
og interessen for at videregive noget til vores
hunderace og kursister, melder sig til Richard inden,
for evt. at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer
i dag.
Apporteringstræning
Mandag den, 14. marts starter træningen kl. 17.30.
de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl.
18.00. Bemærk ingen træning den, 25. April. Kurset strækker sig over 8 mandage.
Mandag den 9. maj er sidste træningsdag. Gebyret
for dette kursus er 300 kr. for medlemmer og 350 kr.
for ikke-medlemmer. Betales første gang.
Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej 576
(den lille indkørsel til volden)
Mandag den, 9. maj påtænker vi at grille og lave en
lille familie aften, efter træningen.
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis,
hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset.
DMK-Kbh. påtænker at afholde lokal markprøve
den, 6. marts ved Dalmose/Skælskør for hunde af
racen, Kleiner Münsterländere – nærmere herom.

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg
23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36 87,
E-mail: cnh@post.tele.dk
Apporteringstrænning.
Første træning på skydebanen er tirsdag d. 29. marts
2011. Kurset kører over 7 gange med sidste træning
tirsdag d. 10. Maj 2011.
Begynder. Deltager antal er maks 12 hunde. Start kl.
17.45 - Slut kl. 18.30.
Øvede hunde. Max. Deltager antal er 12 hunde.
Start kl. 18.45 - Slut kl. 19.30.
Efterhånden som det bliver lysere justeres tidspunkterne. Definition af øvede hunde: Hunden SKAL
kunne apportere dummy fra hånd. Samt være dæk
lydig inden for 30m
Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer 600 kr. for
andre.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub. I
tilfælde af overtegning har de der har deltaget i
dressur kurset fortrinsret.
Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med
på http://www.dmk-online.dk/dmk_lokalt.html
- Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.
hojagt.dk/ - hunde
Resultater:
05./06.11.2010 VGP Klub Kurzhaar-voran WeserEms e.V 08-0679(ZB-Nr)

(Betyder markpr. For Kleinere i Byen Laihialla i
Finland)
Hakkiokankaan Bob DK07658/2010
3. Pr. 55 Point Bedste Unghund
E&F: Jesper Ibsen
25-26-9 2010 Finske Junkkari, Lapua
(2010 Finske Unghunde markprøve Åben for alle
racer i Lapua)
Hakkiokankaan Bob DK07658/2010
3 Pr. 48 Point
E&F: Jesper Ibsen

Kastor vom Forstweg

Område Storstrøm:

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

Område Fyn:

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

Lydigheds træning lørdag d. 5. februar 2011 kl.
13.00. 2 hold unge hunde/øvede hunde.
Pris medlem DMK 250 kr.
Pris ikke medlem DMK 350 kr.
Kontakt Birger tlf. 66161970 / 22191525.

Apportering. Vi starter tirsdag d.12/4 kl. 19.00. de
efterfølgende træningsdage er d.19/4. d.26/4. d.3/5.
d.10/5. d.17/5. d.24/5. d.31/5. d.7/6. Afslutning
d.14/6.

Marktræning forår. Tid og sted kommer senere.
Kontakt Lars Pedersen tlf. 23808067

Område Holstebro:

Apporterings træning DJU/DMK. Onsdag d. 6. april
2011 kl. 18.00
Sted: ravnebjerg. 8 gange træning.
Apporterings prøve lørdag d. 28/5-2011 kl. 9.00
Pris medlem DMK 400 kr.
Pris ikke medlem DMK 500 kr.
Kontakt Birger tlf. 66161970/22191525.

Område Nordsjælland:

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk
Til medlemmer af Dansk Münsterlænder Klub
bosiddende i Nordsjælland
Hjælp os til at blive bedre.
Igennem de seneste 1 ½ år har DMK område
Nordsjælland haft forskellige trænings tilbud
i samarbejde med lokale jagtforeninger. Dette
samarbejde har begge parter nydt godt af, i det
begge DMK aktivisterne også er blevet certificeret
jagthundeinstruktører i Danmarks Jægerforbund. I
det nedenstående kan du se, hvilke aktiviteter vi har
planlagt i 2011 sæsonen.
marts: Informationsaften omkring apporteringstræning
April- maj: Apporteringstræning, både for begyndere, let øvede og øvede hunde
Vi vil gerne vide hvilke ønsker du har, derfor vil vi
bede dig om at sende os en mail til jh@dynamicsolutions.dk med de ønsker og forslag du har.
På forhånd tak,
Med venlig hilsen
DMK område Nordsjælland, Niels Laugesen & Jan
Heimann

Kontaktperson: Lars Elkjær Larsen, Algade 7,
Grønbjerg, 6971 Spjald, Tlf. 25 17 07 19, E-mail:
laelk@altiboxmail.dk

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk
Så er programmet klar for hundetræningen 2011. Vi
har booket hundeklubben i Nørresundby, Voerbjergvej 101A, skiltet med ”Aalborg hundeklub.”
Vintertræning 2011. Vi starter den første lydighedstræning søndag d. 6. februar 2011 kl. 10.00
Træningen løber over de efterfølgende 7 søndage.
Pris for vintertræningen er: 150 kr.
Forårstræning 2011. Forårstræningen løber fra
mandag d. 04/04-2011 kl. 19.00 og frem til sommerafslutningen Lørdag d. 18/06-2011.
Pris for forårstræningen er: 350 kr.
Hvis man deltager i begge træningsperioder, er
prisen: 450 kr.
Kontaktperson: Thorkild Helgersen tlf.: 21 21 59 90
- Thorkildh@ofir.dk
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vel
mødt!
Hilsen Aktivisterne

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk
Markprøvetræning: D. 13. og 20. februar efter
dressurtræning, hvis vejret tillader det kører vi terrænerne og træner to-tre timer.
5. marts Lokal markprøve Thy-jagthundeklub

Resultater:
Markprøve 18-9-2010
Laihialla Finland, Mynsteripåivien Kaer-Koe

29. marts opstart af lydighedstræning Thy –
Jagthundeklub
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Dansk Münsterländer Klub
DMK Fra 13. april til 25.maj App.- træning i Østerild DJ Udvidede – D.J.U.

Unghunde trænes fra kl. 19 - 20
Åbenklasse trænes fra kl. 20 - 21

Område Himmerland:

Lydighed og apporteringstræning
Opstart er torsdag d. 28/4 kl. 19.00 på Klostermarken i Viborg for både unghundeklasse og
åbenklasse. Vi ser frem til at se såvel nye som
gamle hundeførere. Der trænes 8 torsdage og sidste
træningsgang er den 30/6. OBS. da vi har erfaret at
der er stort frafald på helligdage, trænes der ikke på
følgende datoer:
19/5, 2/6 og 23/6.

Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25,
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 Email: tinebroen@live.dk
09.02.2011 og 23.02.2011 Lydigheds træning kl.
19.00
Få genopfrisket lydigheden efter sæsonens jagter.
Undervisningen forgår i ridehus.
Medbring : gerne godbidder – Dummi – evt. kaffe
Pris : 50 kr. pr gang (dækning af udgifter til ridehus)
Mødested: Ridehuset på Bavnehøjvej 9, 9541
Suldrup
Tilmelding til Tine Broen 24257727
13.03.2011 Marktræning kl. 09.00
Fælles træning i marken – Nye hundefører er meget
velkommen.
lær at ”læse” din hund, når den skal ligge et søg op
på marken.
Gode råd om hvor føreren skal placere sig i forhold
til sin hund.
Mødested : v/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530
Støvring
Tilmelding til Tine Broen 24257727

Marktræning forår
I starten af februar vil der være marktræning med
instruktør for interesseret. Følg med på hjemmesiden for mere information. Der vil max være 10
pladser og alle er velkomne, i tilfælde af overtegning vil unghunde og åbenklasse hunde blive
prioriteret.

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Kontaktperson: Henrik Nielsen,
Trige Møllevej 40, 8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67,
E-mail: hnitrige@mail.dk
Området samarbejder med Djurslands jagthundeklub. Se forårets træningsprogram på www.
djurslandsjagthundeklub.dk

28.04.2011 Apportering træning kl. 19.00
Træning til Dju`s apporterings prøve.
Pris: Udgifter til vildt.
Trænings sted: V/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530
Støvring
Tilmelding til Tine Broen 24257727
05.05.2011 Udvidet apporterings træning kl.
19.00
Træning til den anerkendte udvidet apporterings
prøve.
Pris: Udgifter til vildt.
Trænings sted: V/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530
Støvring
Tilmelding til Tine Broen 24257727
NYT – NYT – NYT Trænings weekend kun for
Qvinder
07.05 / 08.05 kun for Kvinder og münsterlænder
Trænings weekend på tværs af Lokalområderne, der
kun er to adgangskrav, at du er Qvinde
og har en Münsterlænder. Vi skal træne vores
hunde, hygge og måske snakke lidt.
Der er mulighed for overnatning.
Program ved tilmelding.
Trænings sted: V/ Tine Broen, Nihøjevej 25, 9530
Støvring
Tilmelding til Tine Broen 24257727

Hedeskov’s Mettevons

Område Viborg:

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07
Indendørstræning
Indendørstræning starter torsdag den 27. januar og
varer til d.10. marts. Det foregår
i Peters lade, Hesselbjergvej 12, 8800 Viborg.
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Der afholder anerkendt DJU aporterings prøve
Lørdag d. 07/05 kl 10.00.
Prøvleder Jens Kongaa.
Dommer Ole Hildebrandt.
Tilmelding på DJU tilmeldingsblanket til Jens
Kongaa Tåningvej 14 8660 Skanderborg. senest d.
25/04, pris 225 kr.

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Program for 2011
Opstart dressur, d. 12. – 19.– 29. januar, d. 2. – 9.
– 16. – 23. februar, d. 2. marts.
D. 9. marts er der afslutning med pokaler, og
sponsor gaver, håber på stærkt fremmåde både med
familien og venner.
Schweiss træning,d. 19. – 26. februar, d. 5. – 12. –
19. – 26. marts, d. 2. – 9. april
Max. 8 hunde. for Kleiner Münsterländere, er der
pladser tilbage kan andre racer tilmeldes.
Apportering, d. 30. marts, d. 6. – 13. – 20. – 27.
april, d. 4. – 11. – 18. marts.
D. 25. maj er der afslutning med pokaler, og
sponsor gaver, håber på stærkt fremmåde både med
familien og venner.
Marktræning d. 26. februar hel dag 150 kr. Start
med morgenmad og kaffe. Denne dag er en hel dag.
Masser af fugle. Max. 12 hunde.
Tilmeldning Per mail: jp.madsen@esenet.dk eller
Mona mail: skolevej@esenet.dk

Hedeskov’s Henna

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf. 86 57 90 37, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk
Der afholdes markprøve træning og lokal markprøve på Løvenholt Gods. Peterslyst Højkolvej 14
Salten 8653 Them. på følgende datoer.
Træning
13-02-2011 kl. 09.00 ved jagthytten,
pris 125 kr
Lokal Prøve 27-02-2011 kl. 09.00 ved jagthytten,
pris 150 kr
Træner:
Henning Pedersen.
Prøveleder: Henning Pedersen.
Terænleder: Bent Ballegaard.
Tilmelding til d. 13/02 pr mail til Michael Frænde
på mhf@aragon.dk
Tilmelding og betaling til lokal markprøve d. 27/02
skal ske til træningen d. 13/02.
Telefon på dagen Michael Frænde 23 47 35 15.

Marktræning

Område Sønderjylland:

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

Område Odsherred:

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

Der afholdes sweistræning og lokal sweisprøve i
Sondrupbakker ved P plads på følgende datoer.
Træning
19-03-2011 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 09-04-2011 kl. 10.00 pris 150 kr
Træner og Dommer Hans Lau.
Tilmelding til Michael Frænde pr mail på mhf@
aragon.dk
Telefon på dagen 23 47 35 15.
Der afholdes Aporteringstræning på vrøndingvej 7
8700 Horsens(bag ved Lumex) på følgende datoer.
21/03-2011, 28/03 kl 18.00. 04/04, 11/04, 18/04,
25/04, 02/05 kl 18.30.
Pris 350 kr.
Foto: Alex Nissen

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Forårsmarkprøven

www.gdh.dk

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøtrup
gdhblad@gmail.com
Formand:
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug,
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer:
Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86
81 30 75,
86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontakter):
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5,
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Aktivitetsområdet:
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf.
97461050
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt):
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Udstillingsansvarlig:
Anny Kure,
I bestyrelsen
Robert Thrane, Bjerringbro, tlf. 20136431
Avlsrådet:
Søren Boup Jensen, 23 72 85 19
Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76
Lisbeth Strunck 96 10 21 28
Web-master:
Charlotte Scheuer,
57 52 77 10, 24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

Årets DKK Racevinder 2010
blev som sædvanlig fundet på årets sidste
DKK-udstilling.
Opløbet stod i år mellem Vogds Vaks og
Charletans Diktat, der havde lige mange
point efter årets mange udstillinger. De
2 hunde vandt hver en udstillingsdag i
Herning, og stillingen var fortsat lige, så afgørelsen faldt på den hund der havde vundet
på den udstilling, hvor der var flest udstil-

Der indbydes til klubbens årlige forårsmarkprøve
lørdag den 2. april 2011 kl.8.30 ved Grenå
Mødested: Grenaa Jagtforenings klubhus, Skakkesholm, Grenå Lystbådehavn, 8500 Grenaa
Prøveleder: Marianne Hummelgaard, Rolighedsvej 3, 8500 Grenaa, tlf: 4219 5307
Dommere: Bent Hesthaven og Kresten Kjeldsen
Tilmelding til Prøvelederen senest mandag den 21. marts 2011
Betaling: Reg. Nr. 7320 konto nr. 0001152995
Tilmelding skal ske på DJU tilmeldingsblankettet (kan findes på www.danskjagthundeudvalg.dk). Der kan tilmeldes i klasserne Unghunde, åbenklassehunde og vinderklassehunde.
lede hunde af racen.
Sejren gik derfor til Vogd’s Vaks, ejet af
Bente Jensby, der blev bedst i Racen på
verdensudstillingen i Herning i juni måned,
og 2. pladsen gik til Charletan’s Diktat, ejet
af Niels B. Mikkelsen.
Stor tillykke til dem begge hunde og deres
ejere.

Resultattavlen
Resultatservice prøver
Der har været en række gamle Danske Hønsehunde på prøver i løbet af efteråret 2010,
og følgende præmieringer kan nævnes.
Flade Revdal Malik DK12553/2008 og
Skavballes Yatzy DK22476/2007 har begge
opnået 2. præmie på markprøve i både Skive
og på Læsø.
Torkildsen’s Mingus DK02196/2007 og
Theibelgård’s Vitus 15492/2002 blev hhv. 1
og 3 i International Vinderklasse i Grenå, og
Mingus kvalificerede sig dermed til DM.
Resultatservice udstillinger
Ved udstillingen i Ballerup blev der uddelt
Cacib til Charletan’s DiktatDK 16222/2008
og R.Cacib til Vogd’s Vaks 04594/2006.
Ved udstillingen i Herning blev de samme 2
hunde vinder på hver deres dag, og Vogd’s
Vaks blev DKK Racevinder.
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Langhårsklubben
Hovedprøven 2011

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
Tlf 47503250, Mob 24633219
bent.blik@mail.dk
Næstformand:
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com
Kasserer:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk

Årets store markprøve for klubbens medlemmer afholdes lørdag den 2. April. Roager
stiller igen i år arealer til rådighed.Vi håber
at se så mange medlemmer og hunde som
overhovedet muligt. Her har du muligheden
for at mødes med kammerater og opleve det
praktiske arbejde med vores dygtige jagthunde. Hvis du ikke selv har mulighed for
at stille med hund, så mød op alligevel og få
en oplevelse og en god snak med de andre
langhårsejere.
Mødetid kl. 8.30 ved Johan Sander, Højagervej 14, 6760 Ribe.
Tilmelding til Prøveleder Just Mikkelsen,
Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens (mail:
justm@webspeed.dk)
Senest 28. marts 2011.
Tilmelding i følgende rækker: Unghunde,

www.langhaarsklubben.dk

åben klasse og vinderklasse.
Pris 300 kr. evt. . indbetales på konto reg.
1551 konto 5701406 husk at skrive
hvem der har indbetalt.
Dommere er følgende:
Ove Nissen Nielsen
Kaj Hedegaard
Hans Jørgen Krab
Hvis I ønsker morgenkaffe og rundstykker,
middagsmad, og kaffe til afslutning skal det
bestilles sammen med tilmeldingen, ellers
ingen fortæring, medbragte drikkevarer må
ikke nydes indenfor.
Med håbet om endnu en god hovedprøve i
Roager – vel mødt til alle !
På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen

Sekretær:
Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86556754
lybker@mail.dk
5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
leif.hansen@ps.km.dk
Avlsudvalg:
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Hvalpeformidler:
Henning Juul
60941658, Ju-bir@mail.dk

Husk generalforsamling
i Ejby
Støt den Langhårede Hønsehund og mød
op søndag den 20. februar 2011. Der
afholdes i år amerikansk lotteri og der
kan stadig gives gaver stort som småt, så
skynd dig at give besked til formand Bent
Hansen, så vi kan få din sponsorgave sat
på lotteri-gavelisten.
Efter en lang vinterperiode med sne, håber vi på en god hovedprøve med alt andet end hvide marker. Vel mødt
i Roager !
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Langhårsklubben

Kreds Midtjylland arrangerer:
Marktræning og Kredsgeneralforsamling d.
27/2 2011.
Markprøvetræningen starter kl. 9.00 hos Niels
Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg.
Tilmelding til Niels senest 21/2 på 40 37 97
13.
Pris 50 kr.
Efter marktræningen, ca. kl. 13.00, er der
suppe i Sinding Ørre Midtpunkt. Pris 20 kr.
Kredsgeneralforsamling d. 27/2 kl.14.00 i
Sinding Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, 7400
Herning.

Fast stand for ”havenissen” –

hvad er der galt med hunden ?

Det spurgte jeg mig selv om for et stykke tid
siden, efter en sjov episode i vores have.
Jeg har udvidet min flok med Carla som nu
er 6½ mdr. Hun er en inkarneret musejæger,
som har taget fast stand for alle de musehuller vi møder på marken siden hun kom i
huset som 8 ugers hvalp.
Den dag jeg tænker på var hun ca. 5 mdr.
gammel, og løb rundt og snusede i vores
have.
Hun havde gang i noget i hjørnet af haven
og jeg måtte til sidst i tøjet og ud og se hvad
der var så interessant siden mit „artige barn“
ikke lystrede når jeg kaldte.
Hun havde ”fastlåst” stand foran en figur
vi har i haven, og var ikke til at rokke. Jeg
tænkte, jeg må have fat i Just for nu rabler
det da for hende, nu tager hun stand for en
havefigur, det har mine Drenter dog aldrig
gjort!
Jeg tippede figuren lidt og ud strømmede
kirsebærsten og blade, jo der boede godt
nok nogen indeni. Carla jog snuden ind i
figuren, og der blev en skrigen og hvæsen
derinde. Hun trak snuden til sig et kort sekund, og væk smuttede rotten, uden at Carla
opdagede hvad det var.
Carla fløj på havefiguren, og var overbevist
om, at det var min lille Terracottahund fra
Italien, der hvæsede af hende. Hun skiftevis
gøede som sindssyg og tog kvælertag på
den.
Som hun dog tændte af - den lille hund!

Kreds Sjælland

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 2. juni
2011 vil der blive afholdt apporteringsprøve
i Skuldelev. Familiedag i Dianalund hos
Lene og Jørgen Larsen bliver lørdag den 20.
august 2011. Håber der er opbakning til at
gentage succesen fra 2010. Nærmere info
om årets arrangementer vil blive tilsendt og
offentliggjort på klubbens hjemmeside.
M.v.h. Bjørn og Johan

HAR DU BETALT KONTINGENT
Tjek om du har betalt kontingent for 2011,
hvis du stadig ønsker at være medlem og
modtage „Jagthunden“ og LH - Nyt, og
have mulighed for at kunne deltage i klubbens arrangementer.
Kontingent for 2011:
Pensionist 65 år: 185,00 kr.
Alm. Kontingent: 370,00 Kr.
Hustandskontingent: 555,00 kr.
Kontingentet kan indbetales på Klubbens
bank konto. Reg. nr. 1551 konto nr. 570
1406

Dagen efter gik hun løs på vores terrasse
og forsøgte, at rive nogle af gulvplankerne
op. Det var tydeligt at rotten, som vi tror det
var, også havde været her.
Min mand fik gang i noget bekæmpelse og
freden faldt over Lillebrusen igen.
Carla er en dejlig hvalp som passer godt
ind i flokken. Hun har en smuk og fast stand
og har haft det fra jeg fik hende, det er noget
jeg aldrig bliver træt af at se på!
Jeg glæder mig til at arbejde med hende i
marken.
Gitte Becher

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Ulrik Christiansen (modtager genvalg), Jørgen
Risum (modtager genvalg)
6. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 1/2 ’11
Marktræning d. 6/3 kl. 9.00 hos Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg. Tilmelding senest d. 1/3 på 40 37 97 13. Pris 50 kr.
Vi håber, at se mange gamle, som nye ansigter
til disse aktiviteter.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland

Mentalbeskrivelse på Sjælland
DKK har i slutningen af 2010 godkendt
ønskeprofil for Langhåret Hønsehund og
der arbejdes på at afholde en metalbeskrivelse i løbet af 2011 i første omgang på
Sjælland. Og selvom nogen måske vil påstå at der er et større behov, vil vi i første
omgang koncentrere os om hundene
For mere info hold øje med hjemmesiden.

Husk ved alle indbetalinger at oplyse navn
- adresse - postnr. tlf. nr. og meget gerne
mailadresse
Fristen for at betale kontingent er overskredet. Hvis du ikke indbetaler dit kontingent,
betyder det
• at du fra april måned ikke længere modtager Jagthunden
• at du ikke kan deltage i klubbens arrangementer - FJD´s prøver og udstillinger
• at du ikke kan deltage på klubbens generalforsamling

Lykken er også en hundehvalp - forsøger jeg at
forklare min kone.

Selv for en stor hund kan en Canadagås være en
ordentlig mundfuld.

Skarnsstreger – Jeg bryder mig ikke om kryds og
tværs !
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Dansk Weimaraner Klub
Jubilæumsprøve

www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@weimaraner.dk
Formand:
Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560
Aarup. Tlf. 22 32 61 09
formand@weimaraner.dk
Sekretær:
Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød. Tlf. 48 26 81 15
sekretaer@weimaraner.dk
Kasserer:
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. 48 70 89 00
kasserer@weimaraner.dk
Hvalpeanviser:
Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev,
8620 Kjellerup.
Tlf. 86 88 83 32
hvalpeanviser@weimaraner.dk

Kreds 2 – Jylland

Endnu en aktivitetskalender er klar og som altid
håber vi i kredsbestyrelsen at se rigtig mange Weimaranere til arrangementerne. Vel mødt!
Marktræning d. 27. feb. 2011 Ved Nørager
Mødested: Brian Ras Andersen Skjoldhøjvej 34.
9610 Nørager.
Pris: kr. 125,- inklusiv morgenmad for første hund derefter 100 kr. pr hund
Kl. 9.00-9.30 Serveres der morgenmad
Kl. 9.30 går vi i marken, hvor der vil være hjælp til
nybegyndere,
Efter træning bliver Grillen tændt øl og vand kan
købes
Tilmelding senest d. 21. feb. 2011 til: Flemming
fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på tlf
86962699/40274444 eller Peter 24429564
Lokal marktræning med dommer d. 06 marts
2011 På Fyn
Mødested: Bjarne Nurnberg Vedtoftevej 33 5620
Glamsbjerg
Pris: kr. 150,- inklusiv morgenmad for første hund derefter 125 kr. pr hund
Kl. 9.00-9.30 serveres der morgenmad
Kl. 9.30 går vi i marken
Der samles point til ”Jyllandspokalen”
1.pr = 15 point, 2.pr = 10 point, 3.pr. = 5 point.
Grillen startes efter træning, øl og vand kan købes
Tilmelding senest d. 26. feb. 2011 til Flemming
mail fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på tlf
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Foto: Erik Petersen.

410 kr. pr. overnatning for et enkeltværelse.
Morgenmad: 55 kr. Madpakker: 50 kr.

50 års jubilæum
I anledningen af klubbens jubilæum afholdes der stor forårsmarkprøve og jubilæumsfest, hvor det vil glæde bestyrelsen og
jubilæumsudvalget at se, såvel gamle som
nye medlemmer.

Tilmelding og betaling til festen, booking
af værelser, samt festbuffet, madpakker
og morgenmad, senest 1.3.-2011 til Peter
Nielsen på mobil 40 50 46 56 eller mail
ppn-33@hotmail.com
Jubilæumsfest
Lørdag d. 2. april 2011 kl. 19.00 – til ca. kl. Indbetaling kan ske på klubbens Konto i
Jyske Bank:
24.00
Mødested: SI-centret, Nr. Hostrup, Øbening- Reg. Nr. 7187 konto nr. 0001118817
Husk: Påfør navn, samt hvad der betales for.
vej 3, 6230 Rødekro.
Menu: Lækker festbuffet med efterfølgende I tilfælde af festlige indslag, taler eller andet
kaffe.
til festen, kontakt da venligst vores toastmaster Flemming Frederiksen på mobil 40 27
Pris: Kun 245 kr. ekskl. drikkevare.
44 44.
Der vil være mulighed for overnatning på
Vi håber på stor opbakning og glæder os til
stedet (hunde kan også overnatte der).
en hyggelig og festlig weekend.
Overnatning: 650 kr. pr. overnatning for et
dobbeltværelse.
Mvh Jubilæumsudvalget

Aktivitetskalender for sæsonen 2011
Arrangement
Marktræning
Træning med Dommer
Familiedag
Vand/slæb og app.
Marktræning
Træning med Dommer
Generalforsamling

Sted
Nørager
Glamsbjerg
Nr. Snede
Sunds
Sunds
Klovborg
Klovborg

Dato
27.feb. 2011
06.marts 2011
02.juni. 2011
11.juni. 2011
21.aug. 2011
28.aug. 2011
28.aug. 2011

86962699/40274444 eller Peter 24429564
OBS ! Anmeldelsesblanketter (SKAL BRUGES) kan
hentes på klubbens hjemmeside.
Familiedag d. 2. juni 2011 ved Nr. Snede
Mødested: DCH’s. træningsbane, Skovbakken 39,
8766 Nr. Snede.
Tilmelding senest d. 27. maj 2011 til Flemming

Tilmeldingsfrist
21. feb. 2011 Februar nr
26. feb. 2011 Februar nr
27. maj. 2011 April nr
07. juni. 2011 April Nr
18. aug. 2011 August nr
25. aug. 2011 August nr
August nr

fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på tlf.
86962699/40274444 eller Peter 24429564
Brev med tilmeldingsblanket tilsendes alle kreds 2
medlemmer - klik her for at se det.

Dansk Weimaraner Klub
Vand, slæb- og apporteringsprøve, samt apporteringsprøve d. 11. juni. 2011
Mødested: Charlotte Thornvig Nielsen. Linnebjergvej 7. 7451 Sunds
Pris: kr.100 pr. prøve inklusiv morgenmad - derefter
75 kr. pr. hunde/prøve
Kl. 9.00-9.30 serveres der morgenmad
Kl. 9.30 går vi i marken
Der samles point til ”Jyllandspokalen”
Bestået med max point = 10 point, bestået = 5 point
- Der gives point til begge prøver
Grillen tændes efter prøven, øl og vand kan købes
Tilmelding senest d. 7. juni 2011 til Flemming
fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på tlf.
86962699/40274444 eller Peter 24429564
Marktræning d. 21. august 2011 i Sunds
Mødested: Charlotte Thornvig Nielsen. Linnebjerg-

vej 7. 7451 Sunds
Pris: kr. 125,- inklusiv morgenmad - derefter 100
kr. pr. hund
Kl. 9.00-9.30 servers der morgenmad
Kl. 9.30 går vi i marken, hvor der vil være hjælp til
nybegyndere
Grillen tændes efter træning, øl og vand kan købes
Tilmelding senest d. 18. august 2011 til: Flemming
fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på tlf.
86962699/40274444 eller Peter 24429564
Afsluttende marktræning med dommer d. 28.
august 2011 ved Klovborg.
Mødested: Torben Madsen, Usigten 5 8765 Klovborg.
Pris: kr. 150,- inklusiv morgenmad - derefter 125
kr. pr hund
Kl. 9.00-9.30 serveres der morgenmad

Kl. 9.30 går vi i marken
Der samles point til ”Jyllandspokalen”
1.pr = 15 point, 2.pr = 10 point, 3.pr. = 5 point.
Efter Prøven bliver Grillen tændt. øl og vand kan
købes
Tilmelding senest d. 25. august. 2011 til: Flemming
fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på tlf.
86962699/40274444 eller Peter 24429564
OBS ! Anmeldelsesblanketter (SKAL BRUGES)
kan hentes på klubbens hjemmeside.
BETALING til de ovenstående prøver sker på
dagen.
Kredsgeneralforsamling d. 28. august 2011 i Lindved - Kl. ca. 15.00
Sted: Torben Madsen Udsigten 5 8765 Klovborg
Vi PÅTÆNKER at lave schweisstræning i foråret

Jægersmænd på hundeudstilling
står med et ben i hvert verdenshjørne og
ligner en gyngehest, eller med alle fire poter
placeret inden for 20 cm. og ligner en kamel, det bemærker han ikke nødvendigvis.
Så har vi vor jægersmands diametrale modsætning, Fru Show!
Hun møder op med en blankpoleret hund,
som vises i en trådtynd matchende line.
Selv er hun iført sit stiveste puds, selvfølgelig i farver der fremhæver hunden. Hun
entrer ringen i et elegant trav fra det fjerneste hjørne af ringen, så dommeren allerede
uforstyrret lur, kun afbrudt af det kortvarige fra starten får chancen for at bide mærke i
Det er ikke let at udstille sin Weimaraner,
ekvipagen.
irritationsmoment, hvor dommeren kigger
den keeeder sig så usigeligt for enden af en
Derefter stiller hun sin hund op, og den er
tænder, eventuelt måler og føler efter det
line og på et meget lille græsareal!
omhyggeligt trænet til at lade sig modelvedhæng nogen hunde bør have i par.
Men hundens kedsomhed er intet at regne
lere rundt med og flytter derfor ikke på eget
Når det lykkes dommeren at påkalde sig
for hundeførerens!
initiativ så meget som knurhår.
Han har selvfølgelig hjemmefra iført sig det opmærksomheden, og beordrer rundt i
Hun har konstant det ene øje på dommeringen, fatter vor jægersmand krampagtigt
reneste jagttøj og de nyeste støvler str. 47,
ren, har hele tiden sin hund opstillet i den
om den gedigne line med begge hænder,
altså dem der vejer ca. 1 kg. stykket.
allermest flatterende position, sørger for at
trækker hunden godt til sig, hvorefter han
Han sætter enten en 35 mm. kæde, a´la
den lige står lidt foran konkurrenterne og
sætter i luntetrav med hunden klinet op ad
kotøjr eller det godt brugte skrigorange
aldrig forsvinder i mængden.
webhalsbånd på hunden, linen kan være,
sit venstre ben.
Hunden, den hund, der går så smukt udNår hun bliver beordret rundt i ringen,
hvilken som helst, bare den hængte nærmest
på knagen, er 2 meter lang og 2 cm. bred. Så over jagtterrænerne, med jordvindende smi- giver hun sig god tid til at samle den tynde
dige bevægelser, kan pludselig kun trippe af line i den ene hånd, så dommeren lige får
er de klar!
lejlighed til at nyde hendes hund med hele
sted, forsøger at få lidt luft til lungerne ved
Når ekvipagen entrer ringen i adstadigt
sin opmærksomhed rettet mod kun den,
tempo, har jægersmanden tydeligvis allerede at trække hovedet mod jorden og ligner nu
og derefter løber hun med længst mulige
pludselig noget der både har fået bank og
der, et stille håb om, at forestillingen er
skridt, løs line, det ene øje på hunden og det
overstået på ganske kort tid.
har kroniske skader på sit bevægeapparat!
andet på dommeren, i fuld balance. Hun har
Rundt og rundt, frem og tilbage, endelig
Han indstiller blikket på uendeligt, medens
sandsynligvis lidt lækkert i den ene hånd,
kan de tage opstilling foran dommerens
han memorerer resten af dagens gøremål,
og animerer sin hund med små opmuntrende
bord og kritiske øjne.
den sidste jagts spændingsmomenter, eller
Her genoptager vor jægersmand tilsynela- lyde, så den hele tiden ser ud som om den
overvejer, hvad han kan forvente til aftensdende sin stille filosoferen over livets mærk- morer sig.
mad.
Og vupti, dommeren ser en hund der
Hans hund imiterer sin førers tilsyneladende værdigheder og hunden sin afbrudte søvn.
bevæger sig frit og utvunget, med udstråling
vegetariske tilstand, lader hovedet synke
Sommetider holder han dog en håndflade
frem foran næsen på hunden, men om den
og energi!
ned mellem forpoterne og tager sig en

Vinterglæder
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Dansk Vizsla Klub
Mentaltest

www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
Næstformand & Sekretær:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk
Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside Support
Marlene Birkebæk
apport@falkirks.dk

Resultattavlen
Apporteringsprøve i Års 14. august 2010
Quodians Wanda. Fører: Mona Lisa Jegh. 30 points
Ræveslæbsprøve i Tirstrup 15. august 2010
Humlekrogen Freke. Fører: Anders Jensen. 4 points
Brugsprøve i Isenvad d. 16. september 2010
Quodians Wanda. Fører: Mona Lisa Jegh. 2. præmie
DKK udstillingen i Herning 6. – 7. november 2010
Vizsla, Korthåret.
Thasjani`s Frigg. Fører: Hjalmer B. Nielsen. ÅK,
Excellent, plac.1, 2.BTK, CACIB
Bianca. Ejer: Kim Henriksen. VG.MK Plac.2
Csipkéskúti Kankalin. Ejer: Arne Clausen. Exc.JK
Plac.2 2.BTK
Houseofvizsla Attis Sussi. Ejer: Gerhald H. Jensen.
VG.MK
Majavika’s Donna. Ejer: Gitte Eriksen. G.MK
Tessa. Ejer: Gerhald H. Jensen. VG.ÅK Plac.1 og
VG.ÅK Plac.2
Vormosegårds Aura. Ejer; Kin Henriksen. VG.BK
Plac.1
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Joachim og jeg havde sneget os til to pladser
hos molosserklubbens mentalbeskrivelse
ved Faaborg lørdag d. 15. maj 2010.
Tito og Hess er de to første vizslaer, og
samtiddig de første stående hunde i Danmark der bliver beskrevet. Vizslaklubben er
de eneste inden for de stående hunde der har
en ønskeprofil.
Grunden til at mentalbeskrivelsen ikke har
vundet indpas hos de stående hunde, skal
mig være usagt, men først og fremmest skal
jeg pointere at det ikke må kaldes en test,
men en beskrivelse, for man kan ikke bestå/
ikke bestå. Teamet på 4 personer som beskriver hundene er uddannet indenfor DKK,
og de kender ikke ønskeprofilen for den
enkelte race, det de gør, er at sætte hundene
i forskellige situationer, og beskrive hvordan
hunden reagerer ud fra dens adfærd. Det
ER faktisk meningen at de skal reagere på
lyd og bevægelse. Det interessante er hvor
hurtigt de kommer over det... Man beskriver også deres vilje til samarbejde, jage og
aktivitetsniveau.

genetisk i hunden.
Tito og Hess er et afkom af hver af mine
tæver, og jeg kan selvfølgelig ikke konkludere noget ud fra to beskrivelser. Men
alligevel kan jeg godt se begge mine tæver
i deres sønner... Det der ville være helt
fantastisk for mig, var hvis jeg kunne se en
beskrivelse af de hanhunde jeg vælger til
dem til parring. Som avler er jeg godt klar
over mine hundes forcer og bestemt også
hvad jeg godt kunne tænke mig forbedret.
Når jeg avler, er jeg ikke så bange for om
hvalpene vil gå på jagt, for det vil næsten
alle hunde. Det jeg syntes er vigtigere er at
de kan fungere som familiehunde, da det
trods alt er det de bliver brugt mest til. Ud af
et kuld på 8, vil det næppe være sandsynligt
at de alle kommer til at hjem, hvor planen er
at de skal være den næste jagtchampion. Det
er langt vigtigere at hunden er omgængelig
og let dresserbar, dvs. gerne vil samarbejde
og er socialt anlagt.

Når jeg kigger på hanhunde, kan jeg se
deres præstationer i form af jagtlige prøver
Det man hører til disse beskrivelser er at
og udstilling. Det er selvfølgelig vigtigt
folk generelt tror at de kender deres hund,
med en racetypisk hund, og en hund der kan
og kan forudsige hvordan den vil reagere.
bruges til samtlige jagtdessipliner. Det jeg
MEN næsten alle bliver overrasket på et el- ikke kan se er, hvor mange timer det har
ler flere punkter. Også Joachim var sikker på taget at komme så langt, og om vejen dertil
at Hess ville dø af skræk og løbe skrigende
har været let. Der er også meget forskel
bort... Men det gjorde han ikke, han skulle
på de hundeførere der har hanhundene,
bare bruge lidt længere tid til at komme sig
populært sagt er det som regel ikke hunden
over forskrækkelsen end Vizslaens ønskeder er noget galt med, men det der er i den
profil.
anden ende af linen. Når jeg vurderer en
Tito var ikke særlig overraskende, men han hanhund må jeg så vidt muligt afprøve dens
ville godt nok ikke lave trækkeleg, men vi
adfærd ud fra simple test og observationer,
kunne se på ham, at det nok var fordi han
hvor ejeren ikke føler at jeg laver overgreb
er velopdragen og ved at han ikke må hive
på hans hund. Jeg ved jo godt hvad jeg kigi noget man har i hænderne. Det er derfor
ger efter, og forsøger at finde det som mine
at man normalt ikke beskriver hunde der
egne tæver godt kunne bruge noget mere
er over 2 år, fordi så er der meget der er
eller mindre af, da det jo er to hundes gener
tillært adfærd, og ikke en adfærd der ligger
der er afgørende for afkommet. Mine tæver

Dansk Vizsla Klub
er naturligvis ikke perfekte, og det er ikke
sikkert at mine kriterier er de samme som
alle andre avlere, men for mig er det vigtigt
at hele tiden forsøge at gøre det bedre. Hvis
man havde den perfekte hund, blev man jo
nød til at gensplejse den, for at blive ved
med at lave perfekte hunde, da der skal to
individer til et kuld hvalpe. Hver gang man
parrer to hunde er det et lotteri, for man ved
ikke hvad der kommer ud af det. Man kan
ikke med sikkerhed sige hvad de to hunde
giver videre til deres hvalpe, man bliver nød
til at forsøge sig frem. Resultatet viser sig
først rigtig når hvalpene er et par år og er
kønsmodne, så derfor er det rigtig svært at
være avler.
Derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at

flere hunde blev beskrevet, ikke kun hanhunde, men også deres afkom. Den adfærd
der bliver beskrevet i mentalbeskrivelserne,
er så vidt mulig genetisk bestemt, og derfor
er det interessant at se om de giver deres
gener videre til hvalpene.
Vi har en masse jagtlige prøver hvor hund
og fører skal vise hvad de kan. De har begge
øvet og trænet til dem, og der er tit forskel
på en erfaren og uerfaren fører. Men det
siger ikke noget om hundens evner. På mentalbeskrivelser er det uden betydning om
hundefører og hund er erfaren eller uerfaren,
her er det der genetisk er i hunden der bliver
beskrevet.....Her kan ingen dumpe, da selv
om hunden afviger fra ønskeprofilen, så ved

Mentalbeskrivelse for Krudtens Tito Slivovitz
TESTMODEL:
1a Kontakt

1

Den grønnne tekst er hvor der sammenfald mellem ønskeprofilen og som hunden er
blevet beskrevet. Tyrkis tekst er ønskeprofilen. Pink er som hunden er blevet beskrevet

2

Afviser kontakt, knurrer
og/eller bidforsøg

Undviger kontakt
- kryber og trækker sig

1b Håndtering

Vil ikke følge med

1c Håndtering

Flugtforsøg / kraftig
trueadfærd

Følger med et stykke.
Evt. i fuld line væk fra TL
Kraftige unddragelser /
trusler

2a Leg

Leger ikke

2b Leg
– greb
2c Leg
– træk

Griber ikke

–

3b Jagt
– fangst
4 Aktivitetsniveau
5a Bevægelse
–

skræk

5b Bevægelse
–

–

nysgerrighed

5d Bevægelse
–

–

nysgerrighed

6c Lyd
–
–

Holder fast. Trækker en
del. Slipper evt. og tager
fat igen

Tager straks fat og
holder fast. Rusker og
trækker til TL slipper

Starter ikke

Starter, men afbryder
Fuldfører ikke

2
1
Overser bevidst.
Når ikke frem til byttet
1
2
Inaktiv
- Uinteresseret

2
1
Tager ikke byttet
Snuser ikke til byttet
1
2
Opmærksom
- Står, sidder eller ligger

Stopper - kort stop. Ingen
undvigelser

Stopper og dukker sig

Når frem. Starter langsomt. Farten øges under
forløbet
1
2
Tager ikke byttet, men
snuser til byttet
1
2
Går rundt. Evt snuser,
spiser græs eller bider i
pinde under forløbet
Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)

Ingen trueadfærd

Én eller to trusselshandlinger

Mere end to trusselshand- Mange eller vedvarende Kraftig trueadfærd med
linger eller vedvarende
trusler med angreb
direkte angreb
trusler

Går frem til dukken, når
dukken er lagt ned
Går ikke frem
Ingen undvigemanøvre

Går frem til dukken, når
føreren taler til dukken

Går frem til dukken, når
føreren står ved dukken

Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang
Stopper og dukker sig

Går i bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang
Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)

Går frem til pladen, når
føreren taler til pladen

Går frem til pladen, når
føreren står ved pladen

Stopper - kort stop.
Ingen undvigelser
Går frem til pladen, når
føreren rører ved pladen. /
Går ikke frem
Ingen undvigemanøvre

Viser ingen flugttendenser

Ingen trueadfærd

trusler/
aggressivitet

7c Revir
–

Holder forsigtigt fast
Slipper og / eller trækker
ikke

skræk

7b Revir
–

Tager ikke fat

afreaktion

7a Revir

Nysgerrighed/
afreaktion

8 Skarp lyd

5

Leger ikke
Viser interesse
Griber ikke straks
Snuser først på objektet

afreaktion

6a Lyd
– skræk
6b Lyd

4
Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret
Følger med uden
besvær
Lader sig håndtere

trusler/
aggressivitet

5c Bevægelse

3
Accepterer kontakt
- er helt uengageret
- trækker sig ikke
Følger modvilligt med
hele vejen
Unddrager sig aktiv
håndtering, ingen trueadfærd
Leger – starter langsomt
Bliver aktiv
Griber forsigtigt eller
nipper i objektet

kampleg

3a Jagt
– fart

man trods alt hvad man skal være opmærksom på, hvis hunden eller dens søskende,
mor eller far, skal bruges i den fortsatte avl.
Helle Drost

Går frem til figuranten, når
figuranten er demaskeret
Kommer ikke frem
1
2
Viser sig ikke berørt. Hurtig
kontrol, siden uberørt

Leger aktivt
Starter hurtigt
Griber med hele
munden, tager fat

Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt hoppe og gø
Følger villigt med
Lader sig villigt håndtere

Leger meget aktivt. Starter
hurtigt. Svær at afbryde
Griber straks - målbevidst

Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og
trækker til TL slipper
Rusker efter TL slipper
Starter og fuldfører med Starter med meget høj fart
høj fart
Løber mere end 2 m forbi
2
1
Tager byttet tøvende
1
2
Skifter hurtigt aktivitet,
graver, bider i pinde,
springer op
Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)

1
2
Tager byttet straks
Målbevidst
1
2
Skifter meget hurtigt
mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen
Flygter mere end 5 meter

Går frem til dukken, når
føreren er gået halvt
frem
Strakt line væk fra
dukken 1. gang
Går i bue 2. og 3. gang
Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)

Går frem uden hjælp, evt
med lav kropsholdning

Går frem til pladen, når
føreren er gået halvt
frem
Strakt line væk fra
Går i bue 1. gang
Går i lille bue 1. gang
pladen 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 2. gang
Går i bue 2. og 3. gang
Ser til siden 3. gang
Ingen reaktion 3. gang
Én eller to flugthandlinger Skifter mellem begynFlugt eller afbrudt flugt
dende flugt og kontrol
efter momentets første
tredjedel
Én eller to trusselshandMere end to eller vedMange eller vedvarende
linger i en del eller hele
varende trusler i en del af trusler med angreb efter
forløbet
forløbet
den halve afstand

Går frem uden hjælp, evt
med lav kropsholdning

Går frem til figuranten, når Går frem til figuranten, når
fører taler til figuranten
fører står ved figuranten
1
2
1
2
Reaktionen forsvinder ef- Tilbageværende uro efter
ter de første skarpe lyde. flere skarpe lyde.
Afbryder, men genopKan ikke genoptage
tager tidligere aktivitet
tidligere aktivitet

Går frem til figuranten
uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning
1
2
Flygter under aktivitet
Forlader evt. pladsen

Går frem til figuranten,
når fører er gået halv
frem mod figuranten
1
2
Viser stigende flugttendenser efter hver skarp
lyd både ved aktivitet og
passivitet

Strakt line væk fra dukken
mindst to gange
Flygter mere end 5 meter

Strakt line væk fra pladen
mindst to gange
Flygter i linens længde i
momentets første
tredjedel
Kraftig trueadfærd med
angreb i hele forløbet
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Dansk Vizsla Klub

Dansk vizsla klubs markprøve den 3 april 2011

Mødested: Lykkesholmvej 7 5854 Gislev
Prøveleder Nanna Brændgaard Humlekrogen 18 5690 Tommerup
tlf. 40 43 35 68
E-mail: knissen@post10.tele.dk
Dommere: Harris Jensen og Jes Laulund
Konto nummer til indbetaling prøvegebyr reg 1551 konto
1758284
Mødetid: senest kl. 08.30.
Tilmeldingsgebyr: For både ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle
racer) og åben klasse 350,00 kr.
Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøvelederen i
hænde senest fredag den 18 marts 2011.
Tilmeldingsblanketten kan rekvireres skriftligt hos DVK prøveleder ved indsendelse af frankeret svarkuvert.
Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på FJDs hjemmeside
www.fjd.dk og på DJUs hjemmeside
www.danskjagthundeudvalg.dk.
Opmærksomheden henledes på, at det er absolut nødvendigt,
at tilmeldingsblanketten udfyldes med BLOKBOGSTAVER eller
maskinskrift. Stambogsnummer(DKK reg. nr.) skal stå tydeligt af
hensyn til DKKs edbregistrering af præmieringen
Tilmeldingsblanketten må meget gerne sendes på en fil på e-mail
til Nanna Brændgaard
E-mail-adresser: knissen@post10.tele.dk
Gamle forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Tilmeldingsgebyret
på 350,00kr. pr. hund skal følge tilmeldingsblanketten, og må ikke
vedlægges kontant.. Husk at skrive hvem
Gebyret gælder for. Der kan også betales med checks, men på
grund af mange bankers gebyrpolitik risikerer DVK, at skulle
betale 20. kr. pr. check, der skal indløses.
Frokost holdes i terrænet. Kritik at de ikke præmierede hunde
gives i terrænet.
Der er morgenkaffe og kaffe når prøven er slut. Frokost og drikke
vare skal i selv medbringe og hvad i ellers vil nyde.
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Oplysninger i øvrigt:
Alle FCI/DKK – stambogsført stående jagthunde er startberettigede. Det gælder dog en betingelse, at Ejeren er medlem den
specialklub hvis race føres. Udenlandske hundeejere skal være
medlem af deres lands specialklub, hvis hund de fører. Bemærk, at
ejer og føres medlemsnummer skal oplyses.
Specialklubbernes kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Der skal ikke afleveres
resultatbøger. men hundeføreren kan få hundens resultat indskrevet i hundens resultatbog.
Stambogen samt vaccinationsattester skal medbringes og på
forlangende forevises. Herfra kan dispenseres, hvis stambogen
beror hos Dansk Kennel Klub for registrering af hvalpe eller HD
fotografering.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
På sneppejagt

www.drenteklub.dk

i Nystrup plantage den 11. november

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
Formand:
Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg.
Telf. 86 84 12 94
formand@drenteklub.dk
Hvalpeformidling:
Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr.
Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og
21 78 14 68
hvalpeformidler@drenteklub.dk
Kasserer:
Gitte Becher, Brusensvej 4, 7500 Holstebro. Telf.
97 41 39 27
gittebecher@tdcadsl.dk

Drentsche Patrijshond kalender
2011.

Kære hundevenner, medlemmer og alle jer
andre. Nu er vores billede konkurrence om
månedsbillede overstået. Vi har hver måned udvalgt et billede af jeres Drentsche
Patrijshond billede som i har tilsend os i
årets løb. Disse billeder er blevet vist på
forsiden af drenteklubbens hjemmesiden
i det forløbende år. Alle som har vundet
pladsen på forsiden vil få (eller har fået)
drente kalender af året 2011. Drente
kalender kan selvfølgelig også købes af
alle jer, den kan bestilles som års kalender
eller fødselsdags kalender. Send en e-mail
til webmaster@drenteklub.dk med jeres
navn og adresse og i vil få tilsend denne
smukke kalender til en formidabel pris.
Nu viser vi alle billeder her i jagthunden,
2 måneder ad gangen, først kommer januar
og februar.
Webmasterne Sandie & Johanna ønsker jer
alle godt nytår.

Nu venter Nellie til julemanden kommer med godbidder.

Jeg har fået mig en Drentsche Patrijshond tæve i majmåned 2010. Hun hedder
Mosehøjs Amfri Nellie. Har ellers kun haft
Breton, men hørt meget god om Drenten,
så det måtte jeg prøve. Jeg kan imidlertid
meddele, at hun gør virkelig store fremskridt. Foreløbig har hun indfriet alle de
forventninger, jeg har haft til hende (og de
var ikke små). Det helt store mål var - og
er - at gøre hende til en god sneppe-hund,
og jeg har nu været af sted i alt 6 gange til
et godt sneppe-terræn (Nystrup). I år er der
dog almindelig enighed blandt de erfarne
sneppe-jægere, jeg har talt med, om at fuglene er lidt „forsinkede“ i år og måske heller
ikke så talrige som tidligere år. Fugle har der
dog været, og det har været godt for Nellie,
at gå sammen med en erfaren sneppe-hund,
som virkelig kan finde fuglene. Hun har vist
sig helt upåvirket af skud, sekunderer helt
konsekvent, har apporteret en sneppe og
selvom hun ikke kan lyve sig fra sin alder
med tidvis pjat og leg, så er hun blevet tiltagende klar over, hvad det hele går ud på. Det
kulminerede i går, da vi -efter at makkeren

havde haft et par stand - pludselig ser Nellie
trække an og helt klart tage stand ind imod
et tæt skovhjørne. Jeg lod hende stå et lille
stykke tid og kommanderede hende så frem,
og til min usigelige fornøjelse gik hun rask
frem og lettede en sneppe, som desværre
med sædvanlig snuhed fløj lavt nede mellem
træerne. Det ville jo ellers have været skønt,
at skyde den første sneppe for hende. Sådan
skulle det ikke være, og vi var i det hele
taget ikke heldige med fuglene den dag. Det
var imidlertid lige meget, dagen var reddet!
Hun havde yderligere stand et par gange,
uden at vi var mere heldige, men alt var lige
meget, for jeg er nu overbevist om, at hun
bliver en rigtig god sneppe-hund. Og så bare
i en alder af 7½ måned!
Jeg har haft flere stående hunde, og selvom
man skal huske den gamle hundemands ord
om, at man ikke behøver at rose sin hund for
at tage stand, for den kan ikke lade være, så
er det altså et stort øjeblik, hver gang man
ser den unge hund gøre det første gang. Jeg
håber, at kunne være med til træning senere.
Mange hilsner, Anders Ottesen

DDPK’s Forårsmarkprøve
2011

Klubbens hovedprøve afholdes i år lørdag
d. 2. april i Midtjylland. Nærmere information om tid, sted og tilmelding vil være at
finde på klubbens hjemmeside.

Januar

Februar
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Nytårshilsen

af Baiba Pruse, bedste åben klasse hund
blev Tessa ført af Henning Vilstrup, 1.
vinder i vinderklassen blev Oscar ført af
Kære medlemmer af Drenteklubben.
Allan Kristensen. Der blev ligeledes uddelt
Klaus har videregivet æren og glæden ved
2 opmuntrings pokaler, hvor Dixie ført af
at skrive en nytårshilsen til jer alle, her
Rikke Hansen fik årets hareturs pokal og
hvor 2010 går på hæld og 2011 skal til at
Chelsea ført af Bent Nielsen fik årets opbegynde.
muntringspokal. Alt i alt en super god dag,
Det er i dag årets sidste eftermiddag og jeg
hvor konkurrence og sjov som altid gik op i
sidder her i sofaen og nyder varmen fra
en højere enhed, hvor der var plads til ros og
brændeovnen, et godt glas rødvin, og udenkærlige drillerier.
for daler sneen stille ned. Jeg vender blikket
I august havde vi familieweekenden hos
mod gulvet, hvor vores 3 dejlige trætte
Trine og Jesper i Ringe på Fyn. Dette var
drenter (Freja, Cille og Ossie) ligger og
som altid et hyggeligt arrangement, hvor
sover. Grunden til de er trætte er, at vi havde
konkurrence og træning gik fint hånd i hånd.
årets sidste jagt hjemme ved os selv. Vi
Vi afholdte apporteringsprøve om lørdagen,
var kun Sandie, vores 3 hunde og jeg med
hvor Tessa vandt med max. point, nemlig
riffel. Udbyttet blev et lam, da der stod 1 rå,
30. Desuden blev pokalerne for årets ung2 lam og en buk i vores egeskov. De kom
hund, samt årets drente uddelt. Vinderen af
lige så stille listende ud over vores nyplanttitlen årets unghund blev Buster ført af John
ning, hvor det ene lam måtte lade livet for
Møller og Årets drente blev Tessa ført af
en go’ bladkugle. Hundene var rigtigt godt
Henning Vilstrup.
tilfredse, da de opdagede at der rent faktisk
Om søndagen besøg havde vi besøg af
var faldet vildt, når der blev skudt. Det er
Helle fra Landbrugshøjskolen og DKK til
de ikke altid så vant til, især ikke når det
at fortælle os om Von Willebrand, hvilket
er haglbøssejagt . Men det prøver Drentevi har kunnet konstatere er en genfejl, som
klubben jo at rette op på, ved at arrangere
drenterne har. Dette er ikke noget nyt, men
både riffel og haglbøsse skydning med
nu kan man teste herfor. Hvad er Von Willeinstruktører i maj og juni måned 2011 (Se
brand type 1, som Drenterne og fx Doberhjemmesiden). Vi håber på, at I vil bakke op
manns har? Det er, at nogle hunde mangler
om disse arrangementer.
op til 90 % af stoffet Von Willebrand i bloHer på årets sidste dag plejer man at gøre
det. Von Willebrand er et af de stoffer, som
status over året, som er gået, hvilket jeg vil
gør at blodet størkner ved blødninger. En
prøve her:
hund kan være enten fri, bærer eller affektet.
I april 2010 afholdte Drenteklubben
Hvis hunden er fri har den selvfølgelig 100
markprøve hos Fie og Allan i Edderup på
% Von Willebrand i blodet, en hund som er
Fyn. Det var en rigtig god prøve, dog var
bærer har 50 % i blodet og en affecktet hund
hundene ikke så skarpe, som vi kunne håbe
har 10 % i blodet. Der er dog ingen påvisei forhold til fuglene. Arealerne var ellers i
lige kliniske symptomer ved at en hund entop. Der var dog stadig flotte præmierinten kun har 10 % eller 50 % Von Willebrand
ger til hundene og førerne. Prøvens bedste
i blodet. Derfor mener bestyrelsen, at det
unghund med en 1. præmie blev Eros ført

som reelt er tale om er, at Von Willebrand
type 1, er en genfejl, som altid har været hos
drenterne. Den giver ingen symptomer eller
andet påviseligt, og derfor finder bestyrelsen
ikke, at der på nogen måde skal laves avls
restriktioner eller andet. Vi vil dog gerne
lave en undersøgelse, hvor vi anonymt tester
hundene og så kan vi lave samme test om 10
år for at følge udviklingen.
Desuden har Rikke og Anders Hansen afholdt 5 klubs apporteringsprøve til UG med
kryds og slange. Derudover har drenterne
deltaget i udstilling i Jægerspris, Rask Mølle
og Vissenbjerg, schwiessprøve i Toftlund og
Grib Skov, markprøvetræning hos diverse
medlemmer, den månedlige træning hos
Østjysk Hundecenter, samt mange andre
prøver. I forhold til vores races beskedne
størrelse er det en fornøjelse at se, både på
prøver og i jagthunden, hvor aktive vi er.
Jeg kan kun sige jer alle 1000 tak for det
store stykke frivillige arbejde mange af jer
ligger i Drenteklubben. Det gælder også
alle jer, som deltager i de arrangementer
som afholdes, for uden jer, blev der ikke
afholdt noget. Så hold jer endelig ajour på
www.drenteklubben.dk , hvor vi vil lægge
arrangementerne op så snart de er planlagt.
Vi er en lille klub med mange forskellige
mennesker og ambitioner for vores hunde,
men dette forhindrer os ikke i at have det
konstruktivt, hyggeligt og ikke mindst sjovt
sammen, når vi mødes. Det er mig derfor en
glæde at ønske jer alle et rigtig godt nytår,
med håbet om, at vi får endnu flere gode
timer sammen med vores dejlige hunde i
2011.
De bedste hilsner fra Morten Overgaard,
Bestyrelsesmedlem i Drenteklubben

Godt år for Lillebrusen´s Tessa med Henning
Det har været et begivenhedsrigt år for hund
og ejer. Hennings hund Lillebrusen`s Tessa,
er blevet årets Drente i ”Dansk Drentsche
Patrijshond klub. For at kunne vinde denne
titel, skal man have samlet flest point sammen i året 2009. Det sker ved at gøre sig
godt i sundhed, udstillinger, markprøver, og
apporteringsprøver. Tessa er en Drentsche
Patrijshond. En hollandsk jagthund, 4 år
gammel. I 2010 på drente klubbens forårsmarkprøve på Fyn blev Tessa den bedste i
åben klasse og fik pokalen for bedste åbenklasse hund, og senere på året blev hun 2.
vinder i vinderklassen i Grenå. For at kunne
deltage i vinderklassen, skulle Henning og
Tessa bestå en udvidet apporteringsprøve.
Den bestod de i Rødekro. Apporteringsprøven i drente klubben, på klubbens familiedag, vandt parret apporteringspokalen med
max point og kvalificerede sig til racedysten
i Viborg, som afholdes næste år. På DKK`s
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internationale udstilling i Herning d. 6.
og 7. november, endte Tessa begge dage i
den store ring, som bedst i racen BIR, som
dansk vinder DKV, og blev racevinder for
2010 med flest point.
Tessa er også blevet eksteriørchampion
DKCH. med 3 certifikater på 3 forskellige udstillinger og 3 forskellige dommere.
Tessa er også næsten sikker på at blive
Årets Drente i 2011 med alle de præstationer. Nu mangler kun, at Tessa kommer
i løbetid, for Henning har besluttet, at hun
skal have hvalpe.Det sker fordi hun har et
fantastisk godt temperament som familie
og jagthund.På jagt holder hun god kontakt
og har som stående hund en god stand med
sikker visning og rejsning af fuglevildt. Tillykke til Henning Wilstrup og Lillebrusen`s
Tessa.
Med venlig hilsen Bente Wilstrup

Tessa og Henning.

Dansk Breton Klub
Dansk Breton Klubs
Forårsmarkprøve 2011

www.breton.dk

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 8689 1917 / 2613 6071.
allanloui@hotmail.com
Formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,
4390 Vipperød
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allanloui@hotmail.com
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
Avlsrådsformand:
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.
Tlf. 7586 3703,
beuchert@larsen.mail.dk
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Ny klubredaktør
Da formanden skal ud og træne sin nye hund,
har Allan Folmer Hansen tilbudt at træde til
som ny redaktør for Jagthunden og for Bretons´.
Allan er således ansvarlig for stof til Jagthunden fra og med Jagthundens aprilnummer med
deadline hos Allan den 1. marts.
Med hensyn til Bretons´ vil der på generalforsamlingen i april blive stillet forslag om, at Bretons´ omlægges til et nyhedsbrev, som henhører
direkte under bestyrelsen. Nærmere følger.
Allan ønskes held og lykke med hvervet, og
TAG JER SÅ SAMMEN og få sendt nogle gode
historier og billeder. Tak for et godt samarbejde.
Den gamle redaktør

Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs
hovedprøve, der i år afholdes på Sjælland i
dagene fredag den 1. til søndag den 3. april
2011.
Standkvarter er Danhostel (tidl. Køge
Vandrehjem), Vamdrupvej 1, 4600 Køge Tlf.
5667 6650.
Programmet ser således ud:
Fredag den 1. april
Markprøve for ungdoms- og åben klasse
Mødetid: Kl. 9,00. Mødested meddeles den
enkelte deltager.
Frokost spises i terræn.
Indkvartering på Danhostel mellem kl. 16
og kl. 18.
Jægermiddag på Danhostel kl. 18
Generalforsamling på Danhostel kl. 20. Se
indkaldelse til generalforsamling.
Lørdag den 2. april
Markprøve for ungdoms- og åben klasse
Morgenmad på standkvarter kl. 7,30. Standkvarter er samtidig mødested.
Opråb og afgang til terræn kl. 8,30
Frokost spises i terræn.
Matchning afholdes på Vallø Stifts´ arealer
ca. kl. 16 for de hunde, der har opnået en 1.
præmie fredag og lørdag.
Festmiddag på standkvarter kl. 20

Søndag den 3. april 2011
Markprøve for vinderklasse
Morgenmad på standkvarter kl. 7,30. Standkvarter er samtidig mødested.
Opråb og afgang til terræn kl. 8,30
Andet
Uddybende oplysninger om arrangementet
bringes i Bretons´ samt på hjemmesiden.
Tilmeldingsblanketter sendes senest den
24. marts 2011 til prøveleder Claus Nielsen,
Poppelvej 4, Tulstrup, 3400 Hillerød tlf.
4826 2642 / 4059 7074 E-mail: claus@breton.dk. Tilmeldingskupon bringes i Bretons´
og på hjemmesiden.
Betaling skal være vedlagt tilmeldingen
eller indsat på bankkonto Danske Bank reg.
nr. 1551 Kontonummer 3701503031, for
at tilmeldingen er gyldig. Ved indbetaling
på bankkonto eller ved overførsel fra egen
konto skal du huske at opgive dit navn.
Priser: Tilmeldingsgebyr for alle klasser er
350 kr. pr. start.
Overnatning skal bestilles direkte på
Danhostel, Vamdrupvej 1, 4600. Husk at
oplyse, at du deltager i Dansk Breton Klubs
arrangement.
På gensyn og med venlig hilsen
Claus Nielsen
Prøveleder
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Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til Dansk Breton Klubs
generalforsamling fredag den 1. april 2011
på Danhostel, Vamdrupvej 1, 4600 Køge,
tlf. 5667 6650 kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber
til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand
Formanden er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Torben Andreasen modtager genvalg
Peer Bæch-Laursen modtager genvalg.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Som tidligere annonceret skal indkomne
forslag være formanden i hænde senest
den 15. februar 2011.
Med venlig hilsen
Søren Stenhøj
Formand

Foredragsaftenen på Sjælland
I forlængelse af FJD´s vintermøde den
15. februar i Stenlille afholdes endnu en
foredragsaften på Sjælland. Det bliver i
starten af marts, hvor dyrlæge Jens Martinus, Hillerød, vil give en intro til 1.hjælp
til hunde, og hvor han samtidig vil komme
ind på forskellige relevante hundesygdomme og særlige fysiske forhold.
Når de sidste ting er faldet på plads, vil
arrangementet blive annonceret på diverse
hjemmesider. Alle medlemmer af FJD er
velkomne. Der vil være tilmeldingspligt.
Søren Stenhøj

Kontingent 2011 og Årbog 2010
Betal dit kontingent til tiden. Bestyrelsen
har, som tidligere oplyst, besluttet, at
kontingentet er uændret. Samtidig skal
bestyrelsen opfordre enkeltmedlemmer til,
at det overvejes at udskifte medlemskabet
med et hustandsmedlemskab.
Ligeledes skal bestyrelsen opfordre dig
til at bestille en årbog for 2010, hvis du
ikke allerede har gjort det. Årbogen koster
beskedne kr. 100,00, og kan rekvireres hos
Søren Stenhøj på ssj@gribskovens.dk eller
på telefon 2025 7430.
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en tendens til fascination af bestemte hunde,
så avlen ikke blev spredt nok.
4. Hvad lægger du vægt på hos en breton? Hvilke kvaliteter skal den have?
Det er meget vigtigt, at en breton holder
kontakt til og arbejder for sin fører. Den
må hjertens gerne gå stort, men kontakten
SKAL være der. Den skal være god til at
finde og behandle fugl og have en naturlig
lyst til at apportere. Den må absolut IKKE
ødelægge vildtet. Noget af det værste er
hunde, der ødelægger vildt! Og så skal
bretonen være rar at have i huset og i hundegården.
5. Hvordan bibeholder vi disse kvaliteter?
Man skal avle på de hunde, som indeholder
de rette egenskaber. Jeg synes, at det største
Knud Klit har været en del af breton-miljøet problem er manglende ærlighed omkring
stort set fra starten, da racen kom til landet. egne hunde. Kvalitet avles på kvalitet!
Han har avlet bretons, dog uden kennel6. Er der særlige hunde (udover dine egne)
mærke, og flere importer er hentet hjem i
som du husker - og hvad huskes de for?
tidens løb. Knud sad i en årrække i DBK´s
Af gamle, danske hunde er der „Nydams
avlsråd. Idag bruger Knud megen tid på at
Bette“. Hun var en god jagthund, markgå på sneppejagt på Fanø, og en tur til Polen prøvehund og avlshund. Jeg så en gang i
efter agerhøns bliver det også til en gang
Frankrig en tæve med navnet „Violette de
imellem. Jeg har fået en 2 timer lang snak
Keranlouan“ Den imponerede mig. På en
med Knud om hans liv med bretonen.
prøve, hvor alle de andre hunde fejlede,
havde den 3 situationer på høns i roer i
1. Hvornår startede du med at have breton - ekstremt tørt vejr. Herhjemme var brødrene
og hvorfor?
„Marki“ og „Marco“ dejlige hunde. Tilbage
Jeg fik min første breton i 1966 og blev
i nutiden har en unghund som „Fønsvigs
meldt ind i klubben. Jeg opdagede bretonen Darwin“ gjort indtryk.
p.g.a. en artikel i et jagtblad. Det tiltalte
7. Hvad er dit syn på importer og udenmig bl.a., at den ikke var så stor, da jeg på
landsparringer?
det tidspunkt boede på et værelse. Så fra
Vi er nødt til at gøre det. Man skal samle så
Ejner Nørgaard på Mors fik jeg min første
mange oplysninger som muligt, inden man
hund. Den var efter „Bretons Lasse“ og en
kaster sig ud i det, men vi SKAL gøre det!
tæve, som var halv-canadier. Det blev en
8. Hvordan synes du, det går med bretonen
udmærket jagthund, men den fik ingen præ- idag?
mieringer, da den var komplet hare-tosset!
Jeg synes, det går fremad. Der er sket
Siden hen importerede jeg bl.a. en lille sort/ meget siden starten, både eksteriørmæssigt
hvid tæve kaldet „Quasette“, som var en
(de første, især canadiske, bretoner var ikke
god jagthund med god vildtbehandling. En
kønne!) og ikke mindst jagtmæssigt.
anden udmærket hund var „Bruno“, som
9. Hvilken rolle skal bretonen have idag og
desværre skar en sene over i det ene bagben. i fremtiden?
Den kom til en jæger ved Horsens. Han var Først og fremmest er bretonen en jagthund
meget glad for den.
og skal fungere som sådan. Kan den gå på
2. Fortæl lidt om opstarten.
prøve, så er det bare en ekstra
I de første år var der for lidt jagt i hundene. 10. Er der noget vi kan gøre bedre?
Man så en del atypiske bretoner af canadisk Man skal udvise mere ærlighed over for sig
afstamning. „Nydams-hundene“ var dog
selv m.h.t. de hunde, man har.
virkelig gode hunde.
11. Hvordan ser du fremtiden for bretonen i
3. Hvilke „kampe“ skulle kæmpes i starten? Danmark?
Der var de arvelige sygdomme rotation
Det kan godt gå hen at blive en svær fremtid
og hofteledsdysplasi. Dysplasien har vi
for de stående hunde generelt p.g.a. jagtens
stadig idag, men med rotation var det nemt. udvikling. Det kommer til at afhænge af
Den nedarves dominant, d.v.s. at hvis man
jagtformerne og vildttilgangen.
undlod at avle på forældredyr med denne
sygdom, så blev man af med den. Rent
Sådan var ordene fra en af klubbens „Grand
holdningsmæssigt var der blandt nogle folk old Men“.

Knud Klit

Jagt- og søgstræning - Måske kan det nås endnu !
Fik du tilmeldt din hund til jagt- og søgstræning ? Måske er der ledige pladser søndag den
20. og lørdag den 26. februar på Sjælland. Ring Claus Nielsen på 4059 7074 eller 4826
2642.
I det Midtjyske er der træningssamlinger helt frem til og med den 6. marts. Se mere på
hjemmesiden.

Dansk Pointer Klub

www.pointerklub.dk

DPKs hovedprøve 2011
Dansk Pointer Klub afholder deres hovedprøve i dagene 1.2.og 3.april på Fyn.
Standkvarter bliver Lunde Kursuscenter,
Højevej 29, 5771 Stenstrup. Telefon 72 55
39 0

Klubredaktør Jagthunden:
Lars Bæk-Nielsen, Siltoftevej 8, 6280 Højer
Tlf. + 45 87 74 06 86, Mob. +45 29 21 49 86
E-mail pointer@virkholm.dk
Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58,
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail borupgaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Marie Petersen, Viemevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail branebjerg@tdcadsl.dk
Hvalpeformidling:
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30
E-mail jgordon@dlgmail.dk

Bestyrelsen har ordet:

Et spændende forår venter
Mens 2010 rinder ud rettes tankerne såvel
mod de gode oplevelser i det forgangne år,
og ikke mindst frem mod nye horisonter
i det kommende år. 2010 blev for pointerens vedkommende et år præget af mange
højdepunkter – kulminerende med sejre i
såvel derby som DM.
2011 bliver forhåbentlig mindst ligeså rig
på gode oplevelser. I de kommende måneder venter først nytårsfestivalen, sidenhen
træningsture, prøver i kvalitetsklasserne,
de fælles vinderprøver, derbyet, forårs DM
og ikke mindst klubbens hovedprøve, som
de første dage af april løber af staben i det
fynske.
I bestyrelsen glæder vi os til disse begivenheder, og samtidig med at medlemmerne ønskes et godt nytår, så skal der
lyde et knæk og bræk på prøverne i foråret
2011.
De bedste hilsner
DPK`s bestyrelse

nået 1.pr. i åben klasse fredag og lørdag.
19.00 Festmiddag på Lunde Kursuscenter

Søndag den 3.april
08.00 Opråb og afgang til terræn for deltagerne i vinderklasse
Programmet for prøven bliver som følger: 13.00 Frokost og efterfølgende er der lodtrækning til 2.heat, der dømmes af Erling
Fredag den 1.april
Clausen som ordf..
07.00 Mulighed for morgenmad på Lunde
Som dommere til prøven er inviteret
Kursuscenter
følgende: Allan Olesen, Erling Clausen,
08.00 Opråb og senere afgang til terræn.
Peter Rafaelsen, Lars Nielsen, Flemming
Der kan tilmeldes hunde i unghunde og
Østergaard og Allan Diederichsen.
åbenklasse. Alle
Til 1.vinderen i søndagens vinderklasse
engelske racer er velkomne.
kan der uddeles CACIT
16.00 Matchning om bedste pointer i unghundeklassen
Tilmelding til prøverne skal ske på DJU`s
18.00 Mulighed for køb af aftensmad på
tilmeldingsblanket. Bestilling af forplejning
Lunde Kursuscenter (forudbestilling nødog overnatning skal ske på nedenstående
vendigt)
blanket. I forbindelse med overnatning – se
19.30 Dansk Pointer Klubs ordinære gene- note ved bestillingssedlen.
ralforsamling afholdes på Lunde KursusAnmeldelsesblanket og bestilling af
center
forplejning skal være klubbens kasserer,
Anne-Marie Pedersen Viernevej 4, 5451
Lørdag den 2.april
Søndersø, i hænde senest tirsdag den
07.00 Mulighed for morgenmad på Lunde
15.marts 2011.
Kursuscenter
Pengene overføres til konto i Danske
08.00 Opråb og afgang til terræn. Der kan
Bank reg. 0940 kontonr. 4378127572
tilmeldes i unghunde og åbenklasse. Alle
Swift/Bic DABADKKK Iban nr.
engelske racer
DK2230004378127572. Eller der kan
er velkomne. Efterfølgende er der lodtræk- vedlægges en check.
ning og afgang til årets UKK, der dømmes Pbv
af Allan Olesen (Ordf.) og Peter Rafaelsen Flemming Sørensen
16.00 Matchning af de hunde som har op
Sekretær, Dansk Pointer Klub

Bestilling Dansk Pointer Klubs hovedprøve
Navn:_________________________________
Bestilling
Overnatning tor/fre (450 kr.)
Overnatning fre/lør (450 kr.)
Overnatning lør/søn (450 kr.)
Morgenmad fredag (70 kr.)
Morgenmad lørdag (70 kr.)
Morgenmad søndag (70.00)
Madpakker fredag (65 kr.)
Madpakker lørdag (65 kr.)
Madpakker søndag (65 kr.)
Aftensmad fredag 2 retter (150 kr.)
Festmiddag lørdag (220 kr.)
Startgebyr hundeprøver (350 kr. pr.start)
Udgifter i alt

Antal

Pris

Morgenmad er med i prisen for dem der overnatter på enkeltværelse. Der må gerne
overnatte 2 på værelset, hvis de selv har luftmadras, sengelinned og håndklæde, men
så skal den 2. overnattende person betale for morgenmaden til 70 kr.
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Generalforsamling

Træningsture

Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2011, afholdes på Lunde Kursuscenter, Højevej 29, 5771 Stenstrup. Datoen
for generalforsamlingen er fredag den
1.april og tidspunktet er klokken 19.30.

Forårstræning 2011
Afholdes Søndag den 6.marts 2011 hos Flemming Fuglede og Jes Krag.
Mødested: Hos Flemming Fuglede, Trudslevvej
58, 9480 Løkken kl. 09.00. Husk madpakke.
Tilmelding til Flemming 20 30 00 03 eller Jes 61
60 37 34 senest torsdag den 3. marts 2011.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning om klubbens
forhold og virksomhed i det forløbne
år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på
valg er Anne-Marie Pedersen
6. Valg af suppleanter – på valg er Lars
Bæk-Nielsen, Arne Larsen og Hans
Kurt Hansen
7. Valg af repræsentanter til regionerne
(Fyn) – på valg er Svend Buchhave
og Alex Nissen
8. Valg af revisorer – på valg er Alex
Nissen og Elsebeth Lovèn
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt.
Pbv
Flemming Sørensen
Sekretær, DPK

Når bare hunden
kan rejse sin fugl

Efter at jeg har deltaget på flere markprøver i Danmark, og i de seneste år også syd
for den danske grænse, har jeg oplevet at
Danske Markprøveregler og FCI- regler på
egne hunde.
I Sydeuropa er det dommerens opgave at
se og dømme de hunde som er efter racens
standard, hvor søg, fart og stil er som foreskrevet for racen.
Alle hunde starter sin afprøvning med et
fri minut, her tæller alt positivt, de negative
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Region 1

Region 2
Fælles træningen omkring Skive
Der afholdes fællestræning for engelske racer
omkring Skive Lørdag den 5. marts 2011
Vi mødes på P - Pladsen bag Højslev Kro, ved
Højslev Station 7840 Højslev. kl. 9.00
Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding
til Erik Aarø efter kl. 19 på Telefon: 97 51 11 81
mobil: 20 41 09 30
Forårstræning Langå
5. marts Mødetid kl. 9.00. Mødested aftales ved
tilmelding, tilmelding til Thomas Kristensen
tlf. 23 93 01 10. Kr. 100 pr. hund pr. gang, efter
princippet først til mølle, dog med det forbehold
at nye hundefører og unghunde har 1. Prioritet.

Mødested: Hos Bent Olsen, Grammingtoften 1,
Sdr. Hygum 6630 Rødding.
Efter træningen serveres gule ærter med en øl
og en dram for 50 kr. derfor er tilmeldingen bindende. Tilmelding til Bent Olsen, tlf. 2175 58 57
eller Kruse 30 63 81 06 senest den 23. februar

Region 4
Lørdag d. 26. februar
Træningsdag hos Anna Marie og Alex, For
engelske raser.
Vi mødes på Blangstrupvej 12, 5610 Assens kl.
10.00
Efter træningen Griller vi pølser. Alle er velkommen.
Tilmelding på 4043 4850 eller 6479 1742 senest
lørdag, den 19. februar 2011
Næste træningstur vil være d. 19. februar 2011
kl. 09.00
Alle Engelske racer er velkomne.
Mødested vil være på gårdspladsen på Flenstofte,
Helnæsvej, Assens. Husk madpakker
Tilmelding til: Anders Varming.: 40792617 eller
Lars Nielsen.: 21645188

Region 5
Vintertræning på Sjælland
Søndag d. 20. februar 2011, kl. 9.00
Mødested: Fyrrevej 7, Lammefjorden, 4571 Grevinge Tilmelding til Hans Kurt på tlf. 40 41 3686
Træning Søholm Gods Stevns
Lørdag, den 19. februar ved Faxe.
Tilmelding til Niels på 22 64 55 22 vi mødes kl.
Region 3
9.00.
Forårstræning
Yderlige info. ved tilmelding. De bedste hilsner
Søndag den 27. februar 2011 afholdes fællestræning omkring Sdr. Hygum, Harreby og Brødstrup. Niels Ekholm Petersen
Forårstræning Djursland
Lørdag d. 26. februar kl. 9.00. Mødested 8950,
Ørsted Kærvej 10 (Skydecenteret),
tilmelding til Martin Mortensen 86 39 50 45.

bliver der set bort fra, efter det minut skal
hunden gå/løbe med maksimum hvad angår
søg, fart og stil for at kunne opnå et Excellent (1. præmie).
Når hunden opnår stand, går føren op til
hunden får at afvikle fuglearbejdet, hvis
fuglen letter på vej op til hunden afgiver
ejeren selv et skud med en startpistol, det er
en selvfølge at hunden skal være komplet
rolig og blive på stedet indtil føren når op
og får snor på.
Er man helt oppe ved hunden, hvis hunden
her udviser træghed eller skal have hjælp
til at gå frem på kommando i rejsningen af
fuglen og denne letter, skal hunden stadig
foreholde sig rolig indtil kobling, hunden
kan stadig opnå et excellent for sit talent
hvad angår søg, fart, stil og sin store evne til
at finde fugl.
Hundens evner til at finde fugle, har altså
en højere værdi end en træg rejsning af fugl,
efter sydlændingenes opfattelse er det kun
dressurarbejde at få hunden til at rejse sin
fugl.
Havde samme hund deltaget i Danmark,
kunne denne måske opnå en 2. præmie,
fordi den er lidt træg i rejsningen, eller blive
helt færdigbedømt med 0. præmie, selv med
gode vildfinderegenskaber og hvor søg, fart
og stil er i toppen.

I Danmark skal dommeren først godkende
standen, give tilladelse til føren for rejsning
af fuglen, ligeledes er det dommeren der
afgiver skud og skal give tilladelse til at
hunden må kobles, hvis fuglen letter før ejeren er helt oppe ved hunden vil dommeren
gerne se en ny stand, rejses fuglen lidt på
siden af hunden eller værst af alt, er hunden
lidt/noget træg til at rejse sin fugl, kan den
højst opnå en 2. præmie, selv om den har
jagtet korrekt.
Dommeren kan også lade hunden udgå for
videre afprøvning hvis den er træg eller ikke
går frem på rejseordre selvom fuglen er der,
det normale er at hunden kobles for videre
afprøvning hvis hunden er meget træg i
avancen.
Jeg ved godt hvilken hund jeg helst vil gå
på jagt med, den der jager for sin fører og
kan finde fugle, at den så ikke rejser eller
fuglen letter lidt ved siden af hunden gør
efter min mening ikke så meget, for det er
jagt med stående hunde og de hunde der kan
finde sine fugle til jægeren så der kan afgives et sikkert skud til fuglen, det er nemlig
jagt efter min mening.
Fælles markprøveregler siges også at
skulle ligne jagt mest mulig, når bare ”hunden” kan rejse fugl.
Jeg modtager gerne holdninger og meninger.
Med hundesportshilsen
Tonny Tromborg

Engelsk Setter Klub i Danmark
ESK’s Hovedprøve 25. – 27. marts 2011

www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com
Formand:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email: erlingclausen@live.dk
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær:
Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup
Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
Hvalpeformidling:
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjenneslev.
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
Webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk

Klubredaktør
Ny er et nyt år gået i gang, og der venter
mange spændende timer forude med vorer
dejlige hunde, husk nu at sende jeres
oplevelser ind store som små og gerne
med foto´s
Mvh.
Marianne Weichenfeld

ESK’s hovedprøve afholdes i weekenden
25. – 27. marts med Riber Kjærgaard Landbrugsskole som standkvarter for hovedprøven 2011. Kjærgårdsvej 31, Hunderup, 6740
Bramming.
Prøveleder Erling Clausen. Stratvej 11,
Sejstrup, 6740 Bramming. Tlf. 75 17 36 05,
23 34 06 35.
Mødested: Fredag i terrænet, du vil blive
ringet op, hvor du skal møde.
Opråb lørdag og søndag morgen foregår på
standkvarter.
Mad, indkvartering og priser:
Overnatning to/fre, fre/lør og lør/søn. pr.
overnatning 185,- kr. inkl. morgenmad
(Husk sengetøj og håndklæder, er ikke inkl.
I prisen)
Du kan selv medbringe campingvogn,
100,- kr. for hele weekenden, ikke inkl.
morgenmad.
Aftensmad fredag 110,- kr.
Festmiddag, lørdag aften 195,- kr.
Morgenmad lørdag og søndag pr. dag
50,- kr. (hvis man ikke har overnattet på
standkvarteret)
Madpakker lørdag og søndag pr. dag 50,kr. Madpakker fredag er man selv nødt til at
sørge for, idet vi mødes i terrænet. Dem der
bor på standkvarteret fra torsdag til fredag
kan dog bestille madpakke til fredag.
Bestillingsblanketten findes på ESK´s
hjemmeside: www.engelsksetterklub.dk
og sendes til prøvelederen sammen med
tilmeldingerne til markprøverne. Har man
ikke mulighed for selv at gå på nettet, kan
en sådan rekvireres hos prøvelederen.
Fredag d. 25. marts.
Vi mødes i terrænet kl. 8.30. I vil blive
ringet op omkring mødestedet.
Spisning kl.18.30 på standkvarteret.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00 på
standkvarteret.

Lørdag d. 26. marts.
Markprøve ungdoms - åben og vinderklasse
med opråb på standkvarter og afgang til terræn kl. 8.30.
Matchning af ung og åbenklasse hunde, som
har opnået 1. pr. fredag og/eller lørdag ca.
kl. 16.00.
Festmiddag på standkvarter kl. 19.00, under
festmiddagen vil der være præmieoverrækkelse i kvalitetsklasser, samt lodtrækning til
UKK og 2 heat i vinderklasse. Efter middagen er der musik og dans til kl. ca. 1.00.
Søndag d. 27. marts.
Afvikling af UKK og vinderklasse, opråb
på Standkvarter og afgang til terrænnet kl.
8.30.
Kritik og præmieoverrækkelse i UKK efter
frokost. Kritik og præmieoverrækkelse
i vinderklasse foregår umiddelbart efter
prøven.
Frokost alle dage i terrænet
Dommere: Allan Nissen, Flemming Sørensen, Anders Varming, Anton Dahl, Peter
Rafaelsen, Poul Erik Dahl, Kristian Frøkjær,
Ulrik Stadelhofer, m.fl.
Generelt:
DJU’s tilmeldingsblanketter skal anvendes.
Anmeldelsesgebyr ung-. åben og vinderklasse kr. 350.-.
Anmeldelsesgebyr UKK kr. 125.-.
UKK er åben for unghunde, der har opnået
1. præmie i ungdomsklassen, hvis hunden
er over 2 år på prøvedagen, skal 1. præmien
være opnået i foråret 2011.
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 14.
marts 2011. Tilmeldingerne kan mailes til
erlingclausen@live.dk eller sendes pr. post.
Betalingen kan overføres til konto nr. 9736339040 eller vedlagt check.
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Generalforsamling

ESK afholder ordinært generalforsamling
på Riber Kjærgaard fredag d. 25. marts kl.
20.00, med dagsorden ifølge vedtægternes
§ 13:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om klubbens virke
i det forløbne år til godkendelse
- Fremlæggelse af regnskab for det forløbne
år til godkendelse
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er
Peer Clausen og Øystein Grandorf.
Begge
villig til genvalg.
- Valg af bestyrelsessuppleanter
- Valg af revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Behandling af indkomne forslag (Sendes
til klubbens sekretær inden 1. marts 2011)
- Eventuelt
ESK´s sekretær Lars Nielsen

Dødsfald
Onsdag d. 15. december 2010 døde et af
Engelsk Setter Klubs medlemmer, Niels
Weichenfeld, et af de medlemmer som har
været længst tid i Engelsk Setter Klub,
han blev medlem helt tilbage i 1958.
Et langt og begivenhedsrigt liv er slut,
Niels døde efter kort tids sygdom.
Niels har gennem tiden ført mange hunde
på prøver, af dem kan nævnet Vorbjergs
Kichan, Plummers Piaf og Østerledens
Phacha, som han hentede i Sverige hos
Børje Møllerstrøm, bedre kendt som Buller. Niels har siden 1976 og til hans 70
årige fødselsdag været en anderkendt og
respekteret dommer, hvor han altid kunne
fryde sig over en stor flot og velgående
engelsk hund, han lagde samtidig stor
vægt på effektiviteten. Efter endt dommergerning modtog Niels DJU nålen for
dette hverv.
Niels´ helt store passion var jagten med
den engelske setter, specielt hønsejagten
satte han meget stor pris på. Han kom
gennem mange år på hønsejagt i Sønderjylland, og for os der har oplevet ham på
disse jagter, var vi ikke i tvivl om at dette
var livet for Niels.
I de senere år har Niels ikke været så aktiv
som hundefører på vore prøver, men han
var en særdeles aktiv tilskuer, ikke en
hovedprøve uden Niels var der, hvor han
altid bidrog til en diskussion om dagens
hændelser. Han yndede også at tage til
Sverige for at følge en prøve, sidst Niels
var i Sverige var i 2009, hvor han fejrede
sin 80 års fødselsdag med at se Svensk
Derby.
Engelsk Setter Klub har mistet en stor og
farverig personlighed.
Ære være Niels Weichenfelds minde.
Engelsk Setter Klub i Danmark
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Finn Møller Jørgensen 70 år

Mandag d. 29. november 2010 døde
Engelsk Setter Klubs mangeårige medlem
Erik Pedersen, bedre kendt som Tjener
Pedersen.
Et langt og begivenhedsrigt liv, hvor den
sidste tid førte megen sygdom med sig, er
slut.
Erik blev medlem af Engelsk Setter Klub i
slutningen af 70´erne.
Erik har gennem tiden ført en del hunde
på markprøver, men i særdeleshed på
udstillinger. De seneste år valgte Erik at
have en anden fører på hans hunde, idet
helbredet ikke var til at følge med hen
over markerne.
I 1980 fik Erik en Tjekkisk importhund
”Jina Havranica” som senere blev mor til
Eriks bedste hund gennem tiderne, ”Per”.
Hvem husker ikke denne specielle hund,
som gennem tiden havde flere forskellige
fører, dog førte Erik den selv den frem i
1988 til en 5. vinder på Lands Jagt Foreningens Mesterskabsprøve på Langeland.
Han var en meget effektiv hund som også
opnåede den fornemme titlen Dansk Eksteriør Champion.
Eriks sidste hund, Breines Tenna, blev
en fornem 6. vinder på Dansk Jagthunde
Derby i 2003.
Vi har i hundesporten og i særdeleshed
i Engelsk Setter Klub, nydt godt af Eriks
velvillighed til at stille terræn til rådighed
for de forskellige prøver som er blevet
afholdt i det Sydjyske. Gennem mange
år har Erik stillet terræn til rådighed for
Engelsk Setter Klubs medlemmer til en
forårs træningstur.
Eriks helt store passion har gennem
hele hans liv været jagt, han var en mand
der havde kendskab til de fleste dyr som
befandt sig i naturen, nærmest et omvandrende leksikon. Jagten som han havde i
Faaborg har han holdt sammen på i ca. 35
år, dette blev plejet med største omhu.
Vi vil altid i taknemlighed mindes Erik
Pedersen for alt det gode arbejde han har
gjort for hunde sporten og ikke mindst
Engelsk Setter Klub.
Ære være Erik Pedersens minde.
Engelsk Setter Klub i Danmark

Søndag den 6. februar 2011 fyldte en af de
mest markante skikkelser indenfor dansk
jagthundesport – Finn Møller Jørgensen –
70 år.
Der er ikke mange jagthundefolk der ikke
kender navnet, eller har mødt Finn på prøve,
til møder m.v. Finn blev valgt ind i ESK’s
bestyrelse i 1996, men havde forinden siddet
i såvel avls- og registreringsudvalget samt
årbogsudvalget, hvor han i begge udvalg
har været en væsentlig drivkraft. Finn
var således en af de bærende kræfter ved
omlægning af vor årbog til et mere moderne
medie og ikke mindst en mere moderne og
mere effektiv produktionsproces.
I bestyrelsen har Finn beklædt forskellige
poster, senest som kasserer, indtil han i 2009
valgte at træde ud af bestyrelsen, til stor fortrydelse for mange af klubbens medlemmer.
Med sit valg til DKK’s bestyrelse fik jagthundenes aktiviteter et væsentligt løft. Finn
var således den direkte årsag til en væsentlig
forøgelse omkring antallet af brugsprøver,
som har udviklet til et helt kapitel for sig
selv i prøvekalenderen. Dette har ikke blot
medført at jagthundene har opnået mere
fokus i regi af DKK, men nok så væsentligt
ser vi hunde af bedre og bedre kvalitet på
disse skydeprøver, hvilket indirekte afføder
bedre jagthunde, som jo er hele formålet
med afvikling af markprøverne.
Finn’s opdræt under kennel navnet Stena
har frembragt mange gode hunde. Hvem husker ikke DKCH, DJCH Stena L. Hambus,
DKCH Stena L. Skipper, DKCH Stena B.
Prini og Finns egen Stena B. Julie der blev
ført til såvel Jagt som udstillings champion
- for blot at nævne et par stykker. Senest har
Finn tillige fremført Godthåblunds Bessie til
et Jagtchampionat.
Jeg har været så heldig at træne hund og
gå på jagt med Finn i godt 30 år. Ud over at
være en afholdt og flittig markprøvedommer, som altid fokuserer på det positive,
er Finn et fint og humoristisk menneske,
som det altid er en fornøjelse at dele sine
fritidsinteresser med. Det jagtlige element i
arbejdet med den engelske setter har aldrig
fornægtet sig, hvilket også betyder at hans
hunde er faste deltagere på al slags jagt – et
godt eksempel til efterfølgelse !
Finn’s indsats for jagthundesporten i Danmark har været forbilledlig gennem mange
år, og vi hundesportsfolk og organisationerne, herunder ESK i særdeleshed, skylder
ham stor tak.
Kære Finn, vi ønsker dig et stort tillykke
på dagen og ser frem til mange gode timer
sammen på træning, prøver og jagt.
På vegne af hundesportsvenner
Ole Dahl Madsen

ESK`s forårspokaler
Hjemkaldelse af ESK´s forårs pokaler
til prøverne i 2011. De skal i nypudset
tilstand, sendes til Steen Boilesen, Vestre
Allé 44, 8600 Silkeborg. Skal der ikke
graveres i pokalen, kan den sendes direkte
til Astrid og HP Clausen, Videkærvej 21,
6740 Bramming, Telf. nr. 75179442
Mvh. Pokalforvalteren

Også et stort tillykke med tak for indsatsen
fra Engelsk Setter Klub i Danmark.

Dansk Gordon Setter Klub
Årets Hunde 2010

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Ole Frank, Jens Winthersvej 20, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk
Formand:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store
Merløse
Tlf. 23 63 42 45
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
Hvalpe-formidling:
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

Kontingent

Husk at indbetale det kommende års medlemskab. Kontingentet for 2011 er uændret
i forhold til sidste år og udgør Kr. 475,00
Indeholdt i kontingentet er 6 årlige numre
af bladet Jagtnummeret samt DGSK
Årbog, som udkommer hvert år i april
måned.
Husk at et ekstra familiemedlemskab giver fulde medlemsrettigheder, både i vores
klub, men øger også vores stemmemæssige indflydelse i bl.a. FJD samarbejdet.
Familie medlemskab (Pr. ekstra person i
husstanden) kr. 100,00.
B medlemskab (kun hvis du er ordinært
medlem i en anden FJD klub) kr. 350,00).
Prisen for udenlandske medlemmer er den
samme DKK 475,00.
Beløbet skal indsættes på følgende konto
Nordea Bank, Reg.Nr. 2470 – Kontonr.
5499 663 368
IBAN: DK4620005499663368 – Swiftadresse: NDEADKKK (Husk at angive
dit fulde navn og gerne tlf.nummer)
Sidste frist for rettidig indbetaling er den
28. februar 2011

Indkaldelse Generalforsamling 2011.
Hermed indkaldes til Generalforsamling
fredag den 1. april 2011 kl. 20,00 – på
adressen, S I Centret, Obeningvej 3 – 7,
6340 Rødekro.
Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

Hermed offentliggøres årets hunde. Vi ønThomsen og Hildor Knudsen – 92 point.
sker ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig tillykke de flotte resultater, bag hvilke vi Årets Unge Gordon Setter – Honties
ved der ligger stor flid og ihærdighed.
Mindepokal.
Nørre Løgums Diva af 5. maj 2007 – Tæve,
Holmbompokalen (Bedste placering på
ejer & fører Peter Rafaelsen – Opdrætter
højeste markprøve)
Karl Jensen – 73 point.
Nørre Løgums Diva af 5. maj 2007 – Tæve.
ejer & fører Peter Rafaelsen – Opdrætter
Årets Udstillingshund DGSK
Karl Jensen –
Åens Fenris – Han, Ejer og fører Preben Pe4. vinder på DKK Mesterskabsprøve (Fordersen – Opdrætter Erik Petersen – 32 point.
årsDM) april 2010
Årets Vinderklassehund (Troldmarkens
DGSK Tallerken (Point optjent på markVinder Pokal)
prøver)
Nørre Løgums Diva af 5. maj 2007 – Tæve,
Nørre Løgums Diva af 5. maj 2007 –- Tæve, ejer & fører Peter Rafaelsen – Opdrætter
ejer & fører Peter Rafaelsen – Opdrætter
Karl Jensen – 27 point.
Karl Jensen – 23 point.
Bronzehunden (En helt enestående præstaStenmarkens Pointpokal – (Point optjent
tion – ingen uddelingspligt) Østjyllands PB
på markprøver)
Fie – Tæve, ejer og fører Søren Brøndum
Vinterdalens Tillaaen – Tæve, ejer & fører
Thygesen – Opdrætter Kennel Østjylland –
Erik Petersen – Opdrætter Carola Hedlund
1. VK med HP på DJ efterårsvinderklasse
og Johan Vedholm – 75 point.
oktober 2010
DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste
resultater på alt opdrættet)
Kennel Nørre Løgums – ved Karl Jensen –
98 point.
Årets Gordon Setter – Gorms Mindebillede
Vinterdalens Tillaaen – Tæve, ejer & fører
Erik Petersen – Opdrætter Carola Hedlund
og Johan Vedholm – 101 point.
Årets Gordon Setter nr. 2 – Åens Årspokal
Hunting Tiannas Blæs Becca – Tæve, ejer
og fører Peter Eliasen, opdrætter Majbritt
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Dansk Gordon Setter
Klubs hovedprøve
1. – 3. April 2011
Prøveledelse: Lorenz Clemmesen, Allan
Nissen, Anton Dahl
Standkvarter: S I Centret, Øbeningvej 3
– 7, 6340 Rødekro.
Tilmelding skal ske til:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091
Bjert,
E-mail: antondahl@tdcadsl.dk, telefon
(+45) 22 74 80 40.
Sidste frist for tilmelding er fredag den
18.marts.
Hunde med 3 X 1.præmier i åben klasse
kan deltage i hovedprøven.
Tilmeldinger af hunde skal ske på DJU’s
tilmeldingsblanket, som kan downloades
på hjemmesiden: www.fjd.dk – gå ind
under ”aktiviteter” – prøveblanketter ses
til højre i skærmbilledet.
Alt andet tilmelding bedes ske på den udsendte blanket, som også kan ses på vores
hjemmeside www.dgsk.dk.
Følgende dommere er pt. inviteret, Svend
Åge Vad, Kristian Thomsen, Martin Clausen, Kristian Frøkjær.

Program:
Fredag den 01.4.2011
kl. 08:00
Markprøve ungdoms- og åben klasse.
Mødested i terrænet – oplyses senere
Mødetid/indskrivning fra kl.:7:00 til
kl.8:00
Frokost i terræn.
kl. 18:30 Fællesspisning på standkvarteret
kl. 20:00 DGSK´s generalforsamling

Aktivitetsoversigt – DGSK 2011
Hermed bringes en oversigt over DGSK righoldige tilbud af aktiviteter gennem året 2011 – Evt. spørgsmål
kan afklares ved henvendelse til de forskellige tovholdere eller til bestyrelsen.
Dato

Aktivitetsbeskrivelse

Marktræning – Forår – Sønderjylland
Start den 15.1
Marktræning – Forår – Sjælland – 5. Februar

Kontakt Robert Paulsen 51266630, Karl Jensen 60807475 eller
Lorenz Clemmesen 29614641. Mødested oplyses ved kontakt.
Vestsjælland – 22122252 – Ásgeir P. Juliusson

Marktræning – Forår – Sjælland – 12. Februar

Midtsjælland – 23634245 – Lauge Larsen

Marktræning – Forår – Sjælland – 19. Februar

Sydsjælland – 22142076 – Bjarne Kleis

Marktræning – Forår – Sjælland – 27. Februar

Odsherred – 59560075 – Niels Erik Krüger

Forderby lørdag den 26. februar 2011

FJD Udstilling den 29.5.2011
DGSK Sjælland Apportprøve lørdag 25.6.2011

Nordjylland, Brønderslev området - Anton Linnet er
terrænansvarlig. For alle unge Gordon Settere under 2 år og 3
måneder.
Tilmelding til Anton Dahl – antondahl@tdcadsl.dk
Tlf. 22748040
Hovedkvarter bliver S I Centret, Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230
Rødekro,
www.si-centret.dk
Inviterede dommere, Svend Åge Vad, Martin Clausen, Kristian
Frøkjær, Kristian Thomsen, m. flere.
Tovholdere bliver Lorenz C., Allan N., Anton D.
Gordon Setter - Avlsseminar - Fokus på bevarelse og udvikling af
de jagtmæssige gener og egenskaber hos Gordon Setteren.
Hvordan griber vi de næste årtier an?
Tovholder Anton Dahl
Vissenbjerg - Dommer Erik Petersen – Tovholder Christina Bak.
Ved Gislinge – Tovholder Ásgeir P. Juliusson.

DGSK Jysk Apportprøve Lørdag 2.7.2011

Ved Kolding – Tovholder Anton Dahl.

Klubdag 6. og 7. august 2011

DGSK Efterårs VK Søn. 25.9.2011

Riishytten ved Give – Specialudstilling Gordon settere – DGSK
Apport Mesterskab - Tovholdere Anne Kirsten og Kristian Frøkjær.
Fælles med de øvrige engelske racer ved Frijsenborg - DGSK
Tovholder Gorm Petersen.
Bramming - med fældning af fugl – krav om bestået app.prøve ved overtegning har VK hunde fortrinsret.
Tovholder Anton Dahl.
Midtjylland - med fældning af fugl – krav om bestået app.prøve ved overtegning har VK hunde fortrinsret.
Tovholder Erik Petersen.
Hejnsvig området – Terrænansvarlig Ulrik Stadelhofer

DGSK / ESK Hubertus – dato ikke fastsat endnu

Sandsynligvis ved Bramming.

Efterårs træning 3 – dato endnu ikke fastsat

Sjælland - med fældning af fugl – krav om bestået app.prøve - ved
overtegning har VK hunde fortrinsret.
Tovholder Peter Rafaelsen.

Hovedprøve den 1., 2.3. april 2011

Avlsseminar 28.5.2011

Frijsenborg Explorer 20.og 21. august 2011
Efterårs træning 1 - Ons. 21.9.2011

Efterårs træning 2 - Fre. 23.9.2011

Festivaludstilling

Lørdag den 02.4.2011
kl. 08:00
Markprøve ungdoms- og åben klasse
Mødested på Standkvarteret
Indskrivning fra 7:00 - 8:00
Derefter opråb og afgang til terræn. Frokost i terræn.
Ca. kl. 16:00 Matchning UK og ÅK
kl. 19:30 Festmiddag på standkvarteret
Søndag d. 03.04.2011
kl. 08:30
Ungdoms konkurrenceklasse og International Vinderklasse med CACIT.
Mødested på standkvarteret
Morgenmad/indskrivning 7:30 - 8:30
Derefter opråb og afgang til terræn - husk
„check-ud“.
kl. 12:00 Frokost og Præmieoverrækkelse
UKK
kl. 16:00 Præmieoverrækkelse VK, Afslutning på hovedprøven

56

Den første weekend i det nye år holdt de fem engelske klubber en nytårsfestival i Frederiks
i Midtjylland. I forbindelse med festivalen blev der afholdt certifikatudstilling, og her opnåede Svartkulpens Nd. Texas Ranger N07480/08 (tv) Rolf Bye / Marit Bjercke, EXCL/CK
1. vinder BIK1 CERT BIR BEST IN SHOW og Åens Black Beauty 05834/2005 (th) Bjarke
Farsinsen, EXCL/CK 1. vinder BIK1 CERT BIM.
Ranger blev dermed såvel dansk som nordisk eksteriørchampion.
På samme udstilling opnåede en opdrætsklasse fra Kennel Åens ærespræmie.Vi ønsker
tillykke med resultatet.
I midten ses dommer Randi Schultze.

Dansk Irsksetter Klub
100 års jubilæum i Sverige

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle.
Telf. 75834009, E-mail: irsksetterklubben@
gmail.com /hannekrag@ofir.dk
Sekretær:
Tom Juhl, Nis Thuesensvej 21, Aller,
6070 Christiansfeld. Tlf. 74563143 - 20280882,
E-mail tom.juhl@varmodan.dk
Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke
Hyllinge.
Telf. 46404587 - 24647270, E-mail: juuls@mail.
dk
Et udsnit af det danske hold i Sverige.

Efterlysning

Jeg efterlyser gamle markprøve kataloger
fra DISKs hovedprøver fra før 1974.
Skulle der være nogle blandt medlemmerne, der ligger inde med gamle kataloger, vil jeg gerne låne dem, for at tage en
fotokopi, eller have en fotokopi af dem
tilsendt.
Jeg mangler også kataloget for DISKs
jubilæums hovedprøve på Tuse Næs, den
10 – 11. april 1976.
Palle Krag.

Per Christophersens Freja 16870/2008.
En af forårets hunde, der har skaffet sig
adgang til vinderklasserne er Freja, opdrættet af Henrik Berg, efter Klippeøen´s
C. Bimbo og Bess. Freja er ejet og ført af
Per Christophersen.
Udover 1. præmien i åben klasse ved
Holbæk den 9. april 2010, har Freja 2 x
1. præmie i ungdomsklasse, samt bestået
apporteringsprøve.
DISK iler med at gratulerer.

S.I.S.K. holdt jubilæum fra den 23.
september frem til den 26. september
2010, og vi var alle inviteret. til at
deltage på markprøver, udstillingerne
og til festen.
Bilen blev pakket. Sammen med forventningens glæde. Vi kørte til Sverige sidst på
dagen inden prøverne skulle starte. Der var
bestilt hytte til 4 personer, og det i god tid
for en gangs skyld, heldigt nok, da det viste
sig, at flere havde haft samme ide.
Vi ankom om aftenen, og efter indlogering
havde vi en hyggelig aften nede hos Birthe
og Gunnar.
Inden vi overhovedet var kommet så langt,
havde vi tilmeldt og udfyldt diverse anmeldelser m.m., og havde også fået det retur.
Det beklagelige var bare, at ikke alle ens
tilmeldinger var blevet opfyldt. Okay lidt
surt i starten, men vi var indstillet på, at få
det bedste ud af det, og holde lidt sightseeing i mellem prøverne.
Efter en god nats søvn, stod vi op til en
strålende solskinsdag. Om aftenen havde
man ikke kunnet se, hvorledes området så
ud.

virkede det meget langsommeligt, da der
kun var en dommer.
Så kom dagen, hvor det blev vores tur. Vi
var nogle stykker fra Danmark, som kom
på hold sammen. Det var nogle dejlige
terræner, terrænlederne havde fundet til os.
Markerne var pænt store og der var langt
mellem div. skel og indhegninger. Jo det
virkede meget tilforladeligt og ikke særligt
”anderledes”., vi var jo på lavlandet. Hundene blev sluppet og prøven var i gang.
Første dagen i marken, husker jeg bedst for
nogle episoder, som ikke var af særlig spændende karakter. Jeg kan derfor kun anbefale
alle der skal ud, at læse og sætte sig ind i
reglerne, for det pågældende land man er i.
Disse episoder, skal dog ikke overskygge,
de dejlige oplevelser jeg/vi havde i marken,
men i skrivende stund, har det alligevel fyldt
meget.

Dag 2 bød på nogle spændende terræner,
med mange kaniner. Disse terræner kan
kun anbefales, da kaninerne kun løber hen
til et hul og forsvinder ned i jorden. Dette
er bedre end harer, hvorfor? Ja i kan prøve
at gætte. Dog kneb det med fugle på dette
terræn. Ved middagstid, var så vidt jeg
Første dagen havde desværre ikke for
husker kun en eller to hunde udgået, resten
Flemming og mig selv nogen markprøve, at var med endnu. Da der ved morgen parolen
byde på. Derfor gik turen til Kristianstad og blev aftalt, at der var matchning kl. 15.00,
en tur rundt i området med Inga og Susanne. havde vores dommer og terrænleder travlt.
Hen sidst på eftermiddagen havde jeg på
Dette er dog ikke et problem for et terræn,
forhånd tilmeldt mig udstillingen. Vi var få
der er ejet af en herregård med fasan opdræt.
fra Danmark, der havde tilmeldt os, om det
Nu blev jeg vidne til, hvordan man sorterer
var pga. at chancerne var små, eller fordi der fårene fra bukkene. Hundene blev lukket
her var Show dogs med, ved jeg ikke, dog
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Dansk Irsksetter Klub
til at holde 100 års jubilæum.
Tak for et godt kammeratskab, og en god
hundesnak.
Susanne og jeg vil ønske jer alle et godt
nytår, og held og lykke i marken i det nye år.
Med venlig hilsen,
Tom Juhl.

Landskampdeltagerne.

ind på en mark, og ikke en hvilken som
helst mark. Det var en roe mark, der lå op
til herregården`s fasanvolierer. Ja her var
utrolig mange fasaner, og hundene dumpede
på stribe. Det bedste var faktisk, at lade sin
hund gå ned langs marken og hente vind,
hvis den gik ind i første række af roerne var
den dødsdømt, hvis den ikke respekterede
de ca. ”20” fasaner der rejste, og respektere
var ned med ”røven” med det samme.
Den bedste ”show” hund endte således nede
i fasanvolieren, og der kunne man fornemme, at det ikke var så godt. Det var ikke

En stor jagtdag.
I mange år, er vi to gode jagt venner, der
hvert år er blevet inviteret på jagt i det
Fynske.
2010 blev ingen undtagelse, man mødes i
hjemmet til stort morgenbord, store og små
glas, for sundheden, og for at dæmpe nerverne, sidste års forbier, skal i år revancheres. Den gode gammelost, og den Fynske
brunsviger der fylder et helt fad, og alle
de andre mange herligheder besigtiges, og
smages. Ud over vi jyder, er det lutter Fynboer, familie og venner, og et par gårdejere
fra nabo terrenget. Lutter kendte folk, alle
tilhængere af den røde setter.
Nå vi får os da lettet, selv om vi er tunge,
at få op. Hundene har jo længe været
utålmodige. Af sted til første såt, en mose,
omkranset af skov. En stor fasankok klarer
frisag, men en hare blev det da til. Næste
såt var et skovområde, hvor et par jægere
lister ind, før såten gås igennem af hundene. Inden vi er startet falder der skud,
alle er enige om at det er en skovdue. Her
ses ingen fasaner, men råvildtet løber tæt
omkring alle jægerne. Parolen fra morgenstunden havde fredet råvildtet, hvilket de
var klar over, for de var meget tæt på.

en dansk hund, den kom fra et land med
mange ”haksi kaksi” stavelser.
For mit eget vedkommende gik det lige så
godt, som dagen før, der var desværre også
rådyr i roemarken, som blev fulgt til dørs,
ak ja……så var det slut.
Finalen bar præg af en noget forvirrende
slutning, da ikke alle overholdt tidspunktet.
Det ene øjeblik, havde Jan L. vundet uden
kamp, og det andet øjeblik skulle han ud i et
slip mere.
Der var mange gode og dårlige ting, som
DISK kan lære af, når det bliver vores tur,
Da såten blev blæst af, kunne jagt ejerens
yngste søn, stolt fremvise en stor flot rød
ræv for hele selskabet. Der var nok også
årsagen til, at de sædvanlige snepper og
fasaner ikke var hjemme. 3´såt kaldet
å-skrænten, var der som sædvanlig store
forventninger til. Høje hurtige fasaner, det
var det, der skulle til, for at revanchere sig,
fra sidste års forbier. Men her var fasanerne
heller ikke hjemme.
En glædelig meddelelse, blev dog efter
såten givet, da flere jagtdeltagere, havde set
en flok agerhøns på 10 – 12 stykker, dejligt.
Da ænderne i den meget vandrige år, var
skudt, stilledes der an til sidste såt. En lille
skov, et stykke eng, og en lang vildtager,
skulle gås igennem. Her lykkedes det en
flot høj fasankok, at tømme et par bøsser,
for derefter at skråle højt. På et tidspunkt
står jeg inde midt i et langt stykke vildtager, tilplantet med majs, og mangler min
hund. Da den kommer, bøjer jeg mig ned
for at klappe den, og sende den videre på
jagt. Hunden bliver imidlertid stående og
vil ikke røre sig. Jeg får da øje på en ræv,
der ligger sammenrullet under en meter fra
mig, og det er den hunden har stand for.
Jeg får de øvrige omkringværende jægere
gjort opmærksom på situationen, men inden
alle kommer på plads, stikker ræven af, og

Orientering fra Bestyrelsen
Der har i bestyrelsen været nogle forskellige synspunkter, som
ikke har kunnet løses på demokratisk vis. Dette har ført til at 3
mand har valgt at forlade bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning.
Den 13. december valgte Erik Rimmen og Brian Krogh at trække
sig.
Den 21. december valgte Flemming Vilslev at trække sig.
Den reducerede bestyrelse, har valgt ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da den ordinære er lige om hjørnet.
Suppleanten vil blive indkaldt.
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Der følges med i afprøvningerne.

hunden sætter sig. Behøver jeg skrive, at
ræven griner endnu. Denne lille sene fik
megen opmærksomhed, ved den efterfølgende frokost på slottet. Der er altid noget
man skal revanchere året efter. Tak for en
god jagtdag i det Fynske.
Palle Krag.

Karstens ræv.

På trods af denne triste orientering. Ønsker bestyrelsen alle
medlemmer, samt jeres familier en rigtig glædelig jul, samt et godt
nytår.
På bestyrelsens vegne
Erling Juul, Kasserer.
Formand & hvalpeformidling:
På grund af de indtrufne omstændigheder, skal al henvendelse
ske til sekretæren eller kassereren, frem til generalforsamlingen
den 25.marts 2011. Forslag til generalforsamlingen, sendes til
sekretæren.

Dansk Irsksetter Klub

DISK Hovedprøve 2011.
DISK afholder Hovedprøve i Vendsyssel
den 25, 26 og 27 marts 2011.
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted
Landevej 128b, 9381 Sulsted. Tlf.nr.
9826 0407-2043 2916
Mail:Ulrik@dlgmail.dk
Standkvarter: Fårup Skovhus, Saltum
Strandvej 63, 9493 Saltum
Program:
Fredag den 25. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. Unghundesamt åben- klasse.
Kl. 16.00 Certifikatudstilling. Udstillingsleder: Gunnar Jensen
Kl. 18.30 Fællesspisning.
Kl. 20.00 DISK Ordinære Generalforsamling.
Lørdag den 26. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. Unghundesamt åben- klasse.
Kl. 16.00 Matchning UK & ÅK. UKK
Afvikles
Kl. 19.00 Festmiddag.
Søndag den 27. marts.
Kl. 7.30 Morgenmad.
Kl. 8.30 Opråb til markprøve. Vinderklasse.
Kl. 12.30 Frokost.
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse samt
afslutning m. kaffe og kage.
Husk: Pokaler skal senest på prøvedagen
afleveres, (Graveret og nypudset), til Per
Pedersen, 9792 6857.
Der tildeles bøde på 200,00 kr. for ikke
afleverede pokaler.
Dommere.
Udstilling: Erik Petersen
Markprøve: Jan Espersen, Kristian
Thomsen, Jørgen Jensen, Jens Hansen og
Torben P. Pedersen.
DJU’s Anmeldelsesblanketter, Bestillingsliste samt Betaling sendes til prøvelederen.
Til betaling kan benyttes konto. Reg.
nr.5656 Kontonr.7560 496 154 (Se nederst på bestillingsliste.)
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 11.
marts 2011.
Er der yderligere brug for overnatning
eller anden service.
Så kontakt Prøvelederen.
Vel Mødt.
Ulrik Kjærsgaard.
Blanket til bestilling af fortæring og overnatning kan hentes på DISKs hjemmeside

Generalforsamling i DISK.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Irsk Setter – Klub i forbindelse med hovedprøven 2011, fredag den
25. marts 2011, kl. 20.00 på Fårup Skovhus,
Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum.
Dagsorden.
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent.
3.Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af
protokollen.
4.Valg af stemmetællere.
5.Fremlæggelse af formandens beretning til
godkendelse.
6.Fremlæggelses af det reviderede regnskab
til godkendelse, samt beretning fra Jubilæumsfonden.
7.Behandling af indkomne forslag.
8.Valg af formanden.
9.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
Erling Juul (modtager genvalg), Jan Lorentsen (modtager genvalg), samt valg af 2 nye
bestyrelses medlemmer.

Pokaler.
Det er for et par år siden besluttet, at det
store billede, og pistolen, skal medbringes
til generalforsamlingen, der i år afholdes
fredag den 25. marts 2011, i forbindelse
med hovedprøven. Alle andre pokaler skal
også medbringes til hovedprøven, graverede og pænt pudsede. Kommer du ikke til

10.Valg af suppleant til bestyrelsen, nuværende Flemming Jensen er indkaldt i
bestyrelsen.
11.Valg af revisorer og revisorsuppleant,
nuværende Torben Reese – Jørgen Jensen.
12.Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen.
Skriftlige forslag af kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være sekretæren i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen.
Kandidatforslag skal være stillet af mindst
3 medlemmer, hvis navne kan offentlig
gøres.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal
mindst 2 medlemmer være bosiddende i Jylland, 1 medlem på Fyn, og 2 medlemmer på
Sjælland. Såfremt der ikke fra en eller flere
af landsdelene bringes kandidater i forslag,
vælges bestyrelsesmedlemmer blandt de
øvrige foreslåede kandidater.
P.b.v. Tom Juhl
hovedprøven, skal pokalerne sendes til Per
Pedersen, Lykkevej 34, 7700 Thisted. Graveret og pudset, senest den 1. marts 2011.
Få dem nu sendt eller afleveret, så evt.
nye vindere, kan få dem udleveret, og have
glæde af dem. Afleveres eller modtages pokalerne ikke, betales 200 kr. til klubkassen.
Ledelsen.

Importer 2. del
DISKS EFTERÅRSVINDERKLASSE
DISKs forårsvinderklasse
Danske hunde
Importer
En forældreimport
En eller flere bedsteforældre import
En eller flere oldeforældre import
Antal deltagende hunde
I december nummeret af Jagthunden var
ovenstående statistik ikke med på grund af
pladsmangel. Derfor bringes den her, med
oplysninger om navnene på alle deltagende
importerede hunde, der indgår i denne lille
statistik. I 2010 deltog Rødrypa´s Rider on
the Storm 20550/2005 fra Norge, ejet af Jan
Justesen. Sheantullagh Glenn 03659/2002
fra Irland, ejet af Torben Reese. Askedale´s
Bonni 20823/2004 fra Norge, ejet af Ulrik
Kjærsgaard. Lohmann´s Jaffa 06083/2005
fra Tyskland, ejet af frank Krøyer.
I 2002 deltog Trix 01954/2000 fra Norge,
ejet af Alex Hermann. Tydalens H. Thunderboomer 01289/95 fra Norge, ejet af Jan
Justesen. I 1990 deltog ingen importerede
hunde. I 1980 deltog Moanruad Grateful
17673/73 fra Irland, ejet af Edvard Holm.
Moanruad Meteor 141/77 fra Irland, ejet af
Edvard Holm.
Palle Krag.
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Jan Justesens Storm.

Sheantullagh Glen
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Fuglehundeparadiset
Serbien

Min gode ven og „hofskytte“ Carl
i aktion.

Har man mod på at køre lidt efter det, så kan Balkan byde på fantastiske jagtoplevelser
med stående hund.
Tekst og foto: Jens Velling
Fuglehundeparadiset Serbien. Således lyder
(frit oversat) overskriften på en 20 sider
lang reportage i den Italienske pendant til
vores Jagthunden, LA GAZETTA della
CINOFILIA VENATORIA, om Italienernes
oplevelser med deres fuglehunde i Serbien.
Artiklen er tillige dokumenteret ved lange
rækker af billeder med fuglesituationer.
Hvorfor er Serbien nu kommet i fokus, da
vor vagteljagt plejer at finde sted i Kroatien
i det unikke smukke naturområde Velebit?
Jo, rejsen var af hensyn til rejsefællernes
ferie etc. berammet til uge 32 altså i første
halvdel af august, og samtidig kom meldingen: Jagten på Den Europæiske Vagtel er i
år udsat til 15. august i Kroatien. Da jagten
på vagtlen stadigvæk starter 1. august i Serbien, var der god grund til at efterprøve de
lovende udtalelser i det italienske jagthundeblad.
Jagtturen blev således i stedet for Velebit
i Kroatien berammet til Vojvodina i det
nordlige Serbien, Det Panonske Lavland,
et område der engang i fortiden var havbund og nu er én af de største hvedemarker
i Europa. Utrolig frugtbar landbrugsjord
skulle det vise sig at være med solsikke-
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frøstande næsten ”så store som stegepander”
og majskolber af imponerende dimensioner.
Hvedemarkerne var for længst høstet og
bevokset med grøn urtevegetation på dansk
landmandssprog ”ukrudt”- en fin vildfuglebiotop.
Da rejsen nærmer sig et par tusinde km.,
kan det være hensigtsmæssigt med en
overnatning på udturen, og vi skulle møde
vor Slovenske ven, Bojan, der havde skaffet
overnatning i en jagthytte i Slovenien på
udturen, (hytten var meget gedigen, og de
stedlige konsortiemedlemmer var gæstfri
troppet op til en hyggelig aften sammen med
os). Bojan skulle følge og guide os på turen
videre til Serbien. Han havde også skaffet
jagtterræn og logi til os i Serbien.
Jagtklubberne i Serbien udbyder en bred
vifte af jagtobjekter: Kronvildt, dåvildt,
råvildt, mouflon, brunbjørn, hare, ulv, sjakal,
vildsvin og ræv for at nævne det meste hårvildt. Repræsentanterne for fuglevildtet er:
Fasan, agerhøne, vagtel, turtelduer, ringduer,
vildgæs og ænder m.m.

(coturnix coturnix), som er den mindste af
hønsefuglene, er en trækfugl. Fra Nordafrika
flyver den til yngleområderne i marts, april.
I slutningen af august, når kyllingerne er
voksne, samles de i flokke og flyver igen til
Afrika, hvor de tilbringer vinteren. Udbredelsen dækker næsten hele Europa undtagen det aller nordligste. Den lever bl.a. på
frugtbare agermarker, hvor den finder føden
i form af insekter, plantefrø, plantedele og
korn.
Den bliver ca. 20 cm., vingefanget er ca.
30 cm., de rød/gule ben ca. 2,5 cm. Vagtlen
når en vægt på op til 150 gram. Fjerdragten
er rødlig/grå med sorte spætter (stænk). Den
flyver aldrig op i et træ, løber ret hurtigt
på marken, og når den letter (den flyver
hurtigt), flyver den sjældent ret højt eller ret
langt (meget lig agerhønen). Den yngler i
maj, juni, lægger 8 til 16 æg, som den ruger
i 18 – 20 dage. Kyllingerne er grålige, og
allerede efter 20 dage kan de klare sig selv.
Hvis vagtler mister en rede, begynder de på
ny.

Målet for vor rejse til Balkan var i år som
tidligere år, vagtlen. Den Europæiske Vagtel

Starten af august kan være en meget varm
periode i Vojvodina. Temperaturen kan
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1. Det er vigtigt med skygge midt på dagen. Træets naturlige former er smagfuldt udnyttet såvel ude som inde. 2. Der laved gullash i udendørs ovnkedlen. 3. Vores engelsktalende guide med morgenens bytte af vagtler. 4. Forfatteren midt i en af de store stubmarker med den gode urtevegetation.

godt snige sig over 300.C. midt på dagen.
Jagten foregår derfor fra tidlig morgen ved
solopgang og nogle timer frem, indtil det
bliver for varmt for hundene og igen et par
timer sidst på dagen før solnedgang. Det
er ligeledes vigtigt at sørge for et svalt opholdssted til hundene i den varme periode.
Vore guider havde sørget for indkvartering
på et AgroTurismo med en stor parklignende have, hvor køretøjer og hunde kunde
komme i skygge (der var sågar også en dam
i parken, hvor hundene kunne få et svalende
bad). Under kørslen klarer bilens klimaanlæg sagen.
Fra vor bopæl, AgroTurismoen, blev vi
hver morgen og aften anvist marker til
jagtområde, kæmpe stubmarker på 300-400
ha med den tidligere nævnte rige biotop af
urtevegetation. Markvejene er fremkommelige, brede flisebelagte veje. Vi havde flere
hunde med, og vi var vel vidende om, at der
var god plads til at få konditionen prøvet af.
Vagtlerne, som det var passende besat med
spredt ud over stubben, sidder ofte sammen
to - tre stykker når jagten starter, og kan
senere også træffes enkeltvis (f.eks. efter
forbiskud). De holder godt for hunden og

flyver sjældent ret langt. Færtforholdene
varier meget afhængigt af luftning og fugtighed. Om morgenen kunne der være dug i
vegetationen til at bedre færtforholdene og
svale hundene. Det er ofte helt vindstille,
men vagtlen holder for det meste godt, også
selv om hunden kommer tæt på ved stand.
For mit vedkommende drejer jagten på den
charmerende vagtel sig i lige så høj grad om
træning af fuglehundene som selve det at
fælde fugle. Da jeg har flere hunde med, var
jeg igen i år så heldig at have min gode ven
og ”hofskytte” sønderjyden, Carl, med til at
skyde. Han rammer hver gang – også når det
er doubler, jeg kan så koncentrere mig helt
om hundearbejdet.
Pris for såvel ophold som jagt på vagtel er
særdeles overkommelig (600-700 kr./døgn
for jagt og fuld forplejning). I dagtimerne,
hvor det er for varmt (for hundene) til at
jage, opholdt vi os for det meste på den tidligere nævnte AgroTurismo, der var yderst
komfortabel for såvel hunde som jægere.
Vores værtspar, der for øvrigt var ungarer,
var yderst gæstfri, der blev lavet ungarsk
gullash på den træfyrede ovn i haven, de
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nedlagte vagtler blev plukket og lavet til kulinariske specialiteter i køkkenet, vi kunne
frit bevæge os rundt i hele komplekset, hvor
der var skyggefulde opholdspladser rundt
om boligen, møbler og træværk var smukt
udskåret med udnyttelse af træets naturlige
former.
Vi var mest interesseret i skygge og hvile
mellem jagterne, men det blev os fortalt,
at man også havde mulighed for guidede
ture i hestevogn eller på hesteryg og andre
lignende landlige oplevelser.
Lidt senere i august, når solsikkerne er
modne, strømmer det til med duer (turtelduer) således, at det også vil være muligt at
sidde på duetræk midt på dagen, når det er
for varmt til at jage med hundene.
Agerhønen forefindes i Vojvodina. Men
skal agerhønsejagten virkelig dyrkes, skal
man længere sydpå i Serbien og lidt senere
på året, her er agerlandet mindre frugtbart
mere kuperet med mange udyrkede områder
og en fin biotop til agerhønen. Det er især
her, at Italienerne afvikler mange af deres
markprøver såvel forår som efterår
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Bøger
How to Hunt

Afholder forårsmarkprøve søndag
d. 13. marts kl.8.00 med start fra
Drigstrup sognegård. Der dystes om
flere pokaler samt 1.,2. og 3. præmier. Pris 150 kr. pr. hund incl. suppe
efter præmieuddeling.
Tilmelding senest d. 7. Marts til:
Carsten Mogensen tlf.25796980 eller
Ib Vang Pedersen tlf.20851240

FORÅRSMARKPRØVE
En anderledes jagtbog
How to Hunt
Trine Søndergaard og Nicolai Howalt.
116 sider, 450 kr. Illustreret.
Gyldendal.
Kunstnerne Trine Søndergaard og Nicolai
Howalt har gennem flere år fulgt jagter
rundt om i landet, og har taget minder og
oplevelser med hjem via deres kamera.
Det er der blevet en meget smuk bog ud af,
men ikke en fotobog i tradtitionel forstand,
for kunstnerne har nemlig brugt computeren
til at manipulere med billederne, og det er
her oplevelsen ligger.
For det første ligger den gennemgående
farvetone tæt op ad den, man kender fra
guldaldermalerierne, og for det andet har
man flyttet rundt på personer og dyr i et
væk, så det er et helt studium at finde gengangere i de enkelte billeder.
Derfor fremstår bogen også som en meget
smuk tolkning af temaet jagt, og for dem,
som er til det lidt ualmindelige, er bogen en
virkelig lækkerbisken.
Bogen er blevet til med støtte fra Ny
Carlsberg Fondet og Statens Kunstråd og
er udgivet i samarbejde med det tyske kunstforlag Hatje Cantz.
Samtidig med bogens udgivelse i december
åbnede kunstmuseet Aros i Århus udstillingen How to Hunt. Udstillingen varer frem til
6. marts, og her vil man bl.a. kunne opleve
originalværkerne til bogen.
Flemming Østergaard.

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:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65:
email: ajagthund@hotmail.com
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Resultatbog

Nordøstfyns Jagthundeklub

Lolland-Falsters Jagthundeklub søndag d. 6. marts kl. 08.00
Tilmelding i åben- og unghundeklasse (max. 24 hunde).Mødested
Western Camp, Noret 2, Kramnitze,
4970 Rødby.Pris 175,00 kr. Terræn
Sydlolland (Lidsø).Tilmelding senest
28. Feb. til Henning Juul, Ellekrattet
25, 4800 Nykøbing F. tlf.60941658.
Ju-bir@mail.dk eller tilmeldingsblanket.
Indskud konto No. 1551 6115462
(husk at opgive navn og adresse
samt mail-adresse!)
Ikke medlemmer har også mulighed
for at deltage. Matchning/frokost ca.
kl. 14.00, Efterfølgende afholdes
ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen

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

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

Breton hvalpe til salg
Super HV/OR Breton hvalpe salgsklare 1/3- 2011. Efter højt præm.
hd frie, jagtglade og familie-venlige
forældre, derer nemme at arbejde
med. Begge forældre er vk. placeret
samt very good på udstilling.
Kontakt: Asger Bak Tlf. 23209968

Ruhårshvalpe til salg
2 hanner og 8 tæver. Brune og
spættede, født den 14/12-2010.
Far: Rollo II vom Wildbarren, Mor:
Katholts D Bell
Se mere på: www.byrvang.dk Henv.
for yderligere informationer: Villy
M. Olsen, tlf.: 98841421 mobil:
23939400

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

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

www.fjd.dk

63

PP

Danmark

Magasinpost UMM
ld nr: 42438

!
e
k
k
Tilly

st
o
k
r
u
t
Na

r
e
t
s
e
m
s
k
r
a
!
g
m
n
n
a
a
g
D
e
i
d
e
r
for t
64

KROMIX

Tlf. 75 73 18 61
kromix@kromix.dk

