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Foråret nærmer sig, og mange af os skal ud med hunden.
Nogle skal ud for at træne
til forårets prøver, andre
skal blot ud for at nyde solen og lærkesangen og for at se, hvor mange
parhøns der nu er på terrænet. Det er skønt
at komme ud sådan en dag, hvor lærken
stiger op fra stubben og forsvinder i himlen,
medens den lader sine triller lyde ud over
marken. Er du egentlig klar over, hvor heldig
du er, når du er ejer af en stående jagthund?
Er du klar over, hvor mange muligheder for
jagt, der er gemt i dens egenskaber.
Du kan have den med på trækjagt efter
ænder og duer, hvor den uden problemer
klarer alle appporteringsopgaverne. Du kan
drive den klassiske jagt med stående hund
i åbent terræn på agerhøns og fasaner fra
medio september til udgangen af oktober. Du
kan komme af sted på mange små jagtture
resten af sæsonen, hvor det gælder, hegn,
små remiser, brakarealer mm., og hvor der
er mulighed for at skyde et par fasaner for
hunden. Du kan også anvende din hund som
drivende hund, og du kan, hvis ellers det er
en sikker apportør, være med når der skal
samles fasaner op på store fasanjagter.
Ud over det kan du træne hunden til at blive
en god sneppehund, og så har du pludselig
fået udvidet dine jagtmuligheder helt frem
til udgangen af januar. Og hvad med at se
ud over grænserne? Der findes rigtig mange
jagtmuligheder med stående hund i vore
europæiske nabolande. Det er blot med at få
øjnene op for det.
Jeg håber meget, at du er med til at sælge
budskabet om de mange muligheders jagthund til andre jægere. Det er altafgørende for
arbejdet med de enkelte racer, at der neden
under laget af prøveentusiasterne er en stor
skare af jægere, der vil have en ruhår, en setter, en breton eller en vizsla.
På Jagthunden vil vi meget gerne understøtte dette arbejde. Vi har kigget dybt i
læserundersøgelsen. Vi har fået samlet en
dygtig og entusiastisk flok af skribenter og
fotografer, der er klar til at gå på med krum
hals, og vi vil virkelig gøre alt for, gennem
bladets spalter, at sælge budskabet om de
mange muligheder. Vi håber meget, du vil
synes om de artikler, vi vil bringe i de kommende numre, og vi håber, du vil tage bladet
i hånden og vise det til dem, du kender, som
har en stående hund, men som ikke er medlem af en af vore 13 specialklubber.
Vi ved, der går flere tusinde rundt der ude
med en korthår, en münsterländer, en drente,
en gordon setter, eller en anden af de stående
racer, som ikke er medlem af den respektive
specialklub. Dem skal vi have fat i. Det skal
du være med til.
Foråret er årstiden, hvor alt spirer og gror.
Lad os bruge foråret til at blive flere medlemmer i klubberne og til at blive flere, der
støtter arbejdet med de mange muligheders
hund.
Med jægerhilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Du skal betale skat af dit hvalpesalg
Nogen tror fejlagtigt, at man må få og sælge
to kuld hvalpe om året uden at betale skat
eller moms af salget. Det er forkert og sådan
har det aldrig været. Man har nemlig altid
skullet betale skat af indtægten. Derimod
har der i gammel tid været en særregel om,
at man ikke skulle betale moms, hvis man
fik max. 2 kuld pr. år. Denne særregel er
ophævet for en del år siden, som vi har orienteret om gennem HUNDEN og på DKK’s
opdrætteruddannelse.

Hobbyvirksomhed
Når opdrættet drives som hobbyvirksomhed,
laver man så at sige en regnskabsbog vedr.
opdrættet med alle indtægter i den ene kolonne og alle udgifter i den anden. Når året
er gået, tæller man alle indtægterne sammen i den ene kolonne og alle udgifterne
sammen i den anden. Herefter trækkes de
samlede udgifter fra de samlede indtægter.
Hvis der er et overskud, skal det anføres
på selvangivelsen som ekstra personlig
indkomst og det beskattes på samme måde
Enhver indtægt er skattepligtig
som opdrætters øvrige personlige indkomst,
Enhver indtægt er som udgangspunkt
f.eks. lønindkomst, sociale ydelser m.v.
skattepligtig, når der ligger en personlig arHvis der er underskud, skal man ikke
bejdsindsats bag indtægten. Og det gør der,
foretage sig noget. Underskud fra opdrættet
når man er opdrætter. Det vil sige, at alle
kan ikke trækkes fra i opdrætterens andre
indtægter fra et opdræt - salg af hvalpe, fra
indtægter, f.eks. i opdrætterens lønindkomst,
parringer osv. - er skattepligtige, uanset hvor ligesom et uudnyttet underskud fra år 1 ikke
stort eller lille opdrættet er, uanset hvor stor kan benyttes som fradrag i år 2.
eller lille indtægten er og uanset om opdrætDet, man kan trække fra som udgifter, er
tet er momsregistreret eller ej.
de omkostninger, der går til at erhverve,
Dette gælder også, selv om opdrættet ude- sikre og vedligeholde indtægten, som det
lukkende er en hobby for opdrætteren. Men hedder i loven. Til eksempel: omkostninger
opdræt kan drives som hobbyvirksomhed,
til avlsgodkendelse, påkrævede udstillinger,
og herved kan man som opdrætter sikre, at
sundhedsundersøgelser, parringer, stamman kun skal betale skat af nettoindtægten. bogsføring, dyrlægeundersøgelse af hvalI praksis vil nettoresultatet ofte være lille
pene, markedsføring osv. Omkostninger, der
eller endda negativt (opdrættet giver under- kun relaterer sig til hundesports-aktiviteter
skud) – og i så fald foreligger der kun en
og som således ikke er nødvendige for at
lille eller slet ingen skattepligtig indkomst.
skabe indtægterne, kan ikke fradrages.

Fødevarestyrelsen overtager kontrollen
Der sker løbende ændringer af myndighedernes forvaltning af
diverse regler på hundeområdet. Bl.a. er hele området med kontrol
af erhvervsmæssigt opdræt (omfattende personer, som opdrætter
tre eller flere kuld om året) inden for de sidste par år overgået fra
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Fordelen ved hobbyvirksomhedsordningen
er altså, at man helt rimeligt kan fradrage
sine driftsomkostninger, hvorefter man kun
skal betale skat af et eventuelt nettooverskud. Hobbyvirksomhedsordningen sætter
dette i system i skattemæssig henseende.
Man skal ikke anmelde eller registrere sin
hobbyvirksomhed for at kunne benytte hobbyvirksomhedsordningen ved sin skatteopgørelse – man opgør blot de skattemæssige
forhold efter de beskrevne principper.
Skattevæsenet
Man bør som opdrætter gemme sit skatteregnskab og de tilhørende bilag for indtægter og udgifter, så man også tilbage i tid kan
dokumentere over- og underskud i kennelen.
Det sker sjældent, men ind i mellem foretager skattevæsenet undersøgelser af enkelte
opdrættere og omfanget af deres opdræt. Det
kan ske af mange grunde, også på baggrund
af anonyme henvendelser. I sådanne tilfælde
er det godt at kunne dokumentere opdrættets
omfang tilbage i tid.
I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt i forhold til modtagelse af offentlige
ydelser at vise, at opdrættet ikke har været
et hovedindtjeningsgrundlag. Så også i den
forbindelse er det en god idé at have regnskaberne på plads.

Politiet til Fødevarestyrelsen. Politiet har ikke været ret aktive på
området mht. at kontrollere, at bestemmelserne i nedenstående bekendtgørelser blev overholdt, men man kan måske forestille sig, at
Fødevarestyrelsen, som har en anden tradition for at skulle forvalte
tilsyn med landbrugsbedrifter, vil være mere aktive.
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Er du medlem
af Eukanuba
Hunting Team ?
Bliv det og få fordele
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

Working & Endurance
Super Premium ernæring specielt udviklet til
jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver,
udstillingshunde eller drægtige tæver.
30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra
energi og støtte til musklerne.

www.

.dk
www.fjd.dk
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Tekst og foto: Hanne Buhr

Det er ik`
så let
Arv og miljø. Opdrætter og hvalpekøber. Hvem har ansvaret for hvad? Hvad kan man hver især bidrage med?

Tævehunden opdrager og præger i
høj grad hvalpene.
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Det sociale aspekt hvalpene imellem er vigtigt.

Opdrætter skal sørge for mange forskellige slags
stimuli.

Avl og træning af jagthunde. Er der noget
man indenfor hundekredse kan diskutere,
så er det netop disse to emner. Når vi taler
om arv, miljø, opdræt og indlæring, er der
mange forskellige meninger om disses
betydning for en fremtidig jagthund, og
derfor anses det for at være et kontroversielt
diskussionsemne, som vi hver især har en
holdning til - og ikke nødvendigvis bliver
enige om.
Jeg anser avl for at være en svær størrelse
at arbejde med, idet teori kan være én ting,
mens praksis kan vise sig at være en anden!
Det er muligt at udregne flere faktorer på det
teoretiske plan (f.eks. HD-index og indavlskoefficient), men langt hen ad vejen er der
tale om et subjektivt emne, hvor der ikke er
noget facit.
Dermed også sagt, at der ikke er noget
”forkert” og ikke noget ”rigtigt”, da det
afhænger af øjnene, der ser. Dog er en FCIstandard beskrevet for vore jagthunderacer,
og denne kan vi ikke sætte os ud over.
Jeg vil i denne artikel give mit besyv med
om avl og træning.

og hvad er miljø?
Jeg tror ikke, at nogen kan definere helt
entydigt, hvad der er hvad. Mig bekendt er
den perfekte jagthund endnu ikke født, og
nok heller ikke den perfekte opdrætter eller
hundefører?

Her følger en ultrakort gennemgang af
nogle grundliggende begreber:
Generne er den biologiske arv og noget,
alle levende væsener er underlagt. Det
er karakteristisk, at afkom ligner én eller
begge forældre, men aldrig er helt magen til.
Indenfor genetikken forskes i arv (at afkom
ligner deres forældre) og variation (at der
er forskelle mellem forældre og afkom samt
afkom imellem).
Summen af den genetiske arv kaldes genotypen og er forudbestemt i arveanlæggene.
Fænotypen er derimod summen af egenskaber og karaktertræk.
Fænotypen bestemmes af genotypen og
ydre årsager og er et resultat af interaktioner
(samspillet) mellem gener indbyrdes og
mellem genotype og miljø – arv og miljø.
På den baggrund kan der derfor være geneDe fleste, som bruger hunden på jagt og
tisk identiske individer, som kan udvikle sig
prøver, har sandsynligvis - og forhåbentlig - fundamentalt forskelligt – dvs. forskellige
en del krav til, hvilke egenskaber deres hund fænotyper i forskellige miljøer!
skal være i besiddelse af.
Altså: hundens fænotype = summen af
For at nævne i flæng: godt temperament,
de indflydelser, som generne udøver samt
god indlæringsevne, socialt velfungerende,
de påvirkninger, som hunden modtager fra
udseende jvf. FCI-standarden, vandpasmiljøet.
sion, fuglefinderevne, søg/fart/stil samt god
Dette er et interessant forhold, for hvordan
sundhed. Der kunne til denne liste tilføjes
er forholdet mellem den del, som vi ikke har
adskillige andre punkter afhængig af, hvem meget indflydelse på, efter hvalpen er komman er, og hvad hunden skal bruges til.
met til verden (arven), og den del, som vi i
Og det store spørgsmål er så: Hvad er arv,
høj grad har indflydelse på (miljøet)?
www.fjd.dk

Det må siges at være et godt spørgsmål.
Konklusion: selvom et kuld hvalpe ”er
ens”, da de har samme mor og samme far, så
betyder de miljømæssige påvirkninger rigtig
meget.
Når man vil avle på sin tævehund, har
man set ud fra ovenstående et stort ansvar
som opdrætter. Der er mange faktorer, der
spiller ind i forhold til at lave et ”godt” kuld
hvalpe. Man bør forholde sig kritisk overfor
sin egen hund og naturligvis overfor den
hanhund, som man overvejer at bruge til det
kommende kuld.
Jeg mener, at man bør notere sig sin hunds
svage og stærke sider – og være ærlig
overfor sig selv i processen! - og derpå gøre
en indsats for at finde en avlspartner, som
har egenskaber, der kan matche dette. Det
vil sige: Hvor tævens svage sider er, bør
man lede efter en hanhund med tilsvarende
stærke sider. På den måde kan man søge at
”udligne” eventuelle mangler.
Det er teoretisk, men dog muligt at kompensere på mange punkter. Dermed også
sagt, at man som tævehundeejer bør bruge
tid og kræfter på at lede efter den rette han
– få en lang samtale med ejer, se hunden i
dens vante omgivelser, kigge på brugsresultater, etc.. Og en selvfølge i denne proces
er, at hanhundeejeren bør gøre sig samme
overvejelser omkring tæven…
For mig er det vigtigt, at såvel tæve som
han er gode jagthunde, og at de er stillet på
prøver og har bevist ”noget”.
Det giver en vis sikkerhed for det genetiske potentiale samt en idé om, hvad der er
muligt at opnå med de arvelige egenskaber,
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At blive præget på børn og voksne er vigtigt.

Kontakt – grundlaget for samarbejde.

som kombinationen vil bibringe.
Som hvalpekøber har man lov at stille krav
til opdrætter. Og det samme gælder naturligvis den anden vej rundt! Tillid og seriøsitet
er to ord, som i min verden er afgørende.
Det er derfor en god idé, hvis du som
fremtidig hvalpekøber tager rundt til flere
opdrættere. Kig på forholdene som hvalpene
vokser op under, og få et indtryk af, hvordan
tæven (og om muligt hannen) er – det er de
bedste parametre for at vurdere din kommende hvalp…
Det kan virke som en banal ting, men jeg
synes, at man som opdrætter bør tage sig
tid til at få en god snak med køber. Det er
vigtigt at afstemme, hvilke behov og ønsker
køber har, og dermed forsøge at spore sig
ind på den bedst egnede hvalp i kuldet.
Her har opdrætter forhåbentlig afkodet
hvalpene i kuldet (husk: arvemassen er den
samme hos alle hvalpe, men fænotyperne vil
være forskellige!), og kan dermed vejlede
på bedst mulig måde. Det kan endda være,
at man når frem til, at et køb ikke er en mulighed med de forventninger, krav, etc. som
den potentielle køber har!? Lige såvel som
en hvalpekøber kan sige - Nej tak, så kan
opdrætter vælge at sige - Desværre…
Miljø og diverse stimuli indenfor de første
otte uger er meget væsentligt, og igen har
opdrætter – og tævehund! - en afgørende
rolle i mine øjne. Opdrætter skal sørge for
optimale rammer i form af varme, tryghed,
mad, social kontakt, lydtræning, næsestimuli, osv..
Tævehunden præger hvalpene i meget høj
grad – derfor er det positivt, såfremt hun er
afslappet, ikke udviser tegn på aggressiv
adfærd, og er den, som gerne leger og er
social sammen med sit afkom.
Når opdrætter har gjort sit til, at hvalpene forhåbentlig er blevet sociale, trygge
individer der tilmed har fået mange stimuli
de første otte uger, så er det op til hvalpekøberen at tage bolden op og fuldføre ”projekt
hund. Hermed mener jeg, at man har et
ansvar overfor den nye hund i familien.
Hunden skal i ro og mag opdrages, så den

passer ind hos sin nye menneskeflok. Den
skal udvise tillid og være tryg og naturligvis
have en trang til at søge kontakt. Kort sagt
skal hunden kunne stole på sin nye flokfører.
Hvis tilliden hund og fører imellem ikke
eksisterer eller er mangelfuld, så glem at få
en god jagthund! Al træning og indlæring er
i min verden baseret på dette helt grundlæggende aspekt – tillid.
Indlæringsevnen hos hunden vil være
betydelig bedre såfremt forholdet hund/fører
er i top. Overfører vi scenariet til os selv, så
er den gængse opfattelse nok, at vi har en
ringere indlæring under utrygge forhold end
under trygge former med en god, tålmodig
lærer som forstår at variere sin måde at
indlære på…
Hvordan man når frem til det bedste hund/
fører-resultat vil være individuelt og er
umuligt at give en opskrift på.
Men vi bør i den sammenhæng søge at
udvikle os som hundeførere. Vi skal dygtiggøre og forny os i vores træningsmetoder,
og være indstillet på at lave os om, såfremt
hunden ikke har forstået budskabet i en
disciplin efter nogle få forsøg. Det er med
garanti ikke hunden, der er dum, men derimod vores metoder, der er forkerte!
Vores hunderacer er ikke statiske. Det
betyder, at der sker en udvikling indenfor
racerne hele tiden, som følge af opdrætternes arbejde med arv, miljø og selektion
af avlsdyr. Samlet set bør denne udvikling
resultere i forbedringer. Det være sig indenfor temperament, psyke, udseende, sundhed,
etc.. – ja, stort set alle de byggeklodser, som
hunden fysisk og mentalt består af.
Når vores samarbejdspartner (læs: hunden)
forandrer sig, så bør vi naturligvis også
forandre os!
For at bruge et citat af Kurt Verup Runefelt, ansvarlig for politihundeførernes
uddannelse: ”Den hundefører, der tror sig
færdiguddannet, er mere færdig end uddannet…”.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 465 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Velkommen til Midtjyllands
største jagtbutik
Stort udvalg
,-$),ÀQGHUGXHWVWRUWXGYDOJIUD
I¡UHQGHP UNHUEnGHLQGHQIRU
EHNO GQLQJDPPXQLWLRQRJYnEHQ
Arrangementer
9LKROGHUPDQJHDUUDQJHPHQWHUL
butikken i løbet af året - du kan se
GHPSnYRUHVKMHPPHVLGHXQGHU
DUUDQJHPHQWHU9HONRPPHQLQGHQIRU

Aktivit
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Lidt land –
meget stand
Tekst: Ib Jakobsen
Foto: Flemming Østergaard m. fl.

Sneppejagt lige til jagtsæsonen slutter.

Når der tales markarbejde og agerhøns, er ”sølle” 10 tønder land knap nok tilstrækkeligt til
at en god hund kan slå tre slag før end festen er forbi. Men i sneppesammenhæng rækker 10
tønder land til mange gode timer og oplevelser sammen med den stående jagthund. Og sneppejagten strækker sig helt til udgangen af januar.
10
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Udvid jagtmulighederne – for dig selv og
din hund. Der er begrænsninger nok, så
prøv at se efter mulighederne. Dette gælder
i alle livets forhold, og kan fint overføres til
jagtmulighederne.
Der er nemlig et uopdaget potentiale for
jagt med stående hund i mange småskove,
og muligheden hedder jagt på sneppe.
Muligheden findes fra sidst i oktober og
indtil slutningen af januar – oftest med
november som den bedste måned – men der
kan sagtens træffes snepper i skoven langt
hen i januar. Antallet af snepper i skoven
afhænger af timingen for trækket, men der
er ikke andet at sige end: - Prøv – hunden
vil elske det.
Og det bedste er: i trækperioden fyldes
reviret op fra naturens hånd. Det spændende
er, at man ikke ved hvornår.
Min personlige erfaring er, at de fleste
hunde hurtigt får fat i, hvad der forventes
af dem, og at en hund, der har lidt markerfaring hurtigt kan tunes ind på at søge
efter fugl i skov. Det er faktisk sådan, at i
Sydeuropa, hvor sneppejagten sættes over
alt andet, er hovedparten af de hunde, der
anvendes på sneppejagt, de klassiske markhunderacer, hovedsageligt engelske settere.
Når jeg begynder med at tage en hund
med på sneppejagt, bruger jeg fløjten til
at fortælle den, at jeg ønsker et søg i god
kontakt, og enhver tendens til sporarbejde
på hårvildt stoppes med dækfløjten. Når
den første sneppe findes, roses hunden i et
omfang, så den næsten kan gå på vandet,
og efter ganske få ture ved den nøjagtigt,
hvad der forventes af den, og at den bliver
behandlet som en fyrste, når opgaven løses
med succes. Og når man når til det stadium,
at hunden springer to meter op i luften, når
signalvesten og sneppeklokken findes frem,
ja så har man en velmotiveret sneppehund.
I dag taler alle om, hvad man kan gøre for
at forbedre forholdene for markvildtet. Og
hurra for det !
Men også det lille skovbiotop kan forbedres med særligt henblik på at forbedre
forholdene fuglevildtet.
Det første, jeg gjorde i min ”småskov” var
at få lavet et net af skovveje – seks på langs
og to tværgående – for hermed at åbne skoven, som indtil da var alt for lukket, mørk
og massiv, og dermed uattraktiv for vildtet.
Herefter udvidede jeg nogle af ”vejkrydsene” i skoven, således at de blev til små
lysninger.
Og hvorfor så det? – Det hænger sammen
med, at sneppen godt kan lide at have en
lufthavn med start og landingsbane til sin rådighed. Og vær ikke i tvivl om, at det virker.
Henved 80% af de snepper, som hundene
finder, sidder ganske tæt på skovsporene.
Skovsporene har ikke kun været et jagtligt
plus. En positiv sidegevinst har været, at de
har øget skovens generelle rekreative værdi.

Det er en en fantastisk oplevelse at skyde en sneppe for stående hund. Foto: Ib Jakobsen.

For eksemple ved at give mulighed for en
hyggelig gåtur, bærplukning eller lignende.
Hvis skoven er relativ nyplantet – for eksempel til erstatning for alt det gamle skov,
der faldt i stormen i 99 - , kunne det være,
at der i skoven lå stødrækker, hvor rødderne
fra den faldne skov ligger stablet i lange
rækker.
Mit råd er: Hvis du har stødrækker i
skoven, så lad dem endelig ligge fremfor at
få dem knust. Snepperne elsker dem og fasanerne ligeså. De giver skjul og beskyttelse
og bidrager til at gøre skoven til et alsidigt
levested.
Hvis man vil gøre lidt ekstra godt, er det
altid en god ide at skabe et net af tykninger
i skoven. Dette gøres nemt ved at at plante
nåletræer, som ret hurtigt giver bundskjul,
ligesom ekststerende nåletræer kan topkappes for at få dem til at brede sig.
Hvad der er godt for sneppe har for mig
vist sig også at være godt for fasan. Det har
været min lærdom. Det bringer måske ikke
bestanden op på ”Lolland-Falster niveau”,
men det har været en stor tilfredsstillelse, at
en del af de fasaner, der er udsluset hen over
sommeren, rent faktisk har taget forholdene
til nåde, og jævnligt er at træffe i skoven.
Det er herligt en lørdag morgen – inden
fasanerne forlader skoven for at promenere
langs mark og hegn – at tage en tur med
hunden og få en række udfordrene fuglesituationer i skov. Og hvis man undlader at
skyde hver gang, har men en ny mulighed
næste week-end.

gangen, bliver råvildtet på intet tidspunkt sat
under pres, og veksler derfor helt roligt til
den del af skoven, hvor hund og jæger ikke
befinder sig.
I praksis har jeg i den ”småskov”, som
jeg selv benytter til sneppejagt, observeret
følgende reaktion hos råvildtet: Ved blive
stående på skovsporet efter at hunden var
blevet sendt i søg i en skovpart iagttog jeg
råvildtet roligt veksle til naboskovparten på
den anden side af skovsporet og efter endt
afsøgning listede råvildtet tilbage igen.
Og over tid har jeg haft en stigende bestand
af råvildt i skoven til trods for en stigende
sneppejagtsaktivitet. Så her har man altså
en unik mulighed for at vinde på gyngerne
uden at tabe på karusellen !!
Et par timer er hurtigt væk, og når man
ved sæsonens slutning lægger antallet af
fugle på tasken sammen med antallet af
forbiskud og dem, som man ikke nåede at få
afgivet skud til, ja så er konklusionen: lidt
land - meget stand.
Sneppejagt er også for piger. Foto: Ib Jakobsen.

Også råvildtet elsker småskovene, og opholder sig gerne der, men fortvivl ikke - for
de er nemlig totalt ligeglade med sneppejagt
for stående hund, så længe de ikke sættes
under pres.
Og hvordan undgår man så det.
Sneppesøget er det tætte søg, hvor hunden
ikke pisker ukontrolleret rundet i hele skoven med fuld hals, men hele tiden arbejder i
god og tæt kontakt med jægeren lydsløst og
koncentreret.
Og så længe man tager skoven i afgrænsede portioner med kun en hund sluppet af
www.fjd.dk
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Apport, apport, apport for h...!

Forstår din hund dig?
Hvordan kommunikerer vi med vores hund? Forstår den over hovedet, hvad det er, vi vil have
den til at gøre? Ingen tvivl om, at jo bedre vi er til at meddele os til hunden, jo bedre lykkes
opdragelse og træning.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Lene Mortensen m. fl.
Hvad enten du er hardcore hundesportsmand
eller blot er en af de heldige, der er ejer af
en stående jagthund, så skal du sikkert ud
og lufte vovsen her, når foråret kommer, og
lærkerne synger.
Har du fugle på terrænet, vil hunden med
sikkerhed finde nogle af dem, og så er det
ikke helt sikkert, den opfører sig, som du
gerne vil have den til.
Det er også muligt, du har fået en ny hvalp
og er gået i gang med opdragelsen, og
måske skal du deltage i et eller andet lokalt
dressurkursus. Du opdager med garanti, at
hunden ikke altid gør, som du regner med,
og at det til tider kan være svært at forklare
den, hvad det er, den skal.
Da hunden har svært ved at tilegne sig
vores sprog, er det lettere, hvis vi prøver at

12

tilpasse vores sprog til noget, som hunden
2) Hunden har fået fat i ”fars” søndagsavis.
kan forstå. Her er med garanti et punkt, hvor ”Far” råber op og løber efter hunden. Hunvi alle sammen kan blive bedre.
den rundt om sofabordet, ”far” bagefter..
– Nej, hvor leger vi godt, det er rigtig sjovt,
I det følgende vil vi se på nogle eksempler, men hvorfor er ”far” så vred?
hvor hund og menneske ikke forstår hinan3) Hvalpen er ved at lære sit navn. Den
den, fordi ham eller hende på to ben sender løber rundt på græsplænen. Pludselig kalder
det forkerte signal til hunden, så hunden
ejeren på den: - Fido – Fido. Hunden snurmisforstår, gør noget andet eller går i baglås, rer rundt og ser hen på sin herre. Den er
egentlig godt klar over, at den skal komme,
fordi den bliver utryg ved modstridende
signaler.
men der er noget underligt, for på den ene
1) Hunden har snuppet fruens fine skindside taler ejeren med lys, venlig stemme,
handsker. Der er optræk til krise i hjemmet. og på den anden side virker han/hun stor
og truende. Det er modstridende signaler
Fruen når lige at gribe fat i handsken og
for hvalpen, den bliver usikker og ved ikke
trækker til samtidig med, at hun skælder
ud. – Nej hvor er det sjovt, tænker hunden.
rigtig, hvad den skal gøre.
– Hvor leger vi godt, men hvorfor er ”mor” 4) Vi er ude og træne på parhøns med den
vred?
unge hund. Det er en dygtig hund, så det
www.fjd.dk

varer ikke ret længe, før den finder fugl og
tager stand. Føreren kommer op og beder
hunden gå frem. Det går som regel fint for
de fleste unghunde. Et par høns kommer
på vingerne, men næppe har de slået to
vingeslag før brølet kommer fra føreren: Dææk, dææk! Det gør den unge hund nu ret
sjældent første gang, så der går lidt tid før
fører og hund igen får kontakt ofte med det
resultat, at hunden får endnu en omgang.
Efter et kvarters tid er der igen stand, men
nu er der ingen kvik rejsning, og lige meget
hjælper det, hvad føreren siger og gør. –
Nej, tænker hunden. – Jeg skal ikke frem
og jage fuglene op, for det får jeg jo en
skideballe for. Hunden tror, det forkerte var
at fuglene kom i luften, medens føreren ville
fortælle hunden, at den ikke måtte forfølge
fuglene.
5) Unghunden er kommet med på det lokale
dressurkursus, og det går godt med apporteringen. En aften får hunden usædvanlig
megen ros og klap, når den afleverer, og det
synes den, er dejligt. ”Far” er flink, så næste
gang den kommer retur med dummyen spytter den ud, inden ”far” kan nå og tage den.
Det resulterer naturligvis i en kraftig irettesættelse fra sammen, og hunden forstår ikke
en brik. – Har jeg ikke lige to gange fået
megen ros, når jeg spyttede ud? – Altså jo
før jeg spytter ud, jo før får jeg ros, og jo før
bliver ”far” glad. Det er logik for en hund,
men tilsyneladende ikke for mennesker.

Hvad er det nu, hunden skal gøre, og hvad er det, den ikke skal gøre? Foto: Peter Lykke Thomsen.

er føreren gerne vil have, og hvad han/hun
ikke vil have den gør.

medbragt til aftenens seance.
De er ganske enkelt ikke interessante nok
for hundene. Hvad skal hunden bruge ham
eller hende til? Men man kan så lege med de
andre hunde.
Henne på fløjen står en pige på 11 år. Foran
hende sidder en ganske ung hund, og den
sider hele tiden og ser på hende. – Hvad nu?
Hvad skal vi lave? Den er fuldstændig fokuseret på pigen og klar til at lære og arbejde.
Hun kan meddele sig til sin hund. Børn er
ofte gode til at kommunikere med hunde –
de sener ikke forkerte signaler. Måtte mange
af vi andre blot blive som børn….

Det er tankevækkende, at i naturen,
behøver dyr/fugle ofte kun fortælle unger
og undersåter (flokdyr) hvad de skal gøre,
og hvad de ikke skal gøre en enkelt gang, så
Vi mennesker er så vant til, at ordene har
forstår de det. Det kan vi nok ikke klare os
betydning i sig selv. Vi er så vant til, at vi
med, men hvis vi vil have en god og dygtig
kan forklare os, hvis andre ikke lige forstår. hund, så er forudsætningen i hvert fald, at
Børn, arbejdskolleger eller ansatte. - Nå, det vi kan meddele os til hunden på en måde, så
er det, du mener – det forstår vi så nu.
den forstår det.
Sådan kan vi bare ikke gøre ved hunden.
Desværre er der mange hundeejere, der
Den forstår normalt og slet ikke i oplærings- ikke forstår det. Prøv at betragte hundene på
fasen betydningen af ordene, men den lytter det lokale hundetræningskursus. Mange af
til tonefaldet og ser på kropsholdningen og
hundene er totalt forvillede og tumler rundt
prøver så at få noget fornuft ud af dette, og
uden tanke for det menneske, som de nu har
det er så her, jeg tror, vi alle kan blive bedre.
Hvis vi under oplæring og træning hele
tiden tænker på, hvad det er, vi gerne vil
have hvalpen/unghunden til at gøre, og hvad
vi ikke vil have, så er vi kommet et godt
stykke hen ad vejen.
Det næste vi så skal spekulere over er,
hvordan vi så fortæller det til hunden. Det
synes at være indlysende, at hvis vi fløjter
et par gange eller tre på hunden, uden at
den kommer, så har vi lært den, at det er
lige meget med fløjten. Alligevel forsynder
mange hundeejere sig mod dette og sender
et forkert signal til hunden. Kontakten er jo
også fin, for hunden kan nemt høre, hvor
føreren er.
Og så lige tilbage til den med apporteringen. Hvad er godt, og hvad er forkert. Det
er godt, hunden kommer med emnet og
holder fast på det. Så ros det – meget. Men
lad være med at gøre eller sige noget, når
den afleverer. Hunden skal ikke prøve det
mange gange, før den er klart over, hvad det Børn er ofte gode til at kommunikere med hunde. De sender ikke forkerte signaler. Arkivfoto.
www.fjd.dk

13

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

Terrænplejen
skal planlægges nu
Hvis du gerne vil forbedre dit jagt- og træningsterræn, er det nu, du skal i gang med planlægningen. Det er nemlig nu, både du og landmanden har god tid.

Faunastribe mellem to kornmarker med vissent græs
til redeskjul og en stribe med forskellige planter bl.a.
honningurt.
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Hønsefuglenes kyllinger har brug for områder, der
kan fungere som såvel skjul som spisekammer. Hvis
planterne i disse faunazoner eller striber er sået så
tyndt ud, så der er bar jord, kan de også fungere som
tørre- og baleplads.

Vi ved det godt. Hvis vi skal optimere
vores bestand af småvildt, må vi forbedre
biotopen. Det hjælper ikke noget at blive
ved med udsætning af fasaner og agerhøns,
hvis vi ikke forbedrer fuglenes muligheder
for overlevelse og at yngle. Derfor går vejen
til flere agerhøns og fasaner på terrænet
gennem en forbedring af det terræn, som
fuglene færdes i.
Det vil med andre ord sige, at vi skal.
•
Skabe bedre dækning for vejrlig og
prædatorer.
•
Skabe bedre redeskjul.
•
Skabe bedre fødegrundlag såvel sommer som vinter.
Om dette siger biolog ved Danmarks
Jægerforbund Bent O. Rasmussen: - Langt
de fleste steder i Danmark er de lokale
ynglebestande af agerhøns nøjagtig så store,
som terrænet berettiger til – 1-4 forårspar
pr. 100 hektar. - Hvis bestanden skal øges,
må terrænet derfor forbedres, så der skabes
mindst lige så mange velegnede potentielle
agerhøneterritorier, som det antal ynglepar,
der er målet for plejeindsatsen. - Samtidig
skal parrenes ynglesucces maksimeres og
flokkenes vinterdødelighed minimeres, så
der opnås et årligt bestandsoverskud, der
kan indtage de nyetablerede territorier,
tilføjer han.
Men hvad er det så, vi kan og skal gøre?
Vi skal altså prøve på at bøde på de negative
virkninger, som moderne landbrugsdrift har
haft på småvildtbestandenes overlevelsesmuligheder. Vi skal skabe den nødvendige
variation, så de store monotone arealer med
den ene eller anden afgrøde brydes af netop
de kvaliteter som faunaen i det åbne land

har behov for.
Man kan derfor passende begynde med
at sætte sig med et kort over jagt- eller
træningsterræn og se på, hvor man passende
kunne sætte ind med forbedringer. Det kan
værre en kombination af de muligheder,
terrænet giver, og de muligheder man regner
med og håber på, landmanden vil være med
til.
Og hvad er det så man skal forsøge at få
mere af. Bent O. Rasmussen siger: - Territorierne kræver, at tre ting er til stede indenfor
en radius af 100 m.:
1) Gammelt vissent græs fra sidste år til
redeplacering (brede markskel, insektvolde
eller brakstykker)
2) Flyverskjul for rovfugle (små tornekrat af
roser, slåen el.l.)
3) Lysåbne insektfyldte pletter til kyllingerne (tyndt udsåede blomsterblandinger),
- Endelig kræver vinteroverlevelsen
usprøjtede stubmarker og efterafgrøder, der
får lov til at ligge til foråret - i kombination med tidligere nævnte flyverskjul, eller
striber med den nødvendige dækning og
eventuel føde, slutter Bent Rasmussen.
Derfor er det helt sikkert en god ide at
lave en ordentlig plan, og netop planen sikrer, at man ikke blander det hele sammen i
en pærevælling, som gør, at det i sidste ende
ikke bliver til noget. Det kunne måske være
en rigtig god idé ikke at placere de forskellige tiltag det samme sted. Man kan f.eks.
placere efterårs- og vinterdækstriben i den
anden ende af marken, end hvor man har
kyllingestribe og redeskjul.
Men lad os se på de forskellige elementer.
Redeskjul: Etableres i kanten af marken
www.fjd.dk

gerne langs hegn eller grøft eller anden
form for markskel. Hvis der ikke er naturligt
forekommende græs, må redeskjul etableres,
og her vil det være en fordel at anvende
forskellige tuegræsser.
Kyllingestriber: Anlægges også i kanten
af markerne, gerne i forbindelse til redeskjulene. Det vigtige her er, at der er planter, der
giver dækning, når kyllingerne klækkes.
Det er ikke så afgørende, hvilke planter
man sår ud, men at de sås på det rigtige
tidspunkt. Det vigtigste er, at de sås så tyndt,
at solen kan komme til mellem planterne.
Solvarmen opvarmer jorden, og det tiltrækker dermed de insekter, som hønsefuglenes
kyllinger skal leve af de første uger.
Planter som sennep, boghvede og oliehør
er glimrende til formålet. Samtidig giver det
hjælp til bierne, og der er noget for øjet, så
andre, der kommer i landskabet, kan se, at
her gøres der noget særligt.
Dækningsstriber skal være optimale fra
høst til næste forår. De skal yde beskyttelse mod vejr og prædatorerne, og så må
de også gerne give et kosttilskud. Arter
som fodermarvkål, stenkløver, honningurt,
hestebønne, raps og cikorie er glimrende.
Dækningsstriben kan udmærket ligge i to
år, og bl.a. takket være honningurten er der
også her noget for øjet og bierne.
Når faunastriberne skal anlægges, er det
vigtigt, at jorden er ren for de de agressive
ukrudtsarter som kvik og tidsel. Det gøres
lettest ved en ordentlig pløjning, som vender
kvikgræsset helt ned under pløjelaget. Fræseren er knap så velegnet. Resultatet ser ofte
meget flot lige efter jordbearbejdning, men
kvikken er blot blevet findelt og ligger lige i
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Man skal så meget tyndt, så tyndt, at solen kan
komme ned mellem planterne og opvarme jorden. Derved tiltrækkes netop de insekter, som hønsefuglenes
kyllinger skal leve af de første uger.
Foto: Werner Beeke.

området. Dit jagtterræn bliver kønnere, og
sker det i samarbejde med landmanden, så
vil denne også nyde synet af blomstrende
buske i forsommeren og de mange bær om
efteråret, der tiltrækker mange forskellige
fuglearter.
det øverste jordlag.
Er der rigtig meget kvik, kan det være nødvendigt at give det hele en tur med Round
up inden jordbehandling.
Gentagende harvninger inden tilsåning kan
også afhjælpe problemet.
Ved selve udsåningen, skal man huske at
så meget tyndt. Den klassiske fejl er, at man
sår alt for tæt.
Bruger man såmaskine, kan man nøjes med
at holde hver tredje tud åben og stille maskinen ned i mindst mulig frømængde.
Ved håndsåning, kan man blande frøene
op med fire dele tørt sand og så ud så tyndt,
som man over hovedet formår. Her skal man
efterfølgende harve arealet over (ganske
let), så frøet bliver dækket.
Striberne kan ofte ligge i et par år, men så
må de som regel lægges om, fordi græsserne
tager overhånd, og virkningen forsvinder.

Hvornår skal man så anlægge sine faunastriber? Hvis man skal se lidt fornuftigt på
det også i forhold til landmandens forårsarbejde, vil sidste halvdel af april normalt
være glimrende. Det vil være en stor hjælp
for de fleste, hvis man kan få landmanden
til at pløje striberne, når han/hun laver sit
forårsarbejde. Det betyder også, at man
normalt har rimelig god til at harve striberne
en gang eller to inden såning.
Naturligvis skal vi heller ikke glemme de
små vildtplantninger. Der er måske steder på
terrænet, hvor det vil være oplagt at anlægge
en lille beplantning med lave buske, roser
mm., så skal det naturligvis gøres. Det gavner ikke mindst fasanerne, men agerhønsene
ynder også at søge skjul for prædatorer i
kanten af mindre remiser og småplantninger.
Husk at bruge gode danske plantearter og
gerne arter, som er naturligt forekomne i

En stubmark er en god overvitringsbiotop.
Foto: Anette Laursen.
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Men det er nu, man skal i gang. Det er
lige nu, man kan gå en tur i terrænet og
se, hvor man kunne tænke sig det ene eller
andet vildtplejetiltag, hvor der kan anlægges faunastriber, og hvor der kan etableres
striber med græs. Det er naturligvis en god
ting at kunne se for sig, hvad landmanden
skal have på arealerne i år – det har nemlig
også betydning for, hvor eventuelle striber
kan ligge.
Og så er det, man skal have fat i landmanden. Det er også nu, han/hun oftest har
ganske god tid til at snakke – det vil næppe
være så populært, hvis man kommer og
forstyrrer alt for meget midt i forårsarbejdet,
og det er ret sikkert, at der på det tidspunkt
ikke er ret meget overskud til at tage stilling
til faunastriber og småplantninger.

Men den bliver endnu bedre, hvis der har været
efterafgrøder som f.eks. olieræddiker i marken.
Foto: Jørgen Evald Jensen.

I mørke er alle
hunde grå

Hvad giver du din
bedste ven før en
lang arbejdsdag?

N Y H ENDE!RGI!

Et professionelt
foder til kvalitetsog prisbevidste
hundeejere.

E
Kelsl SmTaRgeAnde energibkoøods.t ON-LINE shop og
E
se
tv

E

ing og ok
af laks, kyll

dag-til-dag levering.

Den professionelle hundelygte

www.sportsmans-pride-danmark.dk
Importør: Gilpa.dk

www.orbiloc.com

4'&/15'8',FJgJLNN#4&'.(TKIFJHHNN
www.fjd.dk
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Inspiration til
terrænpleje
Har du brug for hjælp eller mangler du ideer til, hvordan
du laver den bedste terrænpleje, så kan du hente hjælp i
FJDs forvaltningsområder.

Suldrup

Eskjær

Øster Hjerm

Vilbjerg

Sigerslevøster

Kolding
Bramming
Frørup
Turup

Foto: Bjarne Hansen.
Ærø

Hvordan kommer man i gang? Hvad er det
nu lige, vi skal gøre, og hvordan gør vi det
bedst muligt?
Spørgsmålene er ofte mange, når man vil i
gang med målrettet terrænpleje, og hvor er
det så lige, man henter hjælp.
Heldigvis er det sådan, at FJD rundt om i
landet har en række såkaldte forvaltningsområder, hvor man kan få råd og vejledning.
Forvaltningsområderne er tænkt som inspirationsområder, hvor man kan henvende sig
og få gode ideer til naturforbedringer på eget
terræn eller ejendom. Det er således muligt
at besøge forvaltningsområderne og se og
høre, hvad man har gjort, og hvordan man
har gjort det.
Pt. er der ni områder, men der vil komme
flere til. Følg med på FJDs hjemmeside. Her
kan du også se en nærmere præsentation af
de enkelte områder.
I flere af områderne kan man også få
vejledning i arbejdet med familieflokke af
agerhøns, så man har mulighed for at skabe
sig et godt trænings-, prøve- og jagtterræn,
hvis agerhønebestanden er helt i bund.
FJDs Markvildtudvalg vil også i sommer
arrangere inspirationsdage/aftener og markvandringer i forvaltningsområderne.
Arrangementerne vil blive annonceret her i
Jagthunden og på FJDs hjemmeside.
Man er også altid velkommen til at henvende sig til FJDs Markvildtudvalg, og har
man et større projekt, kan man søge støtte
fra FJDs agerhønefond (se mere på FJDs
hjmmeside om fonden og om, hvordan man
kan få støtte).

FJDs Markvildtudvalg
Erling Clausen,. Tlf. 75 17 36 05/23 34
06 35. mail: erlingclausen@live.dk
Knud Overgaard, Tlf.: 97 13 11 40/30 45
31 81. mail: knudovergaard40@hotmail.
com
Svend Erik Jensen, Tlf. 97 46 44 99/40
38 2870. mail: sejensenbyg@gmail.com
Flemming Østergaard, Tlf. 97 47 24
93/24 82 10 93. mail: mail@storaaens.
dk
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FJDs forvaltningsområder
og kontaktpersoner:
Suldrup, Himmerland: Thorbjørn Skovrup,
Tlf. 30 42 30 48
Eskjær, Roslev: Rune Riishøj, Tlf. 22 84
83 65
Øster Hjerm, Struer: Svend Erik Jensen,
Tlf. 97 46 44 99
Vildbjerg: Knud Overgaard, Tlf. 30 45 31
81

www.fjd.dk

Sejstrup, Bramming: Erling Clausen, Tlf.
23 34 06 35
Frørup, Ghristiansfeld: Poul Richard Jørgensen, Tlf. 40 28 56 87
Turup, Assens: Alex Nissen, Tlf. 40 43 48
50
Ærø: Henrik Juhl, Tlf. 61 55 81 05
Sigerslevøster, Frederikssund: Bjarne
Hansen, Tlf. 40 80 79 80
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LOW GRAIN

3. GENERATIONS HUNDEFODER

OP TIL 70% KØD OG GRØNTSAGER
= høj fordøjelighed og udnyttelse

LOW GRAIN FORMULA

= enestående kombination af kylling
og grøntsager som sikrer sund fordøjelse og hjælper med forebyggelse
af fødevareintolerance

SKÅNSOMT BEHANDLET

kylling / laks / kalkun / lammekød
& kartofler

LOW GRAIN TIL LAVPRIS

Profine SuperPremium er udviklet i overensstemmelse med
de seneste videnskabelige data om hundes ernæring
Læs mere på www.petsdirect.dk, Thorsvej 106,
7200 Grindsted, Tlf: +45 75 33 75 55
www.fjd.dk
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HØNSEFUGLENE ÅRET RUNDT
Tekst: Harris Jensen
Foto: Anette Laursen

Bunkebryllup efter Kyndelmisse
De gamle sagde altid: - Hvis solen skinner, så
parrer hønsene ud d. 20. februar kl. 20 minutter
over 2.
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Den absolut vigtigste vildtart for os, der holder af jagt med stående hunde, er agerhønen.
Faktisk er jeg tæt på at hævde, at hvis der ikke var agerhøns i Danmark, ville det være meningsløst at arbejde med denne herlige jagthundetype. Ny serie om hønsefuglenes år, tager
sin beyndelse i februar, hvor agerhønen parrer ud.

Man taler i Danmark om den lunefulde sommer, men sandheden er jo, at alle årstiderne i
Danmark er lunefulde og uforudsigelige.
De fleste af os har oplevet den herlige
glæde ved at træne hund på parhøns under
blå himmel og høj sol i februar – måske
tilsat satser af livgivende lærkesang. Men
vi har også oplevet at være på markprøve i
marts (eller april) i snestorm og frostgrader.
Vejret og lyset spiller en afgørende rolle for
agerhønsenes adfærd. Hvis februar er i kong
Vinters favntag med sne og frosne marker,
så er agerhønsene samlet i flokke. Er der
seks eller syv fugle i flokken, er vi tilfredse.
Er der flere, er vi ovenud glade. Og er der
færre, frygter vi for, at det ender i ingenting.
Flokkene består helt eller delvist af far,
mor og børn fra sidste sommers kuld. Men
er vejret rigtigt bidsk kan det hænde, at
flere små flokke samles. Flerheden og den
store flok giver tryghed; vel også lidt læ og
lunhed, når fuglene tæt samlet trygger sig på
den vindblæste vintersæd eller vinterraps.
Det giver vel også en form for skrøbelig
sikkerhed. Det kan formentlig betyde forvirring og dermed fejlslagne angreb fra sultne
styrtdykkende rovfugle, når en talstærk
flok agerhøns i en samlet formation går på
vingerne.
Hvis vejret pludselig arter sig med sol
og bare en smule varme, bliver der uro i
agerhønseflokken. Også selvom det er før
kyndelmisse. Som indledning møder man
et enkelt par et solidt bøsseskud fra flokken,
men et par dage senere er en flok på en halv
snes forvandlet til fem par høns.

Er man heldig at komme i marken netop
denne dag med den unge hund, får man
følelsen af at være tæt på himlen. Det er
ikke sikkert, det er en holdbar situation.
Især i fuglefattige egne spreder hønsene sig
snarligt til naboterræner.
Men er rapsmarker en markant afgrøde på
terrænet, er der en overvejende sandsynlighed for, at hønsene vælger netop disse
marker som deres første bosted. Her finder
de både dækning og føde, så det er et ideelt
sted at holde hvedebrødsdage.
I øvrigt kan foderautomater være med til at
holde parhønsene på terrænet. Især hvis de
vinteren igennem har været vant til at søge
føde fra en sådan.
Så er der det med det lunefulde danske
vejr. Ofte vender vinteren tilbage, og så
samles agerhønsene igen i vinterens flok. Så
finder de igen den gamle foderautomat, og
er marken dækket af sne og isskorper – især
det sidste er kritisk for agerhøns – så vil de
værdsætte, at man med motoriseret eller
egen kraft skraber brede striber, så de kan få
adgang til livgivende grønne spirer.
For øvrigt kan vi da lige gennemhulle en
ellers pæn historie om trofasthed. Mærkning af agerhøns har vist, at agerhøns, der
på grund af tilbagevendende vinter har
været samlet, ved den nye pardannelse ikke
nødvendigvis fortsætter tilværelsen sammen
med den første partner. Agerhøns er altså
ligeså troløse som politikere.

agerhøns i Danmark, kan berette om bunkebryllup hos agerhøns: En forårsdag var der
pludselig samlet agerhøns i hundredevis på
samme mark. Det formeligt sydede af liv,
men i løbet af kort tid forlod hønsene parvis
terrænet. Var der mon tale om et fænomen,
der skulle sikre bestanden mod indavl?
Desværre har denne artikels forfatter ikke
personligt haft denne enestående oplevelse.
Pas godt på dine agerhøns. Du kan ikke
gøre din unghund bare nogenlunde færdig,
hvis ikke du har mulighed for at bringe den
for parhøns.
Derfor skal du også huske at regulere både
ræve, krager og andet rovtøj. De udgør
en større trussel mod ”dine” fugle, end du
måske tror.
Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme
vore fasaner. Fremmedarbejderen, som er
endt med at blive danskernes mest populære
vildtart blandt jægere. I hvert fald ifølge
vildtstatistikken.
Fasanerne sætter vi ud i hobetal. Og stort set
forlader de udsætningspladserne og samler
sig der, hvor det nu passer dem bedst. Også
de er troløse.
Men selvfølgelig passer og plejer vi også
mongolerne. For selv om den gamle kok er
nærmest umulig for unghunden at sætte om
foråret, så er fasanen altså også en vigtig
fugl for hundefolket med stående hunde.
Og en højtflyvende fasan, der kommer i
medvind over høje bøge er en værdig modstander.

Det skal også nævnes, at jægere, der har
oplevet tiden, hvor der var rigtig mange

Hvis det pludselig sætter i med vintervejr, løber hjønsene igen
sammen i flokkene.

www.fjd.dk
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Dansk Jagthunde Derby 2014
Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 21. og lørdag den
22. marts i Sønderjylland.
Standkvarter: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760
Ribe. Tlf. 75420620.
Prøveledere: Erling Clausen og Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Anders
Varming, Jørgen Gordon Andersen, Poul Rasmussen, Kristian
Frøkjær, Erik Rimmen og Jan Koch.
2. heat og matchning dømmes af Anders Varming (Ordf.), Jørgen Gordon Andersen og Poul Rasmussen.
Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 21. 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.
Lørdag den 22. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.
For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være
indbetalt til derbyudvalgets sekretariat senest den 25. 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 mm.
Derbymiddag fredag kl. 19.00. Middag – 3 retters menu. Pris pr.
person kr. 250.-. Madpakker a kr. 75.-.
Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.
Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til
Danhostel Ribe.

Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte

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

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af UniQ

Kompeet Boost og StrongJoint
gi’r energi og velvære til din hund
Kompeett Boost
Specialblanding med naturlige
ingredienser. Basen er Kompeet, men
her blandet med bl.a. ingefær, hyben,
solbær, honning og elektrolytter.
Kompeet Boost er velegnet til at gi’
dit kæledyr et løft eller til restitution
efter sygdom.

– hvis du er
hundens
bedste ven ...

StrongJoint
StrongJoint er markedets kraftigste
ledprodukt til forebyggelse, vedligeholdelse og restitution. StrongJoint
indeholder naturligt glucosamin,
Kompeet samt nøje udvalgte urter og
løfter livskvaliteten for hunde med
et højt aktivitetsniveau samt – ikke
mindst – ældre hunde.
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Joki’s Petshop I/S
Karsten Petersen
Enebærvej 1, Egeskov
7000 Fredericia

Kim B. Rasmussen
Dreyersvænget 1
7000 Fredericia

2678 0010
kp@jokis.dk

2299 0078
kbr@jokis.dk

Produceret i Danmark af

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse

Dummyvest “Trainer Cool”

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

Kvalitetsfoder
fra
Country DOG

PROFormance

Sams Field

Profine

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

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

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

Det professionelle
dækken tilpasset
jagthunde.
Testet og udviklet
af jægere. Perfekt
pasform i ﬂere top
kvaliteter.
Stilrent design, nemt
at håndtere.

Klik ind på www.aba-track.dk eller ring til kundeservice på telefon 29219186.
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FJDs forårsmarkprøver 2014
Fælles for alle prøver gælder: Mødetid og
Tilmeldingsfrist: Er angivet for hver prøve.
Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for
alle racer) og åben klasse kr. 350,00.
Tilmelding: Sker på hundeweb, her er angivet
tilmeldingsfrist.
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.
Vær opmærksom på, at der udover de annoncerede prøver kan komme ekstra prøver på
FJDs hjemmeside og hundeweb.
Jette Veggerby sekretær.
Engelske racer.
Nordjyske prøve lørdag den 15. marts 2014–
max 2 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. Toftegårdvej 65,
9440 Aabybro
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej
94, 9330 Dronninglund. Tlf. 4093 2898 efter
kl. 16.00,
E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Erik Petersen og Allan Diederichsen
Sydjyske prøve lørdag den 15. marts 2014 –
max 3 hold. 36 hunde.
Mødested: Darum Kultur og Fritidscenter,
Nørrebyvej 16 A, St. Darum, 6740 Bramming.
. Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 6740
Bramming. Tlf. 5179442/24855377/29458740.
E- mail: ac-hpc@mail.tele.dk .
Dommere: Endnu ikke på plads
Andet: Der kan købes morgenmad og madpakke. Bestilles hos prøvelederen senest
torsdag før prøven.

Mødested: Lammefjordens Jagtforening, Østre
Vej 18, 4532 Gislinge.
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Christina og John Bak, Maglesøvej 8, Bromme, 4190 Munke Bjergby, Tlf.
21496551/40335010,
E-mail: kennelaeblevangen@gmail.com
Dommere: Anders Warming, Claus Nielsen,
Poul Vestervang og Søren Stenhøj Jørgensen
Kontinentale- racer.
Nordjyske prøve søndag den 16. marts 2014
- max 5 hold.
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41,
Dalbyover 8970 Havndal.
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22,
Sødring 8970 Havndal. Tlf. 86472199
E-mail: strandkantens@yahoo.dk
Dommere. Kommer senere
Østjyske prøve lørdag den 15. marts 2014 –
max 2 hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbådehavne 8500 Grenaa.
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5,
8500 Grenaa. Tlf. 3059 3587.
E-mail: ammnielsen@tdcadsl.dk
Dommere: Oplyses senere
Sydjyske Prøve søndag den 16. marts 2014. max 2 hold.
Mødested:. Varde Landevej 73, 6800 Varde.
Mødetid: kl. 08.30. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 73,
6800 Varde. Tlf. 75267263/ 42442573
E-mail kp.pedersen@hotmail.dk
Dommere: Endnu ikke på plads

Midtfynske prøve fredag den 14. marts 2014.
max – 2 hold.
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672
Broby.
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13,
5672 Broby. Tlf. 50580794,
E-mail: metrinelund@hotmail.com
Dommere: endnu ikke på plads
Østjysk, (Kolding ) prøve søndag den 9.
marts 2014. max – 1 hold blandet ungd. og åkl.
Mødested: Hotel Scandic, parkeringspladsen,
Kokholm 2, 6000 Kolding. Afkørsel 63 fra
E45. Mødetid: kl. 09.00 Tilmeldingsfrist 5.
marts
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34,
6091 Bjert. Tlf. 22748040.
E-mail karlantondahl@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads
Sjællandske prøve søndag den 16. marts 2014
max – 4 hold.
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Sjællandske prøve Ringsted søndag den 16.
marts 2014 –max 4 hold.
Mødested: Ringsteds Jagtforenings klubhus,
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30,
4174 Jystrup. Tlf. 57601008
E-mail soren@fredskovs.dk
Andet: Der kan købes morgenkaffe og brød.
Eftermiddag Kaffe og kage.
Dommere: Just Mikkelsen, Heine Tirsbæk
Jørgensen og Martin Bjørn Hemme.
Sydsjællandske prøve Vordingborg. lørdag
den 15. marts 2014 – 3 hold.
Mødested: Klubhuset, Kastrup Boldklub,
Granvej 44 C, 4760 Vordingborg.
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760
Vordingborg. tlf.: 5538 2815/2022 4384,
E-mail: kajolsen@paradis.dk
Dommere: John Christensen og Jesper Hansen
Engelske og Kontinentale racer.
Midtjyske prøve søndag den 16. marts 2014–
max 3 hold.2 eng. og 1 kon.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7, 6920
Videbæk
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts
Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6 Vorgod,
9620 Videbæk. Tlf. nr. 97175215/ 23307215.
E-mail: harry.birte@privat.dk
Andet: Der kan købes morgenkaffe. Grillpølser
kan købes til frokost.
Dommere: Eng.: Brian Hinge Krog og Erik
Petersen. Kon.: Kirstein Henriksen

Bornholmske prøve søndag den 13 april
2013. 1 hold eng. og 1 hold kont.
Mødested: Henrik Nielsen, Askeløkkevejen 6
Aaker, 3720 Åkirkeby
Mødetid kl. 09.00. Tilmeldingsfrist 4 april.
Prøveleder: Erik april. Marker, Segnevej 38,
3700 Rønne. Tlf.: 40353558.
E-mail: hvideenge@mail.dk
Dommere: Poul Vestervang og Leif Jensen
Skovprøven. Nordjylland tirsdag den 25.
marts 2014. – max. 8 hunde
Mødested: Bunken Hus, Råbjergvej 73, 9982
Aalbæk.
Mødetid: kl. 08.30 morgenkaffe kl.08.00.
Tilmeldingsfrist 15. marts.
Prøveleder: Ingemann Albrechtsen, Lundgårdsvej 5, Uggerby, 9800 Hjørring. Tlf:
98975121/23276295
Prøven er for engelske og kontinentale der har
1. pr. i åben klasse eller brugsklasse.
Dommer. Brian Krogh.

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan skal du sende kopier af
DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog)
og Dansk Hunderegisters registreringsattest 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.

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

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

www.fjd.dk
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Invitation til DKK’s internationale forårsvinderklasser m/Cacit 2014
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 én af DKK’s vinderprøver. DJ
har i foråret 2014 dispensation til at afholde 2
vinderprøver for engelske- og 2 for kontinentale racer. Man kan starte på alle tre forårsvinderprøver (Specialklubbens, DKK’s og DJ’s).
Der kan ikke tildeles Cacit på de to Mesterskabsprøver.
Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver er
mandag den 3. marts 2014.
Vinderklasse på Sydsjælland for Engelske
racer
Prøven afholdes tirsdag den 25. marts 2014
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Kleis 22 14 20 76
Dommere: Niels Erik Krüger (ordf.), Mogens
Vestergaard
Vinderklasse ved Bramming for Engelske
racer
Prøven afholdes onsdag den 26. marts 2014
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, Kjærgårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35
Dommere: Erik Petersen (ordf.), Flemming
Sørensen, Lars Nielsen
Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske
racer
Prøven afholdes tirsdag d. 1. april 2014
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400
Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 81
Dommere - prøve 1: Flemming Fuglede Jørgensen, Jan Espersen
Dommere - prøve 2: Erling Clausen, Ove
Steen Petersen
Mesterskabsprøven engelske racer på Vestsjælland (uden Cacit)
Prøven afholdes lørdag d. 12. april 2014
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene
kvalificerer sig fra specialklubbernes og
DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1,
Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Erik Petersen / Jan Lorentzen tlf.
20 72 91 90 – 20 14 70 48
Dommere: Ole Dahl Madsen (ordf.), Poul Erik
Dahl & Allan Nissen
Vinderklasse på Midtsjælland for kontinentale racer
Prøven afholdes Tirsdag den 25. marts 2014
Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus,
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Søren Nielsen 57 60 10 08 / 60 49
11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød, samt øl
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og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Harris Jensen (ordf.), Jeff Jacobsen
& Ernst Jensen
Vinderklasse ved Ribe for kontinentale
racer
Prøven afholdes fredag den 4. april 2014
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Jacob Poulsen 4076 7237
Dommere: Gorm Henriksen (ordf.), Bjørn
Hemme & Ole A. Andersen
Vinderklasse ved Nørager for kontinentale
racer
Prøven afholdes fredag den 4. april 2014
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 9610
Nørager
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, tlf. 98 65 30
82 / 20 47 33 82
Dommere: Prøve 1: Allan Bredsgaard (ordf.)
Niels Erik Kroman & H.C.Clausen
Prøve 2: Ole Hildebrandt (ordf.) Bo Bryndum
Jensen & Knud Fønss
FCI prøve kontinentale racer og Breton ved
Hobro
Prøven afholdes tirsdag den 15. april 2014
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Mødetid: Kl. 8.30
Prøveleder: Carsten Jacobsen tlf. 40 87 74 29
Dommere: Valdemar Larsen, m.fl.
Mesterskabsprøven kontinentale racer ved
Skive (uden Cacit)
Prøven afholdes søndag d. 13. april 2014
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene
kvalificerer sig fra specialklubbernes og
DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 Skive
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Erik Petersen / Anders Laigaard
(97526864 / 20923307)

www.fjd.dk

Dommere: Poul Bjarne Jensen (Ordf.), Bjarne
Nürnberg & Jens Jørgen Nielsen
Tilmeldingsfrist Mandag den 3. marts 2014
Tilmelding og betaling til de enkelte prøver
foretages elektronisk via www.hundeweb.dk
DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat benyttes. Tilmeldingsgebyr er kr. 350,00 som kan
betales med check.
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
Tilmelding og betaling foretages elektronisk
via www.hundeweb.dk, og der modtages en
bekræftelse på tilmeldingen. Se vejledning
på www.dansk-kennel-klub.dk – Aktiviteter –
markprøver – manualer.
Ved benyttelse af Dansk Jagthundeudvalgs
tilmeldingsblanketter fremsendes ikke kvittering for modtaget betaling/tilmelding .
Tilmeldingsblanketten kan findes på DKK’s
hjemmeside: www.dansk-kennel-klub.dk
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.
Elektronisk tilmelding/tilmeldingsgebyr og
blanket skal være DKK i hænde inden tilmeldingsfristen udløber.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

fast
Løst og

Brug tiden på gravjagt

Bedste forside 2013
Forsiderne på Jagthunden i 2013 var en
konkurrence blandt læserne. Forsiderne
var udvalgt blandt de indsendte billeder i
samarbejde med fotograf. Kim Henriksen.
Hver gang kunne bladets læsere gå ind
på FJDs hjemmeside og stemme på den
enkelte forside.
Spændingen er nu udløst, og redaktionen
takker for såvel indsendte billeder, som
stemmeafgivning.
Resultatet blev, at læserne kårede oktobers forside som den bedste. Billedet var
indsendt af Kersti Jansen Schmidt, Toften
1, 6780 Skærbæk. Kersti Jansen Schmidt
har dermed vundet 1. præmien, en hønsejagtdag med egen hund.
På 2. pladsen kom forsiden i juni. Her var
billedet indsendt af Jan Larsen, Fredsted
Skovvej 7, 6040 Egtved. Jan Larsen vandt
dermed 2. præmien, 6. fl. Rødvin.
Redaktionen ønsker vinderne tillykke og
Kersti god jagt.

Rævene er hårde ved småvildtet. Ved at
holde rævebestanden på et så lavt niveau
som muligt, hjælper man agerhøns, harer
og fasaner, og alt andet, der yngler på
jorden.
Der er endnu et par uger, hvor ræven må
reguleres, så har man ræve, er det med
at komme ud og få set til gravene. Det er
herlig jagt, nu hvor der ellers ikke er andre
muligheder.
Gør nu noget ved det.

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

FJDs
hjemmeside
Her kan du blive
opdateret om arrangementer
og nyheder.
www.fjd.dk

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

Træningsudstyr til jagthunden

Dummies
Liner
Fløjter
Jagtudstyr
www.gemina.dk
Skovrødvej 7
3460 Birkerød

ROYAL DLX HUNTER OILJACKET
ACKETT
- den helt rigtige all-weather jacket
k t
ket
til den mest krævende jæger!

Some things never dies...
...og den 100% vandtætte, engelske
OILSKINSJAKKE fra Hamilton er stadig det
eneste rigtige, når
du vil være 100%
beskyttet under
jagt og hundetræning.
Håndvarmerlommer, sidelommer,
ryglomme m. lynlås,
inderlommer, hætte,
stormflap windstop i
ærmer med indvendig strik.

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

holdbarhed og gedigen kvalitet.

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

NORM
INTROD ALPRIS: 1.595
UKTION
SPRIS: 7 kr.
95 kr.

www.outdoorandmore.dk
ooorandmore.dkk

Toftevej 50 · Søborg
borg · 3250 Gilleleje
Tlf.: 49717003 · 2334 2696 · Mail: shop@frijsenvang.dk
www.fjd.dk
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FJDrer

oriente

FJDs bestyrelsesmøde
fredag den 29. november 2013
kl. 17.00 på Fjeldsted Skovkro,

Uden for dagsorden.
Bent O. Rasmussen DJ, kommer og giver en
kort status vedr. møderækken m.m. omkring
oprettelse af markvildtlav.
Følgendedeltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand.
Hans Martin Christensen (HMC) KH, Knud
Føhns (KF) DVK, Anders Mortensen (AM) DVK,
Morten Hougaard (MH) DWK
Kenneth Lange (KL) GDH, Carsten Lundhøj
(CL) LK, Johanna Jongstra (JJ) DDPH, Eline
Noiesen (EN) DRK, Flemming Sørensen (JS)
DPK, Erling Clausen (EC) ESK, Anton Dahl
(AD) DGSK næstformand, Erik Rimmen (ER)
DISK, Søren Stenhøj Jørgensen )SSJ) DBK,
Flemming Østergaard (FØ) redaktør Jagthunden, Minna Clausen (MC) kasserer, Kim Geisler
Kristensen (KGK) KJS gæst, Bent Olsen (BO)
sekretær, Afbud fra Torben Mørup DRK og
Frank Elmer GDH begge har sendt suppleanter.
Referat.
1 Fastlæggelse af dagsorden.
Pkt. 5 udgår og efterfølgende punkter rykkes en
mummering. Det samme foreslås for pkt.9, der
rykkes til pkt. 6
2. Underskrivelse af referater.
Der er 2 referater, som skal underskrives. Den
8. maj 2013 og 23. september 2013.
Begge blev underskrevet og godkendt. Sendes
til Torben Mørup for underskrift.
3. Marvildtudvalget m.m.
Rapport fra markvildtudvalget ved Fl Østergaard
(Bilag 1 budget markvildtudvalget)
FØ gav et fyldigt referat af årets arbejde, der
vedlægges et skriftligt referat.
4. Jagthunden og FJDs hjemmeside
Redaktion.
FØ pegede på, at det godt kunne være en god
ide , hvis klubredaktører og klub webmaster
kunne deltage i klubbernes bestyrelsesmøder.
Han vævnte også at DJU bruger forholdsvis
meget plads i Jagthunden. Der vedlægges et
skriftligt notat fra FØ.
Økonomi, ( bilag 2 Jagthundens budget).
Godkendt
5. Formandskabet.
Generel orientering (bl. DJU samarbejdspartnere etc.)ved Henrik Raae Andersen og Anton
Dahl.
AD nævnte, at der fremover kan afholdes
efterårmarkprøver helt frem til 30. november.
Det gælder alle typer af prøver. Samtidig ville
det være godt med en kortere tilmeldingsfrist til
brugsprøver.
AD gjorde klart, at den engelske gruppe, henstiller til DJU, at de ekstra vinderklasser bliver
gjort permanente for engelske hunde .Vi skal se

på reglerne for at dømme ”et holds vinderklasserne”, bl.a. er der, ifølge flere af dommerne,
intet behov for lodtrækning, idet nødvendig
afprøvning kan foregå helt indtil matchningen.
HRA: den kontinentale ønsker i stedet for ekstra
vk. at satse på en udvidelse af bla. Fuldbrugsprøverne.
DJU:
Der har været afholdt ordinære møder i juni
og oktober samt et ekstraordinært i august.
Referaterne fra de ordinære møder er udsendt
og offentliggjorte. Fra det ekstraordinære møde
i august blev det besluttet at udarbejde et fortroligt arbejdsreferat samt et beslutningsreferat.
AD og jeg fastholder den kurs, vi har lagt og
fået jeres opbakning til med henblik på at sikre
FJDs specialklubber maksimal indflydelse nu
og fremover på alle områder i samarbejdet.
Revision af Fuldbrugsprøveregler pågår forventes afsluttet primo 2014
FMR er revideret, udsendt og offentliggjorte
med ændringer. Er ligeledes oversat til engelsk.
Efterårsmarkprøver kan nu afholdes frem til
30.11
Der bliver afholdt prøvelederseminar i februar
2014.
DJ:
Der blev i dette efterår ikke annonceret og
afholdt det forventede antal kvalitetsklasser
på Sjælland. Det lykkedes dog at etablere
en prøve for kontinentale hunde i elvte time.
Ligesom det med ADs mellemkomst lykkedes at
etablere en prøve for engelske hunde. VI har de
sidste to år tilbudt at afholde de prøver, DJ ikke
ser sig i stand til at arrangerer. Desværre har
man ikke taget imod tilbuddet.
FJD er ikke på nuværende tidspunkt blevet
inddraget i arbejdet med den nye Hubertusjagtprøve.
Der er overvejende positive tilbagemeldinger
på infomøderne om dannelsen af markvildtlav.
DJ, Kalø har implementeret flere af vore forslag
efter evalueringen af forårets møder. I det hele
taget har vi et særdeles godt samarbejde med
Ole Noe og hans stab på Kalø. Senest havde vi
et meget positivt møde på Kalø 19.11 hvor FØ
og jeg deltog.
DKK:
Jeg har forsat et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med DKK. Senest ifm. DKKs
høringssvar vedr. Mark- og vejfredningsloven
samt Hundeloven.
Samarbejdet omkring det forestående Eksteriørdommerseminar forløber godt og planmæssigt.
6. Sekretær.
Efterårets prøver.
Efterårets prøver er behandlet i grupperne.
Andet.
Det ville være ønskeligt, hvis de, der melder
afbud til møderne, henvender sig til sekretæren
og ikke kun til formanden, da det er sekretæren,
der planlægger det praktiske så om lokaler,
middag m.m.. Det gælder også når der tilmeldes en suppleant.
Udpegning af ny sekretær.
Der foreligger cv fra to interesserede personer.
Disse to cvér vil blive udsendt til bestyrelsens

medlemmer senest en uge før mødet. (der er
selvfølgelig tavshedspligt desangående). Er
udsendt 22.11.13.
Bestyrelsen gennemgik de indsendte ansøgninger og besluttede sig for at udpege, Jette Veggerby, Friggsvej 20, Sdr. Onsild, 9500 Hobro.
HRA tager hurtigst muligt kontakt til Jette Veggerby.
BO har invilliget i, at hjælpe med oprettelsen
af forårsprøverne og deltage på de kommende
prøvelederseminarer, der afvikles i februar
måned. Samtidig vil han være til rådighed som
støtte hen over foråret.
7. Kasserer. Herunder økonomiudvalget
Status
MC gav en kort status over regnskabet. Her
kom hun ind på proceduren i det tilfælde,
hvor FJD har en skyldner, der trods gentagne
forsikringer om at indbetale det skyldige beløb,
alligevel ikke overholder ingået aftale. Formandskabet vil sammen med kassereren udarbejde
retningslinjer for sådanne tilfælde.
Andet.
Prøvelederne får efter afholdt prøve igennem
en af dommerne en hilsen med tak fra FJD.
Dette i form af en god flaske vin eller andet.
Proceduren er lidt besværligt. Derfor vil Kassereren og sekretæren fra 2014 foreslå, at vi
i stedet sender alle vore prøveledere en lille
gave til jul. Første gang julen 2014. Godkendt
af bestyrelsen.
8. Forslag til behandling / beslutning.
Drøftelse af Vinderklasse efter DM og FJDs
indstilling til DJU.
Er drøftet tidligere på mødet. Indstillingen sker
på førstkommende på foranledning af AD.
Korthårsklubben fremlægger forslag til behandling i DJU
( se bilag 3).
Bestyrelsen kan godt se problematikken og
anbefaler indstillingen. Fremsendes af sekretæren.
Vedtagelse af revideret bilag 2 til forretningsordenen (markprøver) se bilag 4.
Der var ændringer og tilføjelser til bilaget, bestyrelsen forhåndsgodkender med de fremkomne.
9. Eventuelt.
HMC var utilfreds med, at klubberne ikke kan få
lov til at reklamere for egne racer på FJDs udstilling. Det gav anledning til, en kort drøftelse
af udstillingens forhold til FJD. Har udstillingen,
et udstillingudvalg uden for FJDs indflydelse,
der har tilladelse til at brugeFJDs logo?
SSJ Vi må på næste møde have en evaluering
på de tiltag, der er sket siden vi på FJDs møde
den 18. maj 2011, hvor vi besluttede at lave
en økonomisk 0 løsning i 3 år. Vi skal invitere
Udstillingsudvalgets formand med på bestyrelsesmødet i maj måned 2014.
10. Næste møde.
Næste møde 14. maj 2014 kl. 17.00 på Fjeldsted Skovkro. Mødet slut kl. 19.10.
Referater fra engelske og kontinentale gruppemøder kan ses på FJDs hjemmeside.

Hvem skal have markvildtprisen 2014?
Husk at indstille kandidater til prisen inden d. 1. marts. Indstillingen sendes til Markvildtudvalget enten på mail@storaaens.dk eller til Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum.
Se mere om markvildtprisen i Jagthunden december 2013 eller på FJDs hjmmeside.
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HIKE HUNDEFODER

HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

+,.(KXQGHIRGHUHUGDQVNSURGXFHUHW6XSHU3UHPLXPIRGHUQnUGHWHUEHGVWPHGIRGHUEODQGLQJHUGHUJLYHUGLQKXQGHQHUJLRJ
overskud. Alle blandinger er garanteret fri for grise- og oksekød, animalske biprodukter, vegetabilske proteinekstrakter og vegetabilske højprotein-ingredienser. Og så er vores foder naturligvis uden tilsatte farve- og smagsstoffer.

HIKE HVALPEFODER

HIKE AKTIV 30/24:

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

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

HIKE Hvalpefoder indeholder alle vitaminer og mineraler og
har et proteinindhold på 30%, der kommer fra tørret kylOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA

HIKE Aktiv 30/24 rummer alle vitaminer og mineraler samt et proWHLQLQGKROGSnIUDW¡UUHWN\OOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA

HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og
W¡UUHW¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+LNH+YDOSIRGHULQGHKROGHUJIHUVNN\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN

HIKE Aktiv 30/24 indeholder min. 30 % tørret kyllingekød og 6 % tørret
¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+,.($NWLYLQGHKROGHUJIHUVNN\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød
RJ¿VN

DISURWHLQLQGKROGHWNRPPHUIUDOHWRPV WWHOLJN\OOLQJHN¡GRJ¿VN
)HGWLQGKROGHWHUSnRJVSHFLDOVDPPHQVDWDIDQLPDOVNIHGW¿VNH
og rapsolie.

Fedtindholdet på 20% kommer fra en optimeret fedt- og
ROLHEODQGLQJPHGDQLPDOVNIHGW¿VNHRJUDSVROLH

HIKE BRUGSHUND 24/15

HIKE Brugshund 24/15 er den helt rigtige fuldfoder for hunde med et moderat til højt aktivitetsniveau samt hunde i kennel og pension.
HIKE Brugshund 24/15 rummer alle vitaminer og mineraler med et proteinindhold på 24% fra tørret
N\OOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA
HIKE Brugshund 24/15 indeholder min. 22 % tørret kyllingekød og
W¡UUHW¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+LNH%UXJVKXQGLQGHKROGHUJIHUVN
N\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN
DISURWHLQLQGKROGHWNRPPHUIUDOHWRPV WWHOLJN\OOLQJHN¡GRJ¿VN
Fedtindholdet er på 15% og sammensat af animalsk fedt,
¿VNH±RJUDSVROLH

SPECIAL FULDFODER:
HIKE SENIOR/LIGHT 18/10
HIKE Senior/Light 18/10 er en fuldfoder, der er perfekt til ældre
hunde, overvægtige hunde og hunde som får lidt motion samt
hunde med allergi. Fuldfoderet er helt fri for hvede og majs og
dermed også fri for gluten.
HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold
IUDN\OOLQJRJ¿VN)HGWLQGKROGHWHUHQVSHFLDOWLOSDVVHWIHGW±RJ
olieblanding.

Ønsker du yderligere oplysninger,
e e e
e forhandleraftaler
o a de a
Kenneleller
så kontakt os

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16
+,.(/DPRJ)UXJWHUHUHQVSHFLDOIXOGIRGHUGHUHU
XOGIRGHUGHUHU
rgi, men
me
en også
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DJUrer

oriente

Dansk Jagthunde
Udvalgs bestyrelses
møde

mandag den 21.oktober 2013 kl. 18 på Fjelsted Skov
Kro,

REFERAT
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen
Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen
(AASJ) sekretær.
Efter at PV havde budt velkommen, startede
mødet.
1. Dagsorden fastlægges
Det fremsendte forslag til en dagsorden blev vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referater
fra møderne 1. februar, 5. juni og 7. august 2013
samt opfølgning af ikke afsluttede sager.
Referaterne fra møderne 1. februar og 5. juni blev
godkendt og underskrevet. Endvidere blev referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 7.
august godkendt og underskrevet.
3. Meddelelse fra organisationerne.
Dansk Kennel Klub. EP refererede om det parallelle løb DJ og DKK har kørt i forbindelse med
høringen om ændring af Mark- og Vejfredsloven
mht. at gribe ind over for strejfende hunde. DKK
har påpeget, at hvis man vælger at fjerne hundene
fra denne lov, vil det være afgørende, at der findes
en model for, hvorledes man skal agere over for
hunde, der angriber husdyr eller frembyder nærliggende fare for personer.
I forbindelse med høringen omkring ændringen
af Hundeloven har DKK været meget aktiv. DKK
havde gerne set, at FCI-racerne fjernes fra Forbudslisten, men dette er næppe opnåeligt. DKK’s
ønsker omkring kravene til faglige og individuelle
vurderinger i skambidssager (160 i år) ser ud til
at blive hørt. DKK har påpeget vigtigheden af, at
loven skal hjælpe med at forhindre hundes overfald
på andre hunde og på mennesker i det offentlige
rum eller hos ofrene.
Om DKK oplyste EP, at der er noteret en mindre
tilbagegang i medlemstallet, mens antal stambogsføringer stiger. Til Herning-udstillingen er tilmeldt
8.500 hunde. Der foreligger nu et nyt reglement for
uddannelse af eksteriørdommere.
I tilslutning til denne orientering havde mødedeltagerne forskellige kommentarer. Problemet med en
forsinket fremsendelse af indbetalte prøvegebyrer
fra DKK til nogle prøveledere blev berørt.
FJD Der var intet at referere.
Danmarks Jægerforbund KH oplyste, at der afholdes en testprøve på Hubertusprøve på Gavnø på
søndag for at få regelsættet finpudset. Nu hundeinstruktøruddannelse er udskudt til foråret 2014.
4.0. Dommerudvalget (DUV).
4.1. Dommerudvalgets rapport.
Fra DUV var inden mødet udsendt en rapport. I
denne orienteres om status for de igangværende
dommeraspiranter, arbejdet med FMR’s oversættelse til engelsk, stilling til et fremsat forslag om
tildeling af CACIT og CAC, planerne for kommende
dommermøder m.m.
Mht. FMR på engelsk er det en god idé at få en
person bosat i England, der er kendt med engelske
prøveregler, til at gennemgå teksten. Det blev
understreget, at det er den danske tekst, der er
gældende, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.
Det blev vedtaget at indføre mulighed for tildeling
af CAC på internationale vinderprøver for en fejlfri
dagspræstation. Dette indføres i Fælles Markprøve
Regler (FMR) § 11 stk. 6.
DUV havde fremsendt forslag om at invitere
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reservedommerne med til DM. De økonomiske
konsekvenser af en sådan beslutning blev drøftet.
Det blev besluttet, at fra og med 2015 får dommere, der skal dømme DM, ingen kørepenge, kun
bropenge. Reservedommere inviteres med fra
2015 på samme betingelser.
4.2. Dommermøder 2014.
DUV foreslår, at der afholdes dommermøder
for alle markprøvedommere den 1. marts 2014
på Pejsegården i Brædstrup. Der var fremsendt
forskellige modeller for kørselstilskud. Beregningerne var baseret på, at dommerne i videst muligt
omfang aftaler samkørsel. Efter en del debat blev
det vedtaget at foretage en zoneinddeling, så der
udbetales differentieret kørselstilskud.
4.3. Procedure for ændring af prøveregler v/
Søren Hecht Petersen.
SHP havde set diverse kommissorier igennem og
havde konstateret, at der ikke er beskrevet en klar
procedure for ændring af prøveregler.
Dette medførte en bred debat, hvor det bl.a. blev
understreget, at det er vigtigt, at der afsættes den
fornødne tid til en høringsproces ved regelændringer. Det blev vedtaget, at SHP fremlægger et
forslag til procedure for regelændringer.
4.4. Regler for udenlandske hundes deltagelse på
danske prøver.
DUV havde fremsendt et forslag, som skal
erstatte FMR § 9 stk. 4 samt reglen på DJU’s
hjemmeside. Endvidere indeholder forslaget en
teknisk ændring af FMR § 28 stk. 2 og FMR Kapitel
12 Bilag 2 F mht. registrering af prøveresultatet i
DKK’s Hundeweb.
Efter en del debat blev det fremlagte forslag
vedtaget.
4.5. Prøveadministration. Prøveleders dobbeltrolle og hvem er undtaget lodtrækning.
Fra Korthaarklubbens formand var fremsendt en
forespørgsel om en person både kan være dommer og prøveleder på den samme prøve. Efter en
diskussion var man enige om, at det kan vedkommende godt. Skulle der opstå problemer, kan der
på dagen udnævnes en anden prøveleder.
Endvidere er spørgsmålet rejst om hvem, der er
undtaget lodtrækning ved overtegning på en markprøve. AASJ oplyste, at der i Prøveledervejledningen punkt 9 står, at tilmeldte markprøvedommere
ikke indgår i lodtrækningen, da de pga. dommeropgaver måske kun kan stille med egen hund denne
dag. Efter en debat var man enige om at fastholde,
at kun markprøvedommere og naturligvis terrænledere på dagen undtages fra lodtrækningen.
4.6. FMR reglers ajourføring.
På DJU’s hjemmeside er til alles information
fremlagt et notat indeholdende alle de rettelser
og ændringer af FMR, som er foretaget siden det
sidste optryk af reglerne. Notatet er også sendt til
organisationerne og specialklubberne. Der er sat
en høringsfrist til den 28. september 2013, såfremt
nogen måtte have indsigelser eller ændringsforslag. Høringsperioden er til at afklare evt. uklarheder eller anden form for sproglig redigering.
Efter at have fået afklaret forskellige spørgsmål
blev man enige om, at ovennævnte ændringer og
rettelser nu kan indføres i FMR på DJU’s hjemmeside, som herefter løbende vil blive opdateret.
4.7. Proceduren for indstilling og godkendelse af
dommerelever v/ Søren Hecht Petersen
På initiativ af SHP gennemgik man kort den
vedtagne procedure for indstilling og godkendelse
af dommerelever. Det blev vedtaget, at ansøgeren
skal opfylde de faglige krav, inden ansøgningen
sendes til høring i organisationerne med ansøgning om evt. dispensation.
4.8. Ansøgning om godkendelse som dommerelev.
Der var fremsendt en ansøgning fra en hundefører
om påbegyndelse af en uddannelse til markprøvedommer. Ansøgningen var sendt til høring i
organisationerne. Da ansøgeren ikke opfylder de
faglige krav, kan den ikke godkendes.
5.0. Markprøveudvalget (MUV).
Fra MUV var modtaget en kortfattet rapport nr. 2 /
2013 med en introduktion af planerne for de næste
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tre år samt en tilkendegivelse mht. behovet for at
invitere reservedommerne til DM.
Under punktet blev det vedtaget, at der kan
ansøges om dispensation til fældning af agerhøns
frem den 31. oktober. Endvidere blev det vedtaget,
at slutdatoen 10. november rykkes til 30. november
for afholdelse af markprøver.
5.1. Planer.
I forslagene til planer for 2014 og 2015 var
foretaget enkelte justeringer i forhold til tidligere
vedtagne. Endvidere var udarbejdet et forslag til en
plan for 2016. Planerne blev godkendt.
5.2. Prøvelederseminar.
Fra planlægningsudvalget for prøvelederseminarerne var oplyst datoerne for de tre landsdel
opdelte prøvelederseminarer i februar 2014.
Endvidere var rejst et forslag om fordelingen af
udgifterne mellem organisationerne og specialklubberne.
Der var flere indlæg, hvor det bl.a. kunne konstateres, at seminaret er for alle former for prøveledere – også ræveslæbsprøver. Det blev vedtaget,
at udgifterne til prøvelederseminarerne faktureres
særskilt til organisationerne med en tredjedel til
hver.
6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget.
Der forelå intet fra udvalget til mødet.
7.0. Fuldbrugsprøveudvalget.
Der forelå intet fra udvalget til mødet.
8.0. Økonomiudvalget.
Der forelå intet fra udvalget til mødet.
Tilskud til jagthunden bliver i 2013 som budgetteret. Evt. stigning aftales, når budget for 2014
behandles.
9.0. Udvalg vedr. WEB-systemet.
Udvalget havde fremsendt referatet fra deres
møde den 16. juli 2013. Af dette fremgår bl.a., at
samtlige prøver i DJU’s regi fra og med 2014 vil
blive administreret i DKK’s Hundeweb
Referatet blev taget til efterretning.
10.0. Sekretærens løn- og arbejdsforhold.
Det har ikke kunnet lade sig gøre at få aftalt et
møde i ad hoc udvalget. Punktet udsættes til
næste møde.
11.0. KJS ansøgning om optagelse i 5-klub
samarbejdet.
Klubben for jagthunde uden specialklub (KJS) har
fremsendt en anmodning via 5-klub samarbejdet
om at blive optaget som ligeværdig deltager i alle
prøver i DJU’s regi. Det blev oplyst, at KJS nu har
observatørstatus i FJD’s bestyrelse. Ansøgningen
blev imødekommet.
12.0. Valg af udvalg.
Der er udsendt opfordring til kandidater til de
udvalgsposter, som er på valg den 1. februar 2014.
Forslagene skal være DJU’s sekretariat i hænde
senest den 1. december 2013.
13.0. Næste møde.
Onsdag den 29. januar 2014 kl. 17 på Odense
Kongrescenter
14.0. Eventuelt.
Under dette punkt blev det bl.a. drøftet, hvornår
DJU’s bestyrelse igen skal have et møde med
alle udvalgsmedlemmer. Det blev oplyst, at nogle
hundeførere ønsker Resultatbogen genindført som
obligatorisk, mens mange er tilfredse med den
nuværende ordning. Det blev foreslået, at antal
hunde pr. hold på markprøver bliver behandlet på
næste møde.
Mødet sluttede kl. 21,40
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

5-klub International
vinderklasse
Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub,
Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche
Patrijshond Klub og Klubben for Gamle
Danske Hønsehunde afholder international
vinderklasse lørdag den 29. marts 2014.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,
Tjørring, 7400 Herning. Mødetid kl.: 08:00
Dommere: Kristen Daugård Kjeldsen
Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften
32, 7400 Herning. E-mail: carsten.lawets@
tryg.dk. Tlf.: 22 20 81 46
Tilmelding: Tilmelding og betaling af
prøven skal foregå via www.hundeweb.dk.
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 til kl. 8.00
á kr. 35,- og/eller frokost á kr. 75,-. Dette
bestilles ved at ringe eller skrive til prøvelederen. Der vil være mulighed for at købe
øl og vand.

Schweissprøve i 5-klub regi
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårsklubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben
for Gamle Danske Hønsehunde , Dansk
Drentsche Patrijshond Klub og Klubben for
stående Jagthunde uden Specialklub ( Kun
gruppe 7 hunde ) .
Schweissprøven Sønderjylland, Løndag
d. 3. maj 2014 kl. 9.00 i Pamhule Skov ,
Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens
Anmeldelsesfrist: 24. april 2014
Deltager: Max 3 hold . Prøven er åben for
andre racer , i henhold til schweissprøvereglerne .
Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t (
ingen mulighed for rapportering )
Dommer : Keld Petersen og Niels Grønbæk

Prøveleder: Just Mikkelsen , Hammelev
Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 74 50 74 85
justm@webspeed.dk . Reg. nr. 1551 konto
nr.5701406
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse
efter DKK`s regelsæt , der kan rekvireres
ved henvendelse til DKK`s kontor eller ses
på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. + evt. rapportering 100 kr. ( 400m/20t 500kr. ) Gebyret
skal være vedlagt anmeldelsen for at være
gyldig , eller indsat i banken .
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen , ligeledes resultatbogen ( Hvis resultatet ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Dansk Jagthunde Derby 2015
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2013 til Derby i år 2015, inden den er et år gammel,
ellers er det for sent. Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2015 er kr. 200.- For udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse kan 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 kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Bøger-film

Fornøjelig læsning
Muntre historier om jagt og jægere. Anne
Egede.224 sider. Pris: 199,95 kr.

Lidt guf til hunden

Jeg morede mig virkelig, da jeg læste denne
Hundesulten. Pia Hviid. Dogtraning Books.
bog. Ja, faktisk grinede jeg indtil flere gange
90 sider, illustreret. Pris: 149 kr.
højlydt, og det er ret meget af en vestjyde.
Forfatteren har virkelig formået at finde de
Det er blevet moderne at skrive kogebøger.
muntre sider frem fra jagter året rundt, og
Nu er der også kommet en for hunde eller
det uanset om det drejer sig om bukkejagt,
rettere sagt en, der skal få ejerne til at lave
jagt med royal deltagelse eller mødet med
gode sager til deres hunde. I den lille og
de kronede hoveder iført evakostume.
velskrevne bog gennemgår forfatteren, hvorDe enkelte beretninger er virkelig sproglig
dan man nemt og billigt kan lave sine egne
velskrevet, og det er klart en ny måde at
snaks og godbidder til hunden.
skrive en jagtbog på, som i hvert fald falder
Her er virkelig noget for en hver smag.
i min smag.
Masser af opskrifter på hundekiks, hvor
Gennem de forskellige fortællinger møder
alt lige fra ris over ost og blåbær indgår i
læseren spændende og mærkelige personer,
opskrifterne.
lige fra en gammel jagtkammerat til til en
Der er opskrifter på træningsgodbidder, og
tåbelig byjournalist og en tysk bekendt.
endelige er der et mindre afsnit om de helt
Flere af disse personer føres brutalt direkte
nemme ting.
ind i den for dem ukendte jagtverden, og det
Alle opskrifter illustreres af rigtig gode
går ikke altid lige stille af.
fotos.
Denne bog må bestemt være en oplagt
Nu kan man have en mening om at selvfødselsdags- eller fars/morsdagsgave det
producere hundekiks, men der er ingen tvivl
kommende år.
om, at hvis man har tid og lyst til at gå i
Det er dog en skam, at bogen ikke er ilgang, så er der lidt morsom tidsfordriv, og
lustreret. Jeg er overbevist om, at en skrap
hundene vil med garanti elske resultatet.
tegner kunne have fået meget ud af de skøre
Bogen købes på www.dogtraning.dk.
og skæve situationer, men så var jeg måske
F.Ø.
gået helt til af grin.
F.Ø.

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
z

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

z

KURSER & UDDANNELSE
Hund i Harmoni z Kursus m. Jan Fennell

z

FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina
Med venlig hilsen

.DULQD5DVPXVVHQ
info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter

HUNDESPROG.DK
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En kvik Breton
Maksimum af kvalitet i et minimum af
krop. DVD. Dansk Breton Klub. 30 min.
Filmen kan købes Dansk Breton Klubs
hjemmeside.
I anledning af Bretonklubbens 50 års jubilæum har man produceret en film om racen
og dens anvendelse. Det er der på mange
måder kommet en rigtig god film ud af med
mange dejlige jagtsituationer, dejlige hunde
og hyggelige mennesker.
Man får et rigtig godt indblik i Bretonens
anvendelsesmuligheder, og man bliver glad
af at se de mange dejlige og livlige hunde
løse opgaverne for deres ejere.
Den gennemgående fortæller i filmen er
klubbens ”grand old man”, Aage Stenhøj
Jørgensen, og det gør han ganske godt.
Stemmeføringen er god, og Aage Stenhøj
virker på alle måder nærværende, når han er
i billedet.
Alt i alt er der en ganske god reklamefilm
for Breton og Dansk Breton Klub.
Skal man pege på noget, som kunne have
været bedre, er det, at speak ikke altid følger
billederne, og i enkelte scener virker billedet
en smule rystet.
F.Ø.

DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

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

Godt hundearbejde og hvor skal vi så hen du?

Årets sidste jagt. Julen nu bare historisk
og veloverstået. Det var tid til at brænde
kalorier af. Og så havde jeg ydermere fået
den store fornøjelse at være inviteret på jagt
i det østlige Jylland, hvor istiden bestemt
har gjort sit til at gøre livet udfordrende for
hunde og førere. Bakke op og bakke ned
blev det på godset fede og regntunge jorde.
Et par og tyve jægere havde sat hinanden
stævne. Her iblandt 7 hundeførere med
hunde af forskellig race og herkomst. Stødende og stående i en pærevælling. Også to

ruhårede hønsehunde. Også de sædvanlige
indbyrdes drillerier om hvilke hunde, man
nu anstændig vis bør have og her har den
ene jæger ikke noget at sige de andre på!
Enhver so synes bedst om sine grise.
Det blev en fin dag med gode oplevelser
og masser af vildt på paraden, der behørigt
og stemningsfuldt fik en sidste salut med på
vejen af to ihærdige hornblæsere. Der var
særlig to begivenheder fra den jagt jeg vil
huske. Den første var i dagens anden såt.
Der blev skudt en sneppe. Den bliver, stadig
medens drevet er i gang, apporteret villigt af
en hund. Men aldrig leveret til føreren. Med
andre ord har hunden smidt byttet undervejs,
fordi der nok dukkede noget mere ”interessant” op på vejen tilbage. Efter at såten var
blæst færdig, var det tid til at finde sneppen.
Den blev så fundet og leveret af en anden
hund efter nogen søgen. Godt hundearbejde!
Den anden episode var fra to såter senere.
En fasan blev vingeskudt og løb fremad i
terrænet. Skyttens hund så hvad der skete og
fulgte efter fasanen, men opgav ævred efter
25 meter. Igen nok fordi der var noget andet
mere ”interessant”. Lidt senere et andet sted
i skoven, hørte jeg at min hunds klokke var
holdt om med at ringe. Stand? Efter nogen
tids søgen fandt jeg hunden under væltede
grantræer. Den havde stand. På ordre gik
den frem. Og leverede efter kort tid før
omtalte fasan. Skulle det vise sig. Godt
hundearbejde.
De to episoder synes jeg ganske godt

” Træffetid ”

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2014
Lørdag 05 Apr. Hovedprøven i Grenå
området
Søndag 06 Apr. Hovedprøven i Grenå
området.
Lørdag 26 Apr. Generalforsamling , Motel
Hedegården Vejle
kl. 13.00
2-4 Maj
Q weekend i Randbøl
Lørdag 02 Aug. Bredsten, DRK udstilling.
Lørdag 27 Sep. Lolland, vinderklasser
Søndag 28 Sep. Lolland, vinderklasser

beskriver, hvad det hele handler om, med al
det hundearbejde vi gør og bruger så megen
tid på. Solid avl og masser af træning. Arbejdet i skoven skal altså gøres færdigt. Og
fordi der i hvert fald var mindst to trænede
og dygtige hunde med på jagten, kom alt
skudt vildt også på paraden på godsjagten i
de lerede og fedtede bakker ved Lerbæk.
Netop den opgave med hele tiden at kunne
levere gode jagthunde til jægeren er vel
den største udfordring i fremtiden for vores
klub, der hastigt bevæger sig frem mod
de 100 år. I bestyrelsen vil vi i 2014 have
fokus på fremtidens DRK. I februar måned
inviterer vi en række af vores medlemmer
til at kigge i krystalkuglen og pege på de
ting, der skal være med til at fastholde og
udvikle en moderne klub for stående hunde
med de udfordringer der ligge i ændrede
jagtvilkår, mellemmernes aldersfordeling,
medlemsfastholdelse og gerne øgning, kommunikation, prøveformer, udsætningskrav,
familiemønstre med meget mere.
Vi glæder os til udfordringen og håber også
senere på en livlig medlemsdebat.
Behøver jeg at sige, at de to ruhårede
hønsehunde var involveret i begge ovenstående jagtepisoder. Og at det blev en ruhåret
hønsehund, der rejste hjem med de tørrede
griseører, som var konsortiets præmie til
bedste hund på jagten!
Knæk og bræk
Formanden

NB. Løbende i de første måneder er der
kursus i hunde-web for prøveleder. Følg
med på hjemmesiden og tilmeld jer jvf
den.

Er der noget, du ønsker at drøfte med
bestyrelsen, så er du velkommen på et af
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den
første time af hvert møde til ”træffetid”,
men fortrækker du et andet tidspunkt, så
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra
bestyrelsen og meld din ankomst
Planlagt møde
2014
Lørdag 01 februar, Fjelsted Skovkro

www.fjd.dk

33

DANSK RUHÅR KLUB

Hovedprøven 2014
I år skal vi en tur til Grenå hvor hovedprøven er planlagt, prøveleder Tommy Hougaard og hans stab af hjælper er klar til at
tage imod os til en weekend hvor vi skal
på terræner omkring Grenå og der afholdes
fest aften lørdag hvor vi har mulighed for at
hygge os med gode venner.
I skrivende stund er mange ting ikke på
plads endnu, så for yderlige informationer
og tilmelding må i følge med på klubbens
hjemmeside, selve tilmeldingen vil forgå
på hunde web, og det er Annette Laursen
2118 3123 og Lars Hansen 2030 1420 der
vil stå for tilmeldinger og øvrige bestillinger så spørgsmål ang. dette til dem og ej til
prøveleder.
Vel mødt i Grenå.
Bestyrelsen.

DRK´s generalforsamling 2014
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Ruhår Klub lørdag 26
april 2014 kl. 13.00 på Hotel Hedegården,
Vald.Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Aflæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revide
ret årsregnskab
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Søren Hecht (Kasserer)
Eline Noiesen
Annette Laursen
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Evt.
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
fælles kaffebord.
Overrækkelse af pokaler:
Husk at indsende resultater (Og evt point
beregning) hvis du og din hund er kvalificeret til en af de pokaler der overrækkes
på generalforsamlingen. Resultatliste på

Q-weekend Dansk Ruhår Klub
•
•

Er du kvinde?
Har du lyst til at træne med din eller
familiens Ruhår?
•
Har du lyst til at lære andre kvindelig
hundefører at kende og dele erfaringer
med dem?
Kan du svare ja til spørgsmålene, så tilmeld
dig DRK’s weekendkursus for kvindelige
hundefører d. 2-4. maj 2014
Kurset afholdes i Randbøl-området, (Vejle –
Billund) og der bliver mulighed for at træne
vandarbejde, apportering, schweiss, mm.
Kurset starter fredag aften og slutter søndag
eftermiddag.
Du får mulighed for at træne på dit og hundens niveau, så tøv ikke med at tilmelde dig,
selvom du er nybegynder!
Tilmelding senest den 1. april 2014 på
www.ruhaar.dk
Vi håber at se mange såvel kendte som
ukendte ansigter.
Ved spørgsmål kan Tanja Harbo kontaktes
på tlf. 27 62 46 04, eller følg med på hjemmesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo

Foto: Anders L. Nørgaard.
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aktuelle hunde bedes sendt til pokal administrator Poul Erik Rasmussen Åvangen
25, 5771 Stenstrup Telefon: 22232362
mail:pokaler@ruhaar.dk senest 23 Marts
2014
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 og husk at returnere
pokalerne senest 16 marts og gerne før!!!

DANSK RUHÅR KLUB

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

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Årbog 2013 er på vej vil du sikre dig den og ikke har bestilt så
kontakt også Søren Hecht.

16/2 træning omkring Suldrup mødested og
tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Thorbjørn
Skovrup på tlf. 23362924
22/2 træning omkring Terndrup mødested og
tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Niels Erik
Nielsen på 20229088
23/2 træning omkring Års mødested og tidspunkt
fastlægges ved tilmelding til Peter Broersen på
81741550
Lokal schweissprøve
Lørdag d. 3/5 afholdes lokal schweissprøve omkring
Hadsund.
Der afholdes både 3 og 20 timers spor. 125 kr. for
3 timer, samt 175 kr. for 20 timer. Der betales på
prøvedagen Tilmelding senest d. 29/4 til Frits Hansen Alsoddevej 25 9560 Hadsund mobil 21837748
Mødetidspunkt kl. 9.00 hos Kim Bartholomæussen
Ålborgvej 99 9560 Hadsund
Morgenmad og frokost inkluderet i prisen.

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

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk

Trimmeaften
Udstillings, samt trimmeaftner lægges på nettet
senere.

Hirtshals området:

Ræveslæbstræning
Hadsund 29/7-5/8-12/8-19/8 mødested og tidspunkt
kontakt Jan Bartholomæussen på 29837881
Urhøj Plantage. 31/7-7/8-14/8-21/8

Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330
Dronninglund, tlf: 60130423 E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23
Lokal forårsmarkprøve:
Der afholdes lokal markprøve i Højmark, søndag d.
23. feb. Mødested: Adelvej 65, 6940 Lem St.
kl. 9.00. Tilmelding/ gebyr 150 kr. sendes til Rasmus Nielsen, Adelvej 65, 6940 Lem St.
el. på mail: rin@pc.dk senest d. 16. Feb. Der kan
tilmeldes i ung/ åben og vinderkl.
Max. 3 hold. Prøven er i samarbejde med KHK
midt/ vest jylland.

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedsted Telefon: 9793 6119 - 2764 6127 E-mail:
thisted@ruhaar.dk
Marktræning i Vigsø, 2014
Søndag den 16/2- kl. 10.00, Søndag den 23/2- kl.
10.00, Søndag den 2/3- kl. 10.00, Onsdag den 19/3kl. 17.00, Tirsdag den 1/4- kl. 17.00
Tilmelding til Jørgen, 51278245, senest 2 dage før.
Marktræning i Sevel 2014, Lørdag den 22/2- kl.
10.00, Tilmelding til Poul, 81284918 senest 2 dage
før
Marktræning i Krejbjerg 2014, onsdag den 26/3kl. 17.00. Mødested aftales ved tilmelding til Bent
Riis-Jensen, 30311259, senest 2 dage før.
Lokal markprøve 2014 søndag den 9/3- mødetid kl.
08.30. Terræn og mødested er ikke fastlagt.
Tilmelding til Kaj Verner, 27646127 eller kvn@sjm.
dk senest den 3/3Schweisstræning i Sevel
Mandag den 14/4- og mandag den 28/4-2014 kl.
17.00. Tilmelding til Poul, 81284918 senest 3 dage
før.

Hobro området:
Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk
Forårsmarktræning:
15/2 træning omkring Hadsund mødested og tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Jan Batholomæussen på 20837881

Ræveslæbstræning:
Mandag d. 24. marts starter vi ræveslæbstræning,
som foregår 4 mandage indtil prøven i april.
Tilmelding til: Rasmus Nielsen, tlf. 25550203 senest d. 17. marts. Ved tilmelding oplyses mødested,
tidspunkt, gebyr m.m. Min 5 deltagere. Træningen
er i samarbejde med KHK midt/vest jylland.

Rævslæbsprøve
Ræveslæbsprøve Urhøj Plantage d. 28/8 kl. 18.00
kontaktperson Thorbjørn Skovrup 23362924
Tilmelding.: Hundeweb. E.v.t spørgsmål ring til
Thorbjørn eller Peter Broersen på 81741550
Efterårsmarktræning:
23/8 træning omkring Hadsund mødested og tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Jan Bartholomæussen på 20837881
24/8 træning omkring Suldrup mødested og
tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Thorbjørn
Skovrup på 23362924

Randers området:
Kontaktperson: Flemming Ransborg Sanglærkevej
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Anerkendt ræveslæbsprøve m. diplom:
Fredag d. 25. april. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausei. Tid: kl. 17.30. Tilmelding + betaling på
www.hundeweb.dk Der kan også tilmeldes på anerkendt anmeldelses blanket som sendes sammen
med gebyr (150 kr) til: Rasmus Nielsen, adelvej
65, 6940 Lem. Gebyr kan evt. indsættes på konto
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.
Senest d. 19. april. Min. 5 deltagere. Dommer:
Gorm Henriksen.
Anerkendt schweissprøve:
KHK afholder anerkendt (3 timer/ 400m), (20 timer/
400m), ( 20 timer/ 1000m) og (40 timer/ 1000m)
schweissprøve i Torsted. Søndag d. 4. maj kl. 9.00.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + gebyr skal sendes til prøveleder: Ebbe
Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim. (Tlf: 97333335)
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- senest d. 26. april. Kan evt indsættes på konto:
7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden skal være DKK stambogsført.

Skanderborg området:
Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år . 2014 arrangementer kan ses på Højderyggens
hjemmeside www.hojderyggens.dk
Tilmelding til arrangementerne skal ske til: Peter
Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring, 7580 1814 –
2527 3375. formand@hojderyggens.dk

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

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

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

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

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

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

2014:
Februar 2. og 23. Markprøvetræning for begyndere
Markprøvetræning for begyndere (evt. også let
øvede ved manglende tilmelding)
v/Søren Nielsen, Jystrup 5-10 hunde afhængigt af
kundskaber. Tilmeldingsfrist senest d. 31. januar
2014 til Søren Nielsen, tlf. 60 49 11 66 (mail
soren@fredskovs.dk). Pris kr. 200,- (samlet for
begge dage, kan ikke opdeles). Forplejning: Lettere
morgenbrød med kaffe (frokost tager man selv med
som fortæres i terrænet) Meningen med kurset er
at skabe forståelse for jagt med den stående hund,
fører og hund imellem på marken. Introduktion og
teori herom ved Søren.
Yderligere vil det blive gennemgået, hvilke
muligheder for prøver og træning, der foreligger
nuværende. Træningen gennemføres på egnede
marker i området. Teori ca. 30-45 min. - resterende
tid på marken - forventet sluttidspunkt kl. 15.00.
Kurset består i 2 dele opdelt på to dage, således at
der kan opnås en kontinuitet i træningen/øvelserne.
Den anden dag foregår kursus alene på marken.
Tilmelding er bindende og gælder for begge
dage. Herefter kan man anvende marktræningen i
ruhårsklub sammenhæng på Eriksholm/Vallensbæk,
som ligger i februar 2014 (se nærmere på område
Roskildes hjemmesider).
15. Marktræning Vallensbæk/Greve
Marktræning åben for alle klasser. For unghunde
forudsættes dressur- og lydighed gennemgået,
samt markprøvetræningen med Søren. 20 deltagere
maks. Mødetidspunkt: 8.30 - forventet afslutning
kl. 15.00. Adresse: Vallensbæk Jagtforenings hus,
Brøndby Vej 185, 2625 Vallensbæk
Forplejning: Morgenmad, varm ret til frokost Pris:
150,- (indbetales senest d. 12. februar på konto 5478
2001194 - markeres med dato + hundenavn + -fører)
Marts:
1. Markprøve Stenlille - Vestsjællands Markprøve
DRK Roskilde og Slagelse samt Stenlille Jagtforening. Kontakt Finn Storm for tilmelding. Indskrivning mellem kl. 8.00 og 8.30. Mødetidspunkt: 8.00
- forventet afslutning kl. 15.00.
Adresse: Stenlille Jagtforenings Klubhus, Plantagevej 1C, Døjringen, 4180 Sorø
Forplejning: Morgenkaffe kan købes Pris: kr. 250,(tilmeldingsfrist d. 24. februar og betales på stedet)
19. Klubaften/orienteringsmøde
Beretning 2013. Gennemgang og godkendelse af
regnskab 2013. Aktiviteter 2014. Kom med dine
foreslag og gode idéer til årets aktiviteter. Mødetidspunkt: 19.00 - forventet afslutning kl. 22.00
Adresse: Klubhuset på Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene Forplejning: Øl og vand
Pris: Gratis (ingen tilmelding nødvendig)
April:
30. Apporteringstræning
Målsætningen for apporteringstræning er fastlagt
udfra prøveadfærd jf. tidl. års erfaringer. Der opdeles i hold for apporteringsprøver (den almindelige
og -udvidede) samt vand og slæb apportering.
Yderligere vil der blive oprettet en hvalpemotivationshold (4 - 10 mdr.). Sidst vil der i tilfælde af
tilmeldingerne blive oprettet et “apporteringshold”,
hvor målet alene er apportering til jagtbrug (herunder ræveslæb og andre specifikke mål). Afslutning
med middag d. 6. august 2013.
Mødetidspunkt: 18.30 - forventet afslutning ved
solnedgang Adresse: Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene Forplejning: Alle gange afsluttes med hygge
omkring grillen med pølser samt øl og vand. Husk
småpenge. Pris: kr. 400,-
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Juni:
6. - 8. Roskilde Dyrskue
Kom og vis din hund på dyrskuet ved DRKs stand.
Område Roskilde står igen i år for afviklingen af
DRKs fremvisning af vores prægtige hunderace.
Der vil være forskellige events i løbet af dagene. Vi
vil meget gerne have flere hjælpere. Kontakt os!
28. Udtagelse til Racedyst (øst)
Udtagelsen sker på vores arealer på Højvangsvej 19,
2640 Hedehusene. Der udtages 3 ruhår og 1 reserve
til racedysten på Sjælland. Regler som sædvane
for Apporteringsprøven. Tilmelding og betaling til
prøveleder Finn Storm Jensen, telefon 4362 9014 2072 5341. Mødetidspunkt: 9.00
Adresse: Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene
Forplejning: Ikke afklaret Pris: kr. 200,- (indbetales
senest d. 24. juni på konto 5478 2001194 - markeres
med dato + hundenavn + -fører)

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

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen Vadebrovej 35, Nagelsti, 4800 Nykøbing F Telefon: 5482 6843 / 2175
6843 E-mail: nykobing@ruhaar.dk

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

KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Korthaarklubbens hovedprøve ved Give 2014
kl. 12.00. Der kan købes Gryderet à kr.
90,00. Bestilles om morgenen. Afslutning
kl. ca. 16.00 på Grønbjerg Hotel.
Tilmelding. Vær OBS på at tilmeldingen
til prøven skal ske online via Hundeweb
(Dansk-Kennel-Klub). Se hjemmesiden
hvor der er link til Hundeweb. Tilmelding
senest fredag d. 21. marts 2014.
Har man ikke mulighed for at anvende
online tilmelding, kan tilmeldingsblanketten
sendes til prøvelede-ren, ligeledes senest
den 21. marts 2014.
Betalingen skal følge tilmeldingsblanketten på check eller indsættes på reg.nr. 7622
kontonr.0 001 258 395. Ved bankoverførsel
skal der skrives samme navn, som der står
på tilmeldingsblanketten.

Foto: Kim Henriksen.

Prøven afholdes lørdag 5. og søndag 6. april
2014.
Mødested: Grønbjerg Hotel, Hovedgaden
34, Grønbjerg, 7323 Give.
Prøveleder: Kristian Møberg, Højgårdvej 8,
7323 Give. Tlf. 75 73 24 67 /22 905 268.
E-mail: give@korthaarklubben.dk
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 hunde er på 50
eller derover.
Hunde fra om lørdagen, der kvalificerer
sig til vinderklasse, får også mulighed for
at deltage. Mødested og tid begge dage:
Grønbjerg Hotel kl. 8.00. Mød i god tid
og henvend dig i teltet ved indkørslen til
Grønbjerg Hotel for at få oplyst, hvor du
skal parkere.

Morgenkaffe kan købes begge dage fra
kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil
madpakker à kr. 55,00 kan bestilles forud på
mail eller tlf. til prøvelederen. Skal afhentes
og betales ved betjeningen på Grøn-bjerg
Hotel om morgenen.
Vi samles lørdag kl. 18.30 til festmiddag
på Grønbjerg Hotel. Herunder uddeling af
præmier og pokaler. Middagen koster kun
kr. 60,00, da klubben giver et tilskud hertil.
Tilmeldingen til middagen skal sendes
til prøvelederen på mail eller tlf. senest d.
27.3.2014
HUSK! De bestilte spisebilletter til festmiddagen lørdag aften skal afhentes og betales
om morgenen ved betjeningen på Grønbjerg
Hotel.
International vinderklasse søndag starter
præcis kl. 8.00. Frokost på Grønbjerg Hotel
www.fjd.dk

Bemærk: Ungdomsklasse: For hunde,
der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og
som ikke er fyldt 24 måneder, som i Fælles
Markprøveregler vedrørende unghunde.
Gebyr kr. 350,- for såvel unghundeklasse,
åbenklasse og international vinderklasse.
Bemærk: Det er muligt at stille i åbenklasse,
uanset hvor mange 1. præmier hunden tidligere har opnået i denne klasse.
Husk: Resultatbog for unghunde og åbenklasse hunde skal, såfremt man ønsker resultatet indført, afleveres om morgenen.
Angående overnatningsmuligheder kan
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro 75
348 111 (ikke hunde på værelserne), Sdr.
Omme Kro 75 341 700, Diagonalkroen
Give 75 735 544, Billund Vandrehjem 75
332 777, Billund Kro 75 332 633, Grindsted
Campingplads 75 321 751, Bed & breakfast,
Give 75 735 744.
Vi håber, at alle, såvel hundeførere som
dommere, vil bidrage til, at vi får en god
prøve og ligeledes håber vi på stor tilslutning til festmiddagen lørdag aften.
Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Kristian Møberg
Prøveleder.
Dommerbesætningen til Giveprøven 2014
foreligger ikke ved redaktionens deadline.
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Den stående korthårede hønse- & jagtbrugshund 2014
Synspunkt

Foto: Kim Henriksen.

Den Korthårede Hønsehund har haft en
alarmerende tilbagegang i hvalperegistreringerne på 69 % fra 1979-2012. Tallene kan
ses på hjemmesiden. Vi er den kontinentale
race som har haft den største procentvise
tilbagegang i den periode, i forhold til
Ruhårede hønsehund og Mynsterlænder. Vi
avler altså i højere og højere grad hunde til
os selv og flere og flere jægere vælger vores
race fra. Hvad kan årsagen til dette være?
Tilbagegang i fuglevildtet kunne være en af
årsagerne, men forklarer ikke, hvorfor det
netop er os, der har den største tilbagegang.
Hvordan får vi klarlagt dette problem? En
af måderne kunne være pr. tlf. at spørge de
medlemmer, der har meldt sig ud af vores
klub indenfor de sidste 5 år, om hvorfor, om
de stadig har en Korthår og om de vil vælge
en korthår igen, hvis hunden ska fornyes.
Hvis dette ikke er tilfældet ville det jo være
rart at vide hvorfor. På den måde kunne man
få et fingerpeg om der er noget racespecifikt
der skal rettes, og hvor avlerne eventuelt

skulle sætte ind. Jeg ved godt at dette er et
stort arbejde, der ikke alene er bestyrelsens
opgave. Den kunne udmærket lægges hos
aktivgrupperne.
Min egen mening om årsagen skal ses i
lyset af, at jeg i 15 år jeg har været med i
Aktiv Gruppen Storstrømmen som hjælper,
træner og dommer, og har set en hel del
Korthårede og Ruhårede hønsehunde og efter min mening har en stor del af de korthår
jeg har haft med at gøre vist markant dybere
liggende brugsegenskaber, især i vandpassion og sporvilje. Disse dybereliggende
egenskaber gør, at der skal en noget højere
arbejdsindsats til før niveauet er acceptabelt. Dette er min personlige mening og den
kunne eventuel af- eller bekræftes ved ovennævnte undersøgelse.
Måske er hele vores prøvesystem ikke godt
nok til at finde de rigtige avls individer?
Kunne vi gøre noget ved dette på klubplan?
Vi er uenige om dette i klubben, og det er
som om, vi er ved at dele os i 2 lejre. Dette

KHKs Schweissprøver 2014

kontonr. 7362-20050055-8.

For tilmelding skal hunden være DKK
stambogsført eller anden FCI-anerkendt
stambog og stambogsnr. angives! Adgangskrav og bedømmelse efter DKKs regelsæt.
Schweissprøve Holbæk, søndag den 27.
april kl. 9.00. 8 spor 3 t/400m. Mødested:
På Eriksholm Avlsgård på Eriksholmvej,
Holbæk - Jagthytten bag gården. Tilmelding og betaling senest 14. april til kontonr. 0537-8025644132. Prøveleder Lene
Engholm, Lergravsvej 55, Holbæk, tlf. 23
39 86 98.
Mail.: Le-jj@mail.dk
Schweissprøve Tårs, lørdag den 3. maj kl.
9.00. 3 timer/400m og 20 timer/400m.
Max. 10 hunde. Mødested: Græsdalsvej 34,
Tårs. Prøveleder: Per Winther, Græsdalsvej
34, Tårs, Tlf. 98 95 83 93 eller 6027 6020.
Tilmelding og betaling senest 27. april til
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undrer mig en del, vi ønsker vel alle sammen det bedste for vores elskede Korthår.
Det undrer mig især at nogen i vores klub
mener, at deres egne hunde bliver bedre ved
at rakke andres hunde ned.
I mit indlæg for 2 år siden sluttede jeg af
med, at vi bliver nødt til at udvikle/ tilpasse
vores race til det som jægerne kræver af
en jagthund, det mener jeg stadig. Men vi
kunne jo starte med at tale pænt om hinandens hunde, for skal vi undgå fortsat tilbagegang, er vi nødt til at trække på samme
hammel. Vi kan også bare fortsætte, som
vi har gjort de sidste 20 år, læne os tilbage
og sige her går det godt, måske vi så skulle
lægge en ansøgning ind om at blive den 8.
klub i klub 7, da jeg er bange for det vil gå
den vej, hvis vi ikke får vendt nedgangen.
Ris og ros modtages gerne på ovenstående,
her eller på min mail.
Mvh
René Jørgensen
Rhj.faust.sport@gmail.com

20t/1000m., 40t/1000m
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Schweissprøve Torsted, søndag den 4. maj Skive. Alle hunderacer er velkomne.
kl. 9.00. 3t/400 m., 20t/400 m., 20t/1000 m. Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtog 40t/1000 m. Mødested: Jagthytten Sdr.
forening. Der kan købes morgenkaffe og
Klausie. Tilmeldingsblanket og deltagerge- middagsmad.
byr sendes til prøveleder:
Tilmelding på DKKs Schwiess-anmeldesblanket, findes under DKKs aktiviteter og
Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, Tim. Tlf.: 97
33 33 35 – senest den 26. april. Kan eventu- betaling senest 30. maj til kontonr. 5532elt indsættes på konto nr. 7670-2804172.
4384731010. Eftertilmelding modtages
ikke. Prøveleder: Jens Arne Hald, EngSchweissprøve Als, lørdag, den 21. juni
gårdsvej 33, 9530 Støvring, tlf. 20 64 52
46. Mail: jenshald@post10.tele.dk
kl. 8.45. 3t/ 400 m og 20t/ 400 m. Mødested: P. pladsen for enden af Flædbækvej,
6430 Nordborg. Sted: Nørreskoven på Als. Schweissprøve Torsted, søndag den
Tilmelding og betaling senest d. 14. juni til 20. juli kl. 9.00. 3t/400 m., 20t/400 m.,
prøveleder: Chr. Hansen, Bakkevænget 11, 20t/1000 m. og 40t/1000 m. Mødested:
Jagthytten Sdr. Klausie. TilmeldingsblanBroager, tlf.23 30 21 46.
Gebyr indbetales på kontonr 8010 – 1 776
ket og deltagergebyr sendes til prøveleder:
260.
Ebbe Brunsgaard, Gejl vej 1, 6980 Tim.
Tlf.: 97 33 33 35 – senest den 30. juni. Kan
Schweissprøve Skive, søndag den 15.
eventuelt Indsættes på konto nr. 7670juni. kl. 08.30. 3 t/400m., 20 t/400m.,
2804172.
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Schweissprøve Roldskov, lørdag, den 23.
august kl. 08.30. 400m/3t. - 400m/20t og
1000m/20t
Mødested: P-pladsen i Roldskov, Buderupholms statsskovsdistrikt ved Skørping.
Max. 3 hold. Prøven er åben for andre racer.
Tilmelding og betaling senest 7. august, til
kontonr. 3401-3401197141. Prøveleder:
Dan Vestergaard, Langerimsvej 90, 9560
Hadsund. Tlf. 30 63 39 56. Mail: danvestergaard@hotmail.com

Schweissprøve Skive, søndag den 10.
august kl. 08.30. 3t/400 m, 20t/400m,
20t/1000m, 40t/1000m.
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Alle hunderacer er velkomne.
Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening. Der kan købes morgenkaffe og
middagsmad.
Tilmelding på DKKs Schweiss-anmeldesblanket, findes under DKKs aktiviteter
og betaling senest 1. august på kontonr.
9070-1623678004. Eftertilmelding modtages ikke. Prøveleder: Villy Andersen, Gl.
Kongevej 16, 9460 Brovst, tlf. 98 23 25 95
Mail: Schweiss@korthaarklubben.dk

Aktivgrupperne

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 19. april 2014. Min. 5 deltagere. Dommer: Gorm Henriksen.
Vand og slæbtræning:
Onsdag den 11. juni 2014 (vil køre hver onsdag
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg
primo august 2014). Mødested: Pumpestation nord,
Stauning. Tid: kl. 18.30 Tilmelding til: Steen Kristiansen (tlf. 42 74 40 94) – senest den 7. juni 2014.
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 400,- (afregnes første
gang). Træningen er i samarbejde med Ruhårsklubbens område 4.

Foto: Kim Henriksen.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Program 2014:
Opstart af schweisstræning:
16. feb. og den 23. feb. 2014. 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. 97 33 33 35) – senest den 26. januar 2014.
Lokal markprøve:
Der afholdes lokal markprøve i Højmark, søndag
den 23. februar 2014. Mødested: Adelvej 65, 6940
Lem St. kl. 9.00. Tilmelding til Steen Kirk Jensen,
Kildebakken 6, 6940 Lem. Tlf.: 97 34 16 01.
Tilmeldingsgebyr: 150,- kr. Senest den 16. februar
2014.(Ung/åben/vinderklasse hunde). Max. 3
hold. Prøven er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.
Ræveslæbstræning:
Mandag den 24. marts 2014 starter vi ræveslæbstræning som foregår 4 mandage indtil prøven i april
2014. Tilmelding til Steen Kirk Jensen, senest den
17. marts 2014 på tlf. 97 34 16 01 eller 6146 7501.
Ved tilmelding oplyses mødested, tidspunkt, gebyr
m.m. Min. 5 deltagere. Træningen er i samarbejde
med Ruhårsklubbens område 4.
Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 25. april 2014. Mødested: Jagthytten

Fuldbrugstræning:
Fuldbrugstræning:Mandag den 16. juni 2014 og følgende mandage frem til den første fuldbrugsprøve
i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing.
Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf.
61 28 50 32) – senest den 10. juni 2014. Max: 12
deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved
første træningsdag) dertil kommer afregning af
vildt. Træningen er i samarbejde med Ruhårsklubbens område 4.
Apporteringsprøve/Familiedag:
Søndag den 22. juni 2014 kl. 9.00 afholdes
anerkendt apporteringsprøve hos Inge Thorndahl,
Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg. Tilmelding til
Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem senest
den 15. juni 2014. Tilmeldingsgebyr kr. 225,- bedes
indsættes på konto nr. 7670 1788020. Der vil endvidere være mulighed for eksteriør bedømmelse af
hundene samt sjov apportering på tid. Ovenstående
er i samarbejde med Ruhårsklubbens område 4.
Lokal efterårsmarkprøve:
Afholdes søndag den 24. august omkring Timring/
Vildbjerg og Lem. Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding. Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe
som betales ved tilmelding. Tilmelding til Annette
Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup.
Tlf.: 27 81 25 28. Tilmelding senest den 17. august
2014, skriftligt og til tiden. Max. 2 hold.
Ræveslæbsprøve:
Fredag den 10. oktober 2014 i Hjelm Plantage.
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-??) til: Steen
Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den
5. oktober 2014. Kan eventuelt indsættes på konto
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.
Min. 5 deltagere.
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Aktivgruppen Vendsyssel.
Nyhedsbrev 2013/2014
Aktivgruppens generalforsamling d. 8. oktober i
Tårs var godt besøgt. Flere emner var til debat, især
samarbejdet med andre klubber for stående hunde.
Der har allerede i et stykke tid været et positivt
samarbejde med Ruhårsklubben: Se hvalpetræning.
Det er besluttet, at medlemmer af Ruhårsklubben i
Vendsyssel, indbydes til alle vores arrangementer,
da der ikke er tilslutning nok til vores arrangementer, fra vores egen forenings medlemmer.
Aktivgruppens bestyrelse: Kell Munk blev på
generalforsamlingen valgt til bestyrelsen, der nu har
følgende sammensætning: Formand: Michael Mølholt, tlf:20 24 97 13, Næstformand: Grethe Poulsen,
Tlf. 23 44 66 02, Kasserer: Kurt Grün tlf.: 21 78 06
66, Sekretær: Kell Munk tlf. 29 82 69 94, Menigt
medlem: Karsten Højen tlf. 20 93 20 47.
Hvalpetræning 2014:
Træningen kører på fuldt tryk, i et godt samarbejde
med Ruhårsklubben i Vendsyssel. Du har for nylig
fået tilsendt en mail med oplysninger om tid og sted.
Evt. spørgsmål vedr. dette arrangement til Kurt
Grün .
Marktræning d. 15. og 22. februar 2014:
Tilmelding senest 1 uge før til Kell Munk. Arrangementet kan aflyses ved dårligt vejr.
Kontingent: Prisen er uændret 50,00kr, der indsættes på kontonr 7362 0001090833
Betaling Senest 15-01-2014.
Med venlig hilsen Aktivgruppen Vendsyssel.

Aktivgruppen Aalborg.
Marktræning:
Lørdag 15. feb. Kl. 9.00. Mødested: Kjellingbrovej,
Grindsted. Tilmelding til Bjarne Jacobsen, tlf. 20
28 94 69 eller Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.
Søndag 23. feb. Kl. 9.00. Mødested: Hos Henning
Skriver, Simestedgårdsvej 1, Barmer. Tilmelding til
Bjarne Jacobsen, tlf. 20 28 94 69 eller Jens Arne
Hald, tlf. 20 64 52 46.
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Der trænes i disciplinerne; apportering af duer og
kaniner, ræveslæb, kaninslæb og apportering i vand.
Bemærk skiftende mødested:
Onsdag 23. april kl. 18.30: Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
apportering). Onsdag 30. april kl. 18.30: Mødested:
Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 7. Maj kl. 18.30: Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
apportering). Onsdag 14. Maj kl. 18.30: Mødested:
Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 21. Maj kl. 18.30: Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
apportering). Onsdag 28. Maj kl. 18.30: Mødested:
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Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 4. juni kl. 18.30: Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
apportering). Onsdag 11. juni kl. 18.30: Mødested:
Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 18. juni kl. 18.30: Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
apportering). Onsdag 25. juni kl. 18.30: Mødested:
Langholt søer. (vand og apportering).
Generalforsamling 2014:
Afholdes onsdag 23. april efter træning hos Karl
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.

Marktræning:
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på
Lolland i august og september mdr.
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk
eller www.korthaarklubben.dk
Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 30.08.2014 kl. 08.00. Mødested: Jagthytten, Kogangen, 4990 Sakskøbing.
Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold. tilmelding
til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller kin@vikima.
com
Med venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Familiedag:
Afholdes i samarbejde med Aktivgruppen Vendsyssel sidst i juni måned. Se her på hjemmesiden eller
i Jagthunden.

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Vand-, apporterings- og slæbtræning:
Få din hund trænet og gjort klar til jagtsæsonen eller
evt. prøverne. Du kan få din hund trænet i at arbejde
i vand på begyndertrin eller udvidet træning, -, apportering af duer, ænder eller kanin.
Onsdag 30. juli kl.18.00: Mødested: Langholt søer.
Onsdag 6. august kl.18.00: Mødested: Langholt
søer. Onsdag 13. august kl.18.00: Mødested: Langholt søer. Onsdag 20. august kl.18.00: Mødested:
Langholt søer.

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Marktræning efterår:
Såfremt der afholdes marktræning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden eller her i bladet.

Aktivgruppen Storstrømmen

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

Program for 2014
Apporteringstræning:
Hvis der er interesse, efter dressurtræning…? Tilmelding til Rene Jørgensen: 30 458 584
Pris: 250,- 6 gange træning.

Forårsmarkprøve:
08.03.2014 kl. 8.00 hos Henrik Wolff-Schneedorf
Grevensvængevej 25, 4700 Næstved
Max 24 hunde fordelt på 3 hold. Pris: Kr. 200,Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller
kin@vikima.com
Schweisstræning:
Opstart Søndag d. 02.03.2014 kl. 14.00. Mødested:
Vægterboligen ved Krenkerup
Pris: Kr. 640,- for 8 gange træning. tilmelding til
Palle Eriksen: Tlf.: 40 18 07 53.
Vand-Slæb-Apporteringstræning:
3. juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.10.
Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.
17. juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo.24. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930
Maribo.1. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990
Sakskøbing.8. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej,
4990 Sakskøbing.15. Juli kl. 19.00 Mogenstrup,
Bøgesøvej, 4700 Næstved.22. Juli kl. 19.00Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 Næstved. 26. juli kl. 08.00
Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. Alslev.
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Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Schweisstræning:
Afholdes evt. som individuel træning - Kontakt Per
Morville eller Jens Arne Hald.

Grundkursus markprøve:
22.02.2014 Kl. 9.00. Vi tilbyder et “markprøveintro-kursus” for nye / uerfarne hundeførere… på
Sydsjælland. Max 8 deltagere. Teori + praktisk
træning. Mødested: Petersgård, Petersgård Alle 3,
4772 Langebæk. Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.:
21 75 68 43 eller kin@vikima.com

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

Foto: Kim Henriksen.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.
Telefon nr: 98 961 856/31 719 091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42,
8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
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Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56 96 66 26
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

KORTHAARKLUBBEN
Bestyrelsesmøde
den 22. november 2013
Referat:
Fraværende med afbud Anders Wanstrup og
René Jørgensen.
1. Underskrivelse af sidste referat:
Referat fra mødet 5.09.13 blev underskrevet.
2. Økonomi (Herunder budget for 2014):
Kassebeholdning pr. 31.10.2013 blev oplyst.
Medlemstal blev ligeledes oplyst.
Udkast til budget for 2014 var forud for
mødet rundsendt og dette blev gennemgået og
justeret. Justeres yderligere når regnskabet er
helt færdigt. Regnskabet for 2013 vil vise et
underskud, idet vi i bestyrelsen er enige om at
udgiftsføre indkøbet af bogen om Den Korthårede Hønsehund til nye medlemmer fuldt
ud i 2013. Dette for at undgå at skulle lave
lagerstyring af bogen.
3. Generalforsamling (Herunder vedtægtsændringer og evt. møde med aktivgrupper):
På sidste møde gennemgik vi forslag til ændringer/justeringer af vedtægter. Disse har været til forhåndsudtalelse hos juridisk afdeling
hos DKK, hvorfra svar forelå. Ændringerne
er nu klar til at blive offentliggjort forud for
generalforsamling i februar. Nye kandidater til
bestyrelsen blev drøftet
Dirigent emner blev drøftet. Ligeledes besluttede vi at afholde formøde for aktivgruppernes
prøveansvarlige i brugen af Hundeweb. Ellen
& Birte laver oplæg. Evt. kun for de der ikke
har deltaget på DJU’s Prøvelederseminar
februar 2014. Mest vindende hunde 2013 blev
gennemgået og inviteres. Ligeledes indkaldes
emner til Årets Ildsjæl 2013.
4. Orientering fra DJU – FJD – DKK:
Der har i ovenstående organisationer været afholdt diverse møder, hvorfor tilsendte referater
blev gennemgået og kommenteret.
DJU: I forbindelse med revidering af Fuldbrugsprøvereglerne har vi spurgt 3 af vore
medlemmer om deres kommentarer, disse er
sendt til DJU. Indstilling af diverse personer til
DJU’s udvalg.
FJD: De retningslinier der er udstukket fra
FJD’s udstillingskomite blev drøftet, og Hans
Martin bringer disse op på førstkommende
møde i FJD, da vi mener, de er meget restriktive. Ligeledes ønsker vi at FJD i den kontinentale gruppe drøfter reglerne for udtagelse af
hunde til DM. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt at der er forskellige kriterier for engelske
og kontinentale hunde.
DKK: De nye Schweissprøveregler er næsten
færdige, gælder fra 2014.
5. Evaluering af Vinderklassen, samt planlægning af ny i 2014:
Stor ros til René og Allan og deres hjælpere for
deres planlægning af Vinderklassen på Falster
både fredag og lørdag. Tak til hundeførerne
for opbakning. Vi fastholder, at vi gerne vil
afholde vinderklassen i 2014 på samme tid og
sted og forhåbentlig med samme personer ved

roret. Der har været forskellige ytringer om at
der er langt at køre til Falster, men vi er enige
om at fastholde Giveprøven i Jylland og Vinderklassen på Falster. Det er et spørgsmål om
prioritering som i så mange andre situationer.
Det er lige dyrt at køre fra Falster til Give som
at køre fra Jylland til Vinderklasse.
6. Evaluering af Jagtdag for nye medlemmer:
Der har igen i 2013 været afholdt en Jagtdag
for nye medlemmer. De der mødte op fik en
fantastisk oplevelse og ville gerne komme igen
næste år. Stor tak til Karl Georg og Mariann
for jeres velvillighed. Også tak til Mona Madsen for fotografering og udarbejdelse af CD til
deltagerne og til hjemmesiden. Men vi er lidt
skuffede over at kontakte 10 nye medlemmer
og kun en lille del svarer positiv tilbage. Og
på selve dagen udebliver en deltager endog
uden at sende afbud. Det skal der meget
vigtige grunde til mener vi, det er almindelig
høflighed. Vi vil derfor gå lidt i tænkeboks og
evaluere om det måske skal gøres på en anden
måde, evt. med noget selvbetaling og først til
mølle tilmelding.
7. Giveprøven 2014 (Herunder dommerbesætning):
Giveprøven 2014 bliver som før omtalt med
udgangspunkt fra Grønbjerg Hotel. Dommerbesætning blev valgt, så indbydelser kan
sendes ud. Ligeledes blev jubilarer gennemgået og disse inviteres også.
8. Indstillinger af dommerelever:
Vi har nogle personer der har sagt ja til at
starte diverse uddannelser, det drejer sig om
markprøvedommer, eksteriørdommer og
schweissdommer. Det er jo glædeligt, men vi
kunne sagtens bruge nogle flere, så igen en
opfordring til at man evt. melder sig eller at
andre kommer med en bemærkning til bestyrelsen om, at der er nogle der måske gerne
ville i gang.
Der er kommet nyt reglement for uddannelse
af dommere i DKK regi. I den forbindelse er vi
lidt i tvivl om hvorvidt vores kandidat opfylder
betingelserne.
9. Schweissprøver 2014 samt drøftelse af
Sporchampionat:
Schweissprøverne i klubregi for 2014 er
næsten på plads og vil blive annonceret på
hjemmesiden.
Ansøgning om Sporchampionat er sendt til
DKK. Vi fastholder kravet om en markprøvepræmiering. Der har været nogle enkelte der
har protesteret imod dette krav.
Brugen af bedømmelsesskemaer på schweissprøver er frivillig, dog skal de bruges, når der
er elev/aspirant.
10. Fotokonkurrencen, Spørgeskema, opdrættervelkomstbrev:
Der er glædeligvis kommet en del billeder ind
til brug i vores nye PR materiale. Udvalget vil
nu udvælge 3 som vil blive belønnet. Offentliggøres på hjemmesiden. Herefter forestår et
stort arbejde med at få lavet det nye materiale,
men vi glæder os til at høre og se nærmere.
www.fjd.dk

Mht. rapporten om ”Hvad ønsker vi os af den
Korthårede Hønsehund” har Birte kunnet fortælle os at der har været 878 besøgende af 475
forskellige brugere igennem tiden fra rapporten blev lagt på til nu. Det var jo et stort stykke
arbejde der blev lavet, så det er glædeligt at
konstatere at der til stadighed er besøgende på
rapporten. Vi håber selvfølgelig, at brugerne
har glæde af den.
Mht. til Opdrætter velkomstbrev, så ved vi
ikke hvor mange opdrættere der bruger denne.
Men den blev lavet på en forespørgsel, så selvfølgelig håber vi den bruges. Den er tænkt til
at opdrættere kan udskrive den, gemme den på
egen PC, og ved første gangs henvendelse fra
hvalpekøbere at kunne give dem den i hånden
eller at sende den, maile den til dem m.m.
Sådan at nye mennesker fra starten bliver gjort
opmærksomme på Korthaarklubbens eksistens.
11. Henvendelse fra klubredaktør:
Vi har fået en henvendelse fra klubredaktøren,
der er i den glædelige situation sommetider
at have for meget stof til de enkelte blade.
Forespørgslen gik på referater af bestyrelsesmøderne. Hvis der ikke var plads om
redaktøren så kunne forkorte disse og henvise
medlemmerne til, at enten hun eller sekretæren
kunne sende et fuldt referat, til de medlemmer der måtte ønske det. Bestyrelsen er af den
mening, at disse referater i sin fulde ordlyd er
en meget vigtig information til medlemmerne
og derfor skal i Jagthunden, om ikke det første
blad så i hvert fald det efterfølgende. Der har
også været en kontakt mellem redaktøren og
sekretæren omkring fotokvalitet til bladet,
hvilket er afklaret.
12. Eventuelt:
Da klubben har et CVR nummer skal vi også
fra 1. november have en digital postkasse med
digital signatur for at kunne modtage post fra
det offentlige. Ellen har klaret dette.
Forespørgsel fra et medlem om Klubben ikke
skal på Facebook. Vi mener ikke det pt. er aktuelt. Der findes allerede en gruppe som Kim
Henriksen har oprettet ”Korthåret Hønsehund
i ord og billeder”, som er rigtig fin. Her kan
alle med interesse for Korthårede Hønsehunde
i ind- og udland dele ord og billeder. Der er
allerede rigtig mange med her, både medlemmer af klubben men også mange andre, som
måske med tiden kunne være interesserede i
at blive medlemmer. Siden har Kim velvilligt
stillet til klubbens rådighed, hvis vi har brug
for at den vej at komme ud med information
om diverse arrangementer. Det er vi vældig
glade for og mener det dækker for nuværende.
Vi er godt klar over at det er disse medier der
bruges, og her kommer vi jo i forbindelse med
mange flere end på en lukket gruppe kun for
medlemmer.
Næste møde afholdes forud for generalforsamlingen, når evt. forslag er modtaget.
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Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

Spurlaut - porten til spændende jagtoplevelser
Er du i besiddelse af en Münsterländer der
er spurlaut, hvad mange jo er, ligger der en
masse fantastiske jagtoplevelser og venter
på dig. Münsterländeren er i form af sin
store alsidighed en fremragende kortdistancestøver, der passer perfekt til danske
forhold og hvis den så til med er spurlaut, så
bliver det ikke meget bedre. Hvad er det så
lige spurlaut er? Spurlaut er et tysk udtryk,
der betyder at hunden ”giver lyd” halser når
den er på sporet af frisk/ varm fod af dyr,
men ikke har dyret direkte i syne. Hvis hunden halser på et dyr, den har i syne kaldes
det sichtlaut.
Som avlsvejleder støder jeg tit på at jyder
efterspørger denne egenskab, hvorimod jeg
sjældent hører dette fra en fynbo eller sjællænder. Der er naturligvis en grund til jyden
ønsker dette og det er den måde han jagter
på i de jyske plantager, hvor der drives med
kronvildt, rådyr og ræv og netop drev med
ræv er det jeg gerne vil slå et slag for. Det
kan nemlig praktiseres over hele landet og
din spurlaute Münsterländer er helt perfekt
til opgaven.
Langeland hvor jeg selv bor, er der en
masse strandenge og moser med rørskov
og tørt græs. Det er et yndet tilholdssted for
ræve og de er rimelig overskuelige, når der
skal jages. Sådanne forhold er der masser af
steder rundt i landet. Men hvordan kommer
vi nu i gang?

må gå med hare og klovbærende vildt, det
er forbudt vildt for den med mindre de er
anskudte, men skulle der springe en ræv,
kunne jeg aldrig finde på at holde den
tilbage, tværtimod vil jeg opildne den til at
gå efter ræven. Jeg har så her gjort op med
mig selv, at jeg kan risikere ryge ud af en
markprøve hvis min hund støder på en ræv,
men det er aldrig sket, for når først hunden
er rigtig lydig, kan den sagtens stoppes selv
om den gentagne gange har drevet med
Mikkel. Jeg roser den dog altid for at have
Jeg plejer at starte min unge hund på
fundet den og for at være en lydig hund.
schweiss og håber her på en præmiering,
inden den bliver for fokuseret på fasanerne. Jeg har faktisk en gang på en brugsprøve
Samtidig vil jeg måske gerne på en tysk (og haft en perfekt situation på ræv med ro i opnu kan det også snart blive en dansk) VJP og spring. Da ræven jo ikke kan flyve, gav det
HZP. Anlægsprøver for den unge hund hvor desværre ingen præmie. Vi har heller ikke
sjældent skudt ræv for stående hund på jagt.
den også skal kunne gå på et harespor. Jeg
Når hunden har lært og holde sig fra råvildt
træner minimalt på anlæggene, da hunden
og
hare, hvis det er det man ønsker, er det
ikke må virke for trænet på prøverne, men
tiden
at søge hen hvor ræven holder til. Rørapporteringsdisciplinerne er jo nød til, at
skovene.
Tidspunktet er typisk December
være gennemarbejdet. VJP og HZP er ovre
og
Januar
og jagtloven giver også mulighed
inden hunden er fyldt 2 år og det er godt,
for
regulering
i Februar, hvis de rigtige
for så kan jeg nemlig komme i gang med
betingelser
er
opfyldt.
4- 5 skytter placeret
at, træne lydighed på marken og det er en
på
stratetisk
rigtige
steder
og så altid kun
vigtig ting i forhold til vores rævejagt.
en
hund
i
arbejde
af
gangen.
Jeg går selv
Lydighed indebærer jo, at hunden ikke
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igennem med hunden, sørger for den får
dækket arealet og er vi heldige springer der
en ræv. Det er ikke sikkert hunden kommer på fod af ræven de første gange, men
bliver den skudt, så aftal med skytterne,
at de lader den ligge og bring hunden på
sporet det sidste stykke, der hvor det ofte er
kendt og lad hunden ruske ræven ligesom
en gravhund rusker ”sin” ræv, når den finder
den. Naturligvis skal hunden også lære, at
apportere ræven, hvad den jo altid skal have
lov til, at slutte af med. Når den har prøvet
alt dette nogle gange, så er vejen for nogle
fantastiske jagtoplevelser banet. Man kan
jo også prøve i skov, men dette forstyrrer jo
det klovbærende vildt en del, hvis man ikke
ønsker drevet også skal omfatte dette. Når
først hunden ved hvad det går ud på, er det
blot at sende den ind i stykket, der naturligvis kan være på adskillige tdr. land. Hunden
vil søge efter rævefærten og hvis den støder
på den, ja så går drevet.
Mine Münsterländere har altid kun været
spurlaut på ræv (dog også kat) og jeg er
overbevist om, det er fordi de ved hare og
klovbærende er forbudt vildt, men det er
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fantastisk når først de begynder at halse og
når skytterne for inden er informeret om, de
kun halser på ræv, så giver det dem nogle
utrolige spændende jagtoplevelser. Jeg
havde dog en hanhund, der var 4 år inden
han blev spurlaut. Han havde længe været
sichtlaut, men da først han rigtig fik smag
for rævedrevet , blev han også spurlaut.
Jeg husker tydeligt en gang vi skulle drive
et stykke strandeng af, Det var langt og vi
besluttede at dele det i 3 drev. Strandenge
har den fordel de er afgrænset til havet på
den ene side, så der bare skal stilles for i
enderne og så hvor evt. hegn eller gærde
støder til. Den tæve jeg brugte den dag fik
i alle 3 drev kontakt med varm rævefod og
bragte spurlaut rævene frem til skytterne
der kvitterede med 3 skudte ræve. Sådan en
dag glemmer man ikke lige med det samme.
Heller ikke landmanden, som havde sendt
bud efter os, da det var svundet voldsom i
hans hønsehold. Det skal lige understreges
at den pågældende tæve var placeret 4 gange
på vinderklasse, deltaget på DM og præmieret på fuldbrugsprøve, hvilket understreger
Münsterländerens store omstillingsevne.
Det skal også understreges at laut på jagt
ikke hænger sammen med en meget gøende

hund, der hjemme. Den ovennævnte tæve
gad ikke en gang gø af posten. Jeg har deltaget på masser af jagter, fællesjagter mm.
hvor mine hunde ikke har sagt en lyd, men
når først jeg kan se de er på spor med laut,
ved jeg hvad de har gang i.
Hvad gør man, hvis man ikke lige har
jagtret over en potentielt rævesåt? Som
gravjægere ofte får lov til at anlægge kunstgrave og passe dem rundt om på forskellige
revirer, kan man også spørge om man må
have lov at passe en lille sivbevokset mose,
en strandeng eller lign. i jagtsæsonens sidste
måneder og der vil ofte blevet taget godt
imod og når først rævene bliver leveret, så
kører det hele af sig selv og rygtes rundt
omkring. Lodsejeren/ jagtlejeren kan jo også
selv deltage. Driv jagten med måde. Ikke
for ofte det samme sted. Fred og ro giver
tryghed for ræven. Brug altid kun en hund
af gangen. Flere hunde kan ødelægge sporet
for hinanden.
Hvordan kommer man så i besiddelse af en
spurlaut hund? Egenskaben er helt sikkert
arvelig. I Tyskland kan det være direkte
dokumenteret, hvis hunden har vist egenskaben på en prøve eller på praktisk jagt for en

Invitation til DMKs forårsmarkprøve
Dato: 29.- 30. marts kl. 8.30 begge dage.
Mødested begge dage: Harlufmaglehallen,
Ravnstrupvej 1 4160 Herlufmagle
Hold: Lørdag: unghunde og åben klasse.
Søndag: vinder klasse.
Dommere: Ikke på plads.
Prøve gebyr: 350,00 kr. for alle klasser.
Tilmelding: www.hundeweb.dk

Sidste tilmelding: Torsdag d. 20 marts. Der
er mulighed for at efteranmelde hvis en
hund kvalificeret sig efter anmeldelsesfristen.
Forplejning: Se nærmere på hjemmesiden
Prøve leder: Lars”Sigurd”Vandborg, Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing sj. 24633387 ,
sigurd@nyka.dk

Et godt råd til forbrændte poter, ører og næse efter jagten
Når Hans kommer hjem med vores hunde efter jagten, sprayer jeg poter, ører
og dupper næsen (vat) med økologisk Aloe Vera. Det kan købes på apoteket.
Hilsen fra Anne Marie.
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dommer. I Danmark må man end til anlægsprøverne er en realitet, spørge sig frem hos
opdrætteren. Best er det hvis begge forældre
besidder egenskaben.
Man kan selvfølgelig sagtens drive ræv
med en ikke spurlaut hund, men det er langt
fra så charmerende og rent praktisk betyder
det, at man kan høre hvad der foregår og
skytterne kan flytte sig til bedre poster. At
tilføje denne jagtform til sit jagtlige, virke
gavner for det første de vildtarter, som lider
under rævens tilstedeværelse, men det gavner ikke mindst udbredelsen af især vores
alsidige stående hunderacer, ikke mindst
vores Münsterländer som virkelig har flair
for denne jagtform.
Palle Jørgensen

Schweissprøve ved Blåvand
Lørdag 03.05.2014 kl. 09.00 i Blåbjerg
Plantage.
400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulighed for rapportering.
Naturstyrelsen – Blåvandshuk er arealsponsor for prøven.
Anmeldesesfrist: Senest 15.04. 2014
Mødested: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning tilsendes
ved tilmelding)
Deltager: Max. 12 hunde. Prøven kan evt.
rumme andre racer.
Dommer: Leo Feldfoss og Peter Knudsen
Prøveleder:
Thomas Moltesen
Hansen, Klintingvej 240, Stausø, 6854
Henne, Tlf.:75256005/29667377, E-mail:
tmoltesen@hotmail.com
Tilmelding: Skal ske på DKK’s anmeldesesblanket, som fås ved henvendelse til
DKK’s kontor, eller downloades på DKK’s
hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver).
Prøvegebyr: 400m/3 timer – 450,- kr.. +
evt. rapportering 100,- kr., 400m/20 timer
– 500,- kr. + evt. rapportering 100,00 kr.
Der tages forbehold for evt. regulering af
prøvegebyr.
Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig eller overføret til konto 3227-384387.
Såfremt muligt kan tilmelding ske via
www.hundeweb.dk
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse
efter DKK’s regelsæt, der kan rekvireres i
lighed med anmeldesesblanketten.
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Schweissprøve ved Horsens
Lørdag den 12. april 2014, kl. 9,00
Anmeldelsesfrist : Senest den 1. april 2014.
Tilmelding:
Skal ske på DKK anmeldelsesblanket, som fås ved henvendelse til
DKK´s kontor,
eller downloades på DKK´s hjemmeside
(aktiviteter/schweissprøver), hvorfra DKK´s
prøveregler også kan downloades.Tilmelding sendes til prøveleder. Gebyr sendes
til Nordfyns Bank Reg. Nr. 6863 Konto
1036727.
Prøvegebyr: Remarbejde, 3 timer 400 m.
400,00 kr. Remarbejde, 20 timer 400 m.
450,00 kr. Rapportering
100,00 kr.

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

Marktræning på Hindsholm.
d. 23/2-2014 er for alle.
d. 2/3-2014 er for dem der vil lidt mere f.eks. til
markprøve. Tilmelding til Lars Mejser Nielsen på
tlf. 22 14 40 25
Pris pr. gang 50 kr.
Apporterings træning DJU / DMK.
Start onsdag d. 9/4-2014 kl. 18.00. Sted 1. gang
Nonnebostien Langeskov. 9 gange træning, afslutning d. 4/6-2014. Pris 400 kr.
Tilmeldning til Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25

Aktivistvalg:
Lørdag d. 22. 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.
Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk
Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 18. Marts 2014 og slutter
tirsdag den 6. maj 2014
Første gang starter kurserne kl.18, efterfølgende
starter kurserne kl. 18.30. Prisen for alle apporteringskurserne er 450 kr.
Ved overtegning på kurserne vil medlemmer af
Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Der vil være ca. 24 pladser på apporteringskurserne.
Der vil være følgende niveauer:
Begynder – Hunde som ikke kan apportere
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din
hund.
TILMELDING PÅ WWW.VESTERGAARD.AT Tilmelding til DMK træning

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

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

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: den 16 og 23. februar efter
dressurtræning. Hvis vejret tillader det kører vi terrænerne og træner to tre timer.
1. marts. Lokal markprøve Thy-jagthundeklub
Orienter jer om, hvornår de lokale jagthundeklubber starter med lydighedstræning. Og mød op og
støt dem, for hundens og jeres egen skyld. (Husk jo
mere vi arbejder med hundene, jo bedre skulle det
gerne blive), så vi kan præsentere vore hunde på
bedste vis.
1. April Opstart af lydighedstræning Thy – Jagthundeklub

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

Område Viborg:
Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Apportering
Unghunde klasse og åben klasse/øvede hunde.
Vi starter tirsdag d.08/04. kl. 19.00. De efterfølgende træningsdage er d.15/04. d.22/04. d.29/04.
d.06/05. d.13/05. d. 20/05. d. 27/05. d. 03/06. d.
10/06. Afslutning d. 17/06.

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk
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Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:
peter.madsen17no@viborgskoler.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 48,
8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: olehil@
anarki.dk
DMK Århus/Grenå henviser til Djurslands Jagthundeklubs træning, se hele aktivitetskalenderen her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk
Lokal forårsmarkprøve: Lørdag den 8. marts kl.
8.30. Klubhuset Skakkesholm, Grenå Havn.
Prøveleder: Ole Hildebrandt tlf. 8633 4116
Dressurintroduktion: Onsdag den 19. marts kl.
19.30. Mødested: EL:Con, Kattegatvej 38, 8500
Grenå
Åbenklasse/øvede Grenå: Mandag den 24. marts kl.
18.30 Dalsgårdevej, Grenå enge.
Træner: Lars Kristensen tlf. 2026 6966
Unghunde/begyndere Grenå: Tirsdag den 25. marts
kl. 18.30 Dalsgårdevej, Grenå enge.
Træner: Marianne Hummelgaard tlf. 8632 0122
Unghunde/begyndere Nimtofte: Tirsdag den 24.
marts kl. 18.30 Elholtvej 8-8551 Nimtofte.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Trænere: Anne Marie 8633 1415 og Carsten Søren

Apporteringstræning
Alle hunde er velkommen til træningen. Afholdes:
Torsdag d.20/3 til 10/4-2014. 24/4 til 7/5 -2014
Forventer afslutning med prøve 10.- 11 maj 2014.
Afholdes i Horsens - sted opgives senere
Tilmelding: Henning Petersen, mobil: 42190039

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

sen 2140 7640
Åbenklasse/øvede Auning: Tirsdag den 25. marts
kl. 18.30 Energivej ved Datagraf Auning
Træner: Ove Dam Hedegaard tlf. 3119 4990

Marktræning. Opstart kl. 9.00, 23. februar, 9 og 23
marts. 2014
150 kr. pr. gang pr. hund Sted oplyses ved tilmelding.
Da vi ikke har datoerne for markprøverne, kan der
opstå behov for at flytte nogle af træningsdagene,
nærmere info når vi nærmer os. Max 8-10 hunde.
Hunde fra ALLE områder er mere end velkommen.

Vand & Slæb: Torsdag den 27. marts kl. 18.30.
Industrivej 61 ved Pilgaard Automobiler på Vestergade i Ryomgård.
Trænere: Christian Holm Pedersen tlf. 2849 3141,
Pia Nielsen tlf. 2061 1935 og Karl Hansen 2021
2584

Lydighed/samarbejde/hvalpemotivation opstart
kl. 18.15
D.2 -9-16-23-30. April og D.7. maj 2014. Afslutning D. 11. maj kl. 13.00 med pokaler.350 kr. pr.
hund Sted oplyses ved tilmelding.

Vinderklassetræning: Torsdag den 27. marts kl.
18.30 Dalsgårdevej, Grenå Enge.
Træner: Tommy Hougaard tlf. 2244 7188

Slæb og apportering opstart kl. 18.30
D.2-9-16-23-30. April og D.7. maj 2014. Afslutning
D. 11. maj kl. 14.00 med pokaler.
350 kr. pr. hund. Sted oplyses ved tilmelding.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Højgårdsvej 53, 2 th., 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13,
E-mail: nicole@postkasse.com
Schweisstræning
Afvikles i Silkeborg i foråret 2014 (Datoer kommer
senere)
Underviser er Hans Lau og Michael Bjerregård.
Spørgsmål og tilmelding sker til Michael Bjerregård
mobil:40815133
Markprøvetræning i DMK regi foråret 2014.
15. februar kl. 9-? Teori. Her fortæller jeg lidt om
hundens sanser, vigtigt for forståelsen på marken.
Fælles markprøveregler skal vi skrive under på at vi
kender, når der meldes til prøve, så dem gennemgår
vi også de vigtigste dele af. Vi kommer også ind på
trænings metoder. Vi slutter af med at tage en lille
tur i marken hvor jeg vil prøve noget af teorien af i
virkeligheden med udvalgte hunde. Så lad din hund
blive hjemme denne dag.
15. marts kl. 9-? - Opfølgning i marken. Denne
gang skal du have hund med. Vi har due og hare
fluscher med. Og slutter af med marktræning
1.april kl. 17. Marktræning. Carsten Trøjborg,
mødested oplyses ved tilmelding på tlf.: 20627002

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

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

www.fjd.dk

Nye stambøger
Som det nok er en del bekendt er der kommet nye stambogføringsregler fra DKK. Der
er allerede skrevet en del, fra andre klubbers
side. Ikke alt lige positivt. I DMK har vi
valgt se muligheder frem for begrænsninger
i de nye stambogsføringsregler. Stambogsføringsregler, der vel og mærke blev vedtaget med et overvældende flertal på DKKs
ekstraordinære Repræsentantskabsmøde
2012, hvor det var et gennemgående ønske
at give opdrætteren et større ansvar for
avlsarbejdet. I DMK har vi valgt at forfølge
den historiske mulighed at få eksponeret de
brugsmæssige sider af vore racer, som den
ene variation af de to stambøger giver mulighed for. Ligesom vi får mulighed for at
eksponere og fastholde den sundhedspolitik,
klubben har været garant for siden slutningen af 80’erne.
Det er værd at bemærke, at DMK i forbindelse med forhandlingerne var med i 2013,
som den første af små 70 specialklubber,
der på daværende tidspunkt havde forhandlet med DKK, fik en avlsrestriktion vedr.
HD. Dette på trods af, at racerne ikke har
dokumenterede problemer med HD. Klubben fik denne indrømmelse for at sikre vores
troværdighed i forhold til udenlandske samarbejdspartnere – og som en anerkendelse af
det målrettede arbejde klubben har udført og
forsat ønskede at opretholde på området. Til
stede for DMK var Henrik Raae Andersen
og Gunner Bertelsen.
Der er tale om to variationer af stambøger:
En ”Basisstambog” med avlsrestriktioner
samt en ”Basisstambog + med avlsanbefalinger”, som skal være opfyldt for at få
påtegnet teksten ”Denne hund er avlet efter
Dansk Münsterländer Klubs og DKKs avlsanbefalinger”.
Varianterne indeholder:
Avlsrestriktioner (gælder for begge varianter):
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres,
såfremt begge forældre før parring har HDstatus, der er godkendt af FCI og registreret
i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren
vurderer, at hundens samlede bidrag til
racen vil være positivt. Avlspartneren skal i
så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler
på normal plads.
Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet
efter Dansk Münsterländer Klubs og DKK’s
avlsanbefalinger” på stambogen skal en
række punkter være opfyldt være opfyldt:
Du kan læse mere på DMKs hjmmeside.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com

På Sct. Hubertusprøve i Sverige
prøveform, hvor selve jagten er hovedformålet. Disse prøver er efterhånden blevet
almindelige på kontinentet, især i Frankrig
og Italien, hvor de tiltrækker mange deltagere. Der arrangeres bl.a. verdensmesterskaber i Sct. Hubertusprøve, hvor flere danske
og svenske ekvipager har haft stor succé på
både herre – og damesiden.
I Sverige er prøveformen ret ny, og der
arrangeres endnu kun få prøver af slagsen,
og det er mig bekendt nogenlunde på samme
niveau i Danmark.

Estrid og Maria i aktiomn. Foto: Maud Matsson.

En spændende beretning fra en svensk
kollega om en mindre kendt prøveform.
Og hvordan man, trods en smule tvivl om
det rigtige i at melde sig til en prøve, kan
komme langt, når man har en dygtig hund.
En lummer augustaften efter lidt hundeog skydetræning sammen med ligesindede,
sad vi og grillede og hyggede os på hundefolks manèr på ” Långtora Hund & Sport”
udenfor Enkøping i Sverige.
Samtaleemnet var naturligvis først og
fremmest hunde i almindelighed og stående
hunde i særdeleshed samt jagt og prøver.
Frem til dette tidspunkt havde jeg kun i forbifarten hørt tale om en Sct. Hubertusprøve
for stående hunde (iøvrigt findes denne
prøve også for spaniels).
Det lød avanceret synes jeg – det ville jeg
aldrig turde at deltage i …o.s.v.
Nu skulle der ikke desto mindre arrangeres en sådan inofficiel prøve på Långtoras
fuglerige arealer for andet år i træk.
- Skal du ikke stille op med Estrid ? hører
jeg så en af de allerede ”frelste” spørge. ”
Det kunne være sjovt at vi var flere piger !”
Der var det så at det skete.... jeg hører mig
selv svare kækt, fuld af selvtillid : ” Selvfølgelig – det lyder enormt sjovt. Jeg melder
mig straks til !”
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Senere var den eneste tanke jeg havde –
hvad er det du har gjort ?.
At min GDH tæve Estrid skulle klare det
var jeg ikke i tvivl om – men jeg selv ?!
Jeg er en svensk pige, oprindeligt fra
Skåne, i øjeblikket bosiddende i Sigtuna
nær Stockholm, som startede med Sennen
hunde, men som har trænet og jaget med
stående hunde siden 1996, da jeg fik min
første tyske korthår.
Ti år senere ville jeg prøve en ny race –
det blev en Gammel Dansk Hønsehund
(Nei`s Holger af Fangel Torp) som nu bærer
titlerne SEUCH,J, SV-10, NORDV-07 efter
som første svenskfødte GDH at stille til
prøve og opnå 1 præmiering i Svensk Jaktprov, der stiller krav til både sporarbejde,
apport på land og i vand samt markprøve.
Mit raceskifte har jeg aldrig fortrudt.
Den gamle danske hønsehund er for mig
den perfekte kombination af bedste ven,
familjemedlem og jagthund. Derfor blev det
til endnu en GDH, Neis Simsala Estrid. Hun
er om muligt en endnu bedre jagtkammerat
end Holger, men vi har endnu ikke ramt
dagen på Jaktprov.
Denne prøveform blev startet af det italienske jægerforbund med tanken at have en
www.fjd.dk

I de svenske regler for Sct. Hubertusprøven står der blandt andet : ”Formålet med
prøven for jægere med stående og stødende
hunde er, at fremme effektiv, etisk højtstående og sikker jagt med stående hunde
og spaniels gennem prøver på højt niveau.
Hundens arbejde spiller en stor rolle, men
Sct Hubertusprøven skal, til forskel fra
almindelige hundeprøver såsom markprøver,
fokusere på ekvipagens evne til at gennemføre en ideel jagt. Målet er at udpege den
dygtigste jæger, fremfor alt med henblik på
effektivitet, etik og sikkerhed … ”
Sct Hubertusprøven gennemføres som
rigtig jagt, hvor hundeføreren også fælder
vildt. Dommerne bedømmer ekvipagen som
en helhed udfra jægerens evne til at føre sin
hund på en tiltalende måde. Man bedømmer
samarbejdet med hunden, jægerens skydefærdighed, våbenhåndtering og en hel del
mere.

Estrid i fuld fart over marken. Foto: Maud Matsson.

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Prøven dømmes normalt af to dommere,
men i år på Långtora kun af én : Jimmy
Johansson.
Han har stor erfaring med denne prøveform internationalt og har i flere tilfælde
fået høje placeringer ved prøver i udlandet.
Senest ved VM i Sct Hubertus i Kroatien,
hvor han individuelt blev nr. 3 med sin ruhår
Hedängens G-Tosca og ligeledes nr. 3 for
hold. På holdet var foruden Jimmy føreren
Amir Saidizand med den Irske Setter Remkilens Qwiss.
Ved starten af prøven presenterer man sig
for dommeren, viser jagttegn, presenterer

Estrid og Maria. Foto: Maud Matsson.

hunden, beskriver våben og ammunition
samt begrunder valget af sidstnævnte.
Man slipper en hund af gangen, og jager
i 20 minutter og dommeren går med og
bedømmer alt hvad man gør – og ikke gør!
På de 20 minutter må man nedlægge max 2
stk. vildt og bruge max 4 patroner.
Sct Hubertus prøven i Långtora september 2013 . Det var virkeligt enormt sjovt –
og spændende !!!
Estrid opførte sig udmærket og fik af dommeren megen ros for sit samarbejde med sin
fører, sin evne til at afsøge terrænet effektivt
og sine vildtfinderevner. Det blev til flere
perfekte fuglekontakter, men der var en, der
var nervøs og nervebanerne til pegefingeren
var holdt op med at fungere …
Otte ekvipager startede om fredagen og
ligeledes otte om lørdagen. Vi var tre piger
der startede, men ved denne prøve var der
ikke opdeling i herre- og dameklasse så alle
dystede mod hinanden, herrer og damer.
Repræsenterede racer var: irsk og engelsk
setter, pointer, tysk korthår, breton, weimaraner og en Gammel Dansk Hønsehund. De
tre bedste ekvipager fra om fredagen plus
en ”joker” med meget højt pointtal trods
mangel på skudt vildt og de tre bedste fra
om lørdagen gik i søndagens finale.

Hvordan det gik med mig og Estrid ?
Det lykkedes os at være blandt de tre bedste på lørdagens hold med 48 point, og vi
gik derfor i finalen – det var hovedsageligt
Estrids fortjeneste.
Og vi kom ikke sidst i finalen! Skydefingeren var vågnet til live, men desværre blev
det udelukkende til forbiskud.
Nu er vi en fantastisk sjov erfaring rigere
og lader allerede op til næste år – så skal i
bare se.
Og pludseligt føles en almindelig hundeprøve så simpel – der skal man jo kun holde
styr på hunden!
Jeg håber, at flere GDH jægere bliver
interesserede af Sct. Hubertus. Efter min
mening er den gamle danske hønsehund født
til denne prøveform, hvor det drejer sig om
rigtig jagt med fokus på det jagtmæssige.
Og hvor det naturlige samarbejde mellem
hund og jæger vurderes højt.
Blev du interesseret af dette? Gå ind på
www.fagelhundar.se og læs mere om Långtora og Sct Hubertus.
Maria Ehrenberg
Næstformand samt jagtansvarlig i bestyrelsen for Svenska Rasklubben for GDH.

5-klub vinderklasse
Husk 5-klub vinderklassen 29. marts ved Herning. Se annonce andet sted i bladet.

Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær
generalforsamling, Søndag den 11.
maj 2014 kl. 13:00 i Ejby Hallerne,
Halvej 5, 5592 Ejby.
Dagsorden, jf. vedtægternes § 11
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Forelæggelse og godkendelse af
formandens beretning
5. Forelæggelse af Årsrapport fra
avlsrådet
6. Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvars-frihed
(decharge)
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand (Frank Elmer
(Sjælland) (genopstiller)
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 fra Jylland, hvis

formanden vælges fra Sjælland/
Fyn. Hvis formanden vælges fra
Jylland minimum 1 fra Jylland).
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jesper Poulsen
(Sjælland) (genopstiller) Robert
Thrane (Jylland) (genopstiller)
Niels Bertram Mikkelsen (Jylland)
(genopstiller)
10. Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden i hæn-de senest 6 uger
(30/3 2014) før generalforsamlingens
afholdelse.
Til generalforsamlingen vil der blive
serveret kaffe og kage.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

Generalforsamling
Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag d. 23. februar
2014. kl. 13,00, i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.
Hele indkaldelsen inkl. dagsorden til generalforsamlingen kan
læses på klubbens hjemmeside.
På valg i 2014 er følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Grønbæk,
Leif Hansen, Jørgen Larsen og Bent Hansen og Jørgen Larsen, som
ikke modtager genvalg.
I lighed med tidligere år vil der være amerikansk lotteri. Over-

skuddet går til en film om den Langhårede Hønsehund.
Dem, som gerne vil sponsere præmier til lotteriet bedes kontakte
vores formand Carsten Lundhøj. Tlf. 74 43 32 68 eller 20 20 26
76. Email: lundhoj@bbsyd.dk. Alle sponsorerne vil blive nævnt på
klubbens hjemmeside.
Vi vil glæde os til at hilse på rigtig mange medlemmer. Det er her,
du har mulighed for at sige din mening og det er også her, du hører,
hvad der sker i ind- og udland.

Ringtræning i det Nordjyske i DKK-regi (Kreds 7). De 9 af dem er hvalpe fra Chanti og Amigo og 2 af dem er hvalpe fra Aslak. Så bare vent Uldum-udstillingen - here we
come :-)

Langhårsklubbens Hovedprøve 2014
Langhårsklubbens hovedprøve med international vinderklasse
afholdes lørdag, den 5. april ved Tiset.
Mødested: Landbomarken 3A, 6510 Gram.
Mødetid: kl. 08:30
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6510 Vojens,
Email: justm@webspeed.dk Tlf. 74 50 74 85 eller 29 26 39 85
Tilmelding og betaling af prøve via www.hundeweb.dk senest den
torsdag, den 27. marts.
Hvis man ikke har adgang til internettet, kan man tilmelde ved prøvelederen og indbetale tilmeldingsgebyret på følgende konto: reg.
nr. 1551, konto nr. 5701406. Husk at skrive hvem der har indbetalt.
Der kan tilmeldes i unghundeklasse, åbenklasse og international
vinderklasse. Pris kr. 350,00.
Pokaler kan medbringes på dagens efter aftale med prøvelederen,
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ellers skal de være fremsendt til prøvelederen, så han har dem i
hænde senest den 27. marts.
Der kan bestilles morgenkaffe med rundstykker, middagsmad
og kaffe til afslutning. Dette bestilles ved at ringe eller skrive til
prøvelederen. Der vil
være mulighed for at
købe øl og vand.
Medbragte drikkevarer må ikke nydes
indenfor.
På bestyrelsens
vegne
Just Mikkelsen.

www.fjd.dk

LANGHÅRSKLUBBEN

Kreds Midtjylland
arrangerer:

Ændring af krav for at kunne
deltage i brugshundeklassen
på udstilling.

Marktræning og Kredsgeneralforsamling
d. 1/3 2014.
Markprøvetræningen starter kl. 9.00 hos
Bent Grønbæk, Smækbjergvej 4, 7480
Vildbjerg.
Pris 50 kr.
Efter marktræningen, ca. kl. 13.00, er der
suppe i Sinding Ørre Midtpunkt. Pris 20
kr.
Kredsgeneralforsamling d. 1/3 kl. 14.00
i Sinding Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7,
7400 Herning.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Niels Grønbæk (modtager
genvalg)
Andreas Langpap (modtager ikke genvalg)
6. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 1/2 2014
Marktræning
Ved generalforsamlingen aftales der nye
datoer for marktræning forår 2014.
Vi håber at se mange gamle som nye ansigter til disse aktiviteter.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland

På forespørgsel fra et medlem har bestyrelsen ved henvendelse til DKK fået gennemført en ændring for at kunne deltage i
brugshundeklassen på udstilling.
Dette betyder, at vores hunde fremover også
vil kunne deltage i brugshundeklasse og
tildeles certifikat på en udstilling, hvis den
har bestået den Tyske HZP (Herbstzuchtprüfung).
Det betinger, at ejeren selv får HZP-prøven
registreret hos DKK inden udstillingen.
For at opnå titlen Dansk eksteriørchampion
– DKCH - gælder stadigt følgende: Hunden
skal have opnået 1. præmie i åben- have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på
en DKK-anerkendt markprøve, samt bestået
slæb- - og apporteringsprøve. Hunden skal
tillige have HD status A eller B. (Se side 56
og 57 i Udstillingsreglementet 2014)

Cosmo har været på udstilling. De ting, som han ligger
med, er BIR rosetter for begge dage på MyDog i Sverige, CACIB rosetter og pokaler også fra begge dage
samt en kvalificering til Crufts 2015
Tillykke med de fine resultater.

5-klub International
vinderklasse 2014
Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub,
Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche
Patrijshond Klub og Klubben for Gamle
Danske Hønsehunde afholder international
vinderklasse lørdag, den 29. marts 2014.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,
Tjørring, 7400 Herning
Mødetid kl.: 08:00
For yderlige information se fællesannonce
andet sted i bladet.

Mon jeg skal på prøve i foråret?

Dansk sporchampionat –
DKSCH

Sæsonens sidste kok.

www.fjd.dk

Ligeledes har bestyrelsen via DKK
fået indført, at vores race nu opnå titlen
DKSCH.
Der kræves følgende: Hunden skal have
opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer
schweissprøve samt 1. præmie på 1000
meter 40 timer schweissprøve samt bestået
ræve-slæb med maksimum point på
anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne skal være opnået
på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter den
internationale bedømmelsesskala) samt
have opnået 1. præmie eller Very Good på
FCI-anerkendt udstilling, efter at den er
fyldt 24 måneder. (Se side 61 i Udstillingsreglementet 2014)
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

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

Marktræningsweekend og generalforsamling
Et nyt tiltag i klubben er at lave en weekend med marktræning i forbindelse med
afholdelse af generalforsamlingen. Der er
rigtig mange aktiviteter i klubbens Kreds
2 og bestyrelsen vil gerne lave nogle flere
aktiviteter på landsplan og noget af det,
som der har været forespørgsel på er netop
marktræning.
Weekenden afholdes den 5. – 6. april i Rødekro Fiskepark (www.rodekro-fiskepark.
dk), hvor der er mulighed for at overnatte i
parkens hytter.
Når marktræningen er færdig lørdag bliver
der tid til at skifte til pænt tøj, hvorefter
Bestyrelsen håber at se rigtig mange fra hele ralforsamlingen på klubbens hjemmeside.
generalforsamlingen afholdes og der er mid- landet. Du kan se meget mere på hjemmesidag. Søndag fortsætter marktræningen til ca. den om priser mv. og indkaldelsen til genekl. 15.

Aktiviteter

Marktræning med dommer 1. marts 2014
- Esbjerg
Marktræning 23. februar 2014 - Hobro
Mødested: Oplyses ved tilmelding
Mødested: Oplyses ved tilmelding
Pris: kr. 150,- inklusiv morgenmad for første
Pris: kr. 125,- inklusiv morgenmad for første
hund - derefter 125 kr. pr hund
hund - derefter 100 kr. pr hund
Kl. 9.00-9.30 serveres der morgenmad
Kl. 9.00-9.30 Serveres der morgenmad
Kl. 9.30 går vi i marken
Kl. 9.30 går vi i marken, hvor der vil være
Der samles point til ”Jyllandspokalen”
hjælp til nybegyndere,
1.pr = 15 point, 2.pr = 10 point, 3.pr. = 5
Efter træning bliver grillen tændt, øl vand
point.
grill med i prisen
Grillen startes efter træning, øl og vand og
Tilmelding senest d. 19. feb. 2014 til: Flemgrill er med i prisen
ming fto@mail.tele.dk
Tilmelding senest d. 26. februar 2014 til
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på
Flemming mail fto@mail.tele.dk
4027 4444 eller Peter på 2442 9564
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på
4027 4444 eller Peter på 2442 9564
OBS ! Anmeldelsesblanketter (SKAL BRUGES) kan hentes på klubbens hjemmeside.
Familiedag 1. juni 2014 - Nr. Snede
Mødested: DCH’s. træningsbane, Skovbakken 39, 8766 Nr. Snede.
Tilmelding senest d. 25. maj 2014 til Flemming fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på
4027 4444 eller Peter på 2442 9564
Brev med tilmeldingsblanket tilsendes alle
kreds 2 medlemmer - klik her for at se det.

Møde sted: Oplyses ved tilmelding
Pris: kr.50 pr. hund
Tilmelding senest d. 07. juni 2014 til Flemming fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på
4027 4444 eller Peter 2442 9564

Vand, slæb- og apporteringsprøve og apporteringsprøve 21. juni 2014 - Århus
Mødested: v/ Krifa, Klokhøjen, 8200 Århus
N
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 =
Apportering og VSA træning 11. juni 2014 5 point - Der gives point til begge prøver
kl. 18:00 - 21:00
Grillen tændes efter prøven, øl og vand og
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grill er med i prisen.
Tilmelding senest d. 17. juni 2014 til Flemming fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes på
4027 4444 eller Peter på 2442 9564
OBS ! Anmeldelsesblanketter (SKAL
BRUGES) kan hentes på klubbens hjemmeside.

Næse for spor
Nordisk Hundearbejde, DcH

På jagt med de grå
Søndag den 4. januar var der drivjagt på
Hærvejen ved Vester Torsted/Egtved med
3 weimaranere. Det var René Toft, der stod
for hundeførerne og han greb staks lejligheden til at få grå følgesvende med.
Det tog ikke Hanne Bro Hansen med
Astro og Claus Svendsen med Largo lang
tid at sige ja til en drivjagt gennem skov
og alle havde en herlig dag med gode
situationer.
Der kom 5 stykker råvildt på paraden og
jagten varede fra kl. 9.30 til 14:00. På billedet ses Hanne Bro Hansen med sin 4 år
gamle han Astro, René Toft med sin snart
3 år gamle tæve Chilli og Claus Svendsen
med sin 4 år gamle han Largo.

Marktræning i Jylland
Kreds 2 har i år valgt at tilbyde marktræning også i foråret. Der vil være særlig
hjælp til nybegyndere, lige fra hvad de forskellige udtryk betyder, f.eks. kovending,
til hvordan man bevæger sig på marken, for
at hjælpe hunden til at få et godt søgsmønster. Der bliver også holdt en lokal prøve,
så de nye kan snuse til, hvordan det er
at gå på en markprøve. Her vil der uden
tvivl komme rigtig mange gode råd fra de
erfarne hundefører. Ud over en masse lærdom, så er det også altid rigtig hyggeligt og
vanen tro falder der nok også et par gode
beretninger fra markprøver gennem tiden.

Kort fortalt er det Nordiske program i DcH
bestående af 5 forskellige grupper: sporhunde, runderingshunde, rapporthunde, IPO
og Forsvarshunde fra de 4 lande: Danmark,
Norge, Sverige og Finland. Ved et Nordisk
Mesterskab deltager 3 hunde pr. land pr.
gruppe dels individuelt og dels på hold.
Alle grupper har 1 hovedmoment fx Spor
og 2 bi-momenter Feltsøg og Lydighed.
For at kvalificere sig til en Nordisk konkurrence skal man først bestå en Lille Nordisk
konkurrence. Her samles samtidig point for
at blive udtaget til DM i Nordisk og de 3
bedste her fortsætter til NOM som skiftevis
afholdes i et af de 4 lande.
Jeg er den glade ejer af en Weimaraner
han på 4 år, som netop har bestået en Lille
Nordisk konkurrence (nov. 2013) med hovedmoment i spor og vil gerne dele glæden
over det gode resultat med jer og samtidig
fortælle lidt om det nordiske hundearbejde.
Skovsporet i Lille Nordisk er et mindst 1
km ( St. Nordisk er 2 km) menneske/id spor
med et antal knæk og spidser og med 5 (8 i
St. Nordisk) genstande, som skal findes for
at få fuld point. En genstand er en skovpind/
gren ca. 10cm lang og 1 - 2 cm tyk med
fært fra sporlægger. Sporet er gået mindst 1
time før hunden sættes på (2 timer ved St.
Nordisk) Der må max bruges 30 min. (St.
Nordisk 60 min.) Der er ingen regler for
hvordan sporlægger må gå sporet og krat,
kløfter, åer, vandløb, vekslende bunde etc. er
ingen hindring. Hund og fører får et startfelt
på 15x25 (St. Nordisk 30x50) og har 4 min.
til at komme afsted på det rigtige spor og
i den rigtige retning. Kommer du ikke på
sporet gives der 0. Kommer du hele vejen
rundt og finder de 4 første genstande men
ikke slutgenstanden gives 0 point. Der dømmes hårdt og kravene er høje i lydighedsdelen samtidig med at man bliver dirigeret
rundt og det er ikke helt let for mig endnu!
Feltet er 40x40 meter (St. Nordisk 50x50 m)
i kuperet skov terræn med 4 små gemte ting,
som skal findes på max 5 min. Hunden skal
blive i feltet (færtområdet) og da fører ikke
altid kan se/overskue hele området så er det
vigtigt at hunden arbejder selvstændigt og
hurtigt. Er kommandoer nødvendigt skal
www.fjd.dk

hunden adlyde ellers koster det point. Min
erfaring siger at hunden skal have arbejdsro,
så går det hele bedst.
De første 2 ½ år trænede jeg mest jagt
herunder slæb, vand, apport og blodspor.
Sideløbende deltog jeg på et lydighedshold
i DcH for jeg syntes det supplerede jagt
træningen fint. Han er helt fantastisk i de
frie øvelser som feltsøg, rundering, apport
og ikke mindst spor, som også er de tunge
discipliner rent pointmæssigt.
Vi er nu rykket op fra B-klasse til A-klasse
i DcH’s program og ser frem til nye udfordringer på det nye hold. Da jeg hørte om det
Nordiske program DcH i december 2012
var jeg ikke i tvivl om, at det var noget for
os, både fordi jeg syntes godt om disciplinerne, og fordi det foregår på store arealer i
skoven. Syntes hans energi og temperament
passer godt hertil. Han er hurtig, sikker og
meget selvstændig i sit arbejde og det er
noget, der bliver vægtet højt.
Konditionen må være i top og en konkurrencedag, hvor både spor, feltsøg og lydighedsdelen skal bestås stiller udholdenheden
på noget af en prøve. Samarbejde mellem
hund og fører er alt afgørende og jeg ser
mange hunde på 7-10 år i toppen, som har
en erfaring og en sikkerhed, der ikke lige
kommer over en nat men er et langt forløb
med mange trænings spor/timer i bagagen.
Selv træner jeg spor min. 2 gange om ugen
på så forskellige underlag og det er alt fra
nåleskov, løvskov, lyng, græs til stubmark
eller andet dyrket jord. Jeg noterer alle spor
ned i en logbog med oplysninger om vind,
vejr, bund, liggetid, ris og ros. Dermed får
jeg en varieret træning og mulighed for at
forbedre nogle momenter inden det bliver til
uvaner.
Det er en fornøjelse at træne hund når han
er så glad og motiveret for opgaver og som
bonus har jeg den bedste og rareste familiehund hjemme. Min Apollo Rocco, som min
hund hedder.
Pia Henriksen
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

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

Tanker ved slutning af jagtåret
Det med hunde kræver jo også en stor arbejdes indsats, også hele året, vi er jo nogen
som måske klager over ens hunds indsats,
her tænker jeg ikke kun på vizsla, men alle
hunde, her er det jo ikke nok at fodre hver
dag, for så at smide den i bilen, når vi skal
på jagt, det er herfra at hunde navnet Køter
opstår.
Jeg har haft en sjov oplevelse med vores
gamle Pinter, som går mod det 13. år. Jeg
havde ham med et sted, hvor han er vant til
at komme, vi begyndte at gå, han løb lidt
rundt, for så at løbe tilbage til bilen, jeg hentede ham, og det gentog sig igen, så lukkede
jeg ham ind i sin kasse, vi kørte til nyt sted,
jeg åbne bagklap, for at få gevær og hund,
men den skulle ikke ud, den er blevet jagt
træt, så nu for den lov at hvile sig hver dag.
I ønskes alle et godt nyt Vizsla år, håber vi
alle må få gode oplevelser i det nye år.
M.v.h.
Nanna Brændgård og Kurt Nissen

Arkivfoto.

Er året forløbet som jeg havde forventet
med hensyn til vildt og hund.
Begge dele kræver en stor arbejdsindsats og
mange timers arbejde, det med at tro, at bare
der er fodret, er det godt, så let er det ikke.
Man skal også beslutte om den naturlige
bestand, skal forøges, med hvor mange og
hvordan. Det ville jo være dejligt hvis det
naturlige antal dyr, her tænker jeg kun på
fasaner, var stort nok, til at være tilfredsstillende, sådan er det, desværre meget få
steder.
Vi har i mere end 20 år fredet fasanhønerne, i det håb at det skulle hjælpe på
bestanden, det gør det sikkert også, men

hvad der er af kyllinger næste år, står slet
ikke i forhold til hvor mange høns vi har nu,
vi fodre hele året, men vi bekæmper jo ikke
rovfugle som i gamle dage.
Vi køber så lidt fasankokke, mest for at
tilfredsstille mig selv, i håbet om at der
i november er lidt gode skyde fugle, når
man har inviteret til jagt, vi har prøvet at
ringmærke de fugle vi satte ud, det vil jeg
ikke anbefale, man får det helt dårligt, hvor
få fugle vi skød.
Det er så heldigt at vi siger, hvis du ikke
vil have det med hjem, du skyder, så lad det
flyve, de er så kønne at se på, og måske har
din hund haft en god oplevelse.

Resultattavlen
Udstilling
02.11.2013 Herning DKK
Bonnie DK03428/2013,(kh) hvalpeblasse, SL Plac. 1
Michen’s Jatzie DK15003/2011 (kh), Exc. BK Plac. 1 CK 1. BTK
CERT CACIB BIM
Nygaards Maserati DK11578/2012 (kh), Exc, JK Plac, 1 CK 4.
BHK
Nygaards Porche DK11580/2012 (kh), Exc. MK Plac. 1 CK
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Pensionisten.

3.BHK
Quodian’s Rembrandt NHSB 2840143 (kh) Exc. CHK Plac. 1 CK
2. BHK R.CERT R. CACIB
03.11.2013 Herning DKK
Nygaards Porche DK11580/2012 (kh), VG. MK Plac. 1
Quodian’s Rembrandt NHSB 2840143 (kh) Exc. CHK Plac. 1 CK
2. BHK R.CERT R. CACIB
Thasjani’s Holly DK02044/2011 (kh), VG. BK Plac 2.
Thasjani’s Junior DK02044/2013 (kh), Exc. JK Plac. 1 CK 3.BHK
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB
www.drenteklub.dk

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

Så blev det alligevel et godt år for DDPK
Året 2014 er lige startet og alle har forladt
det gamle år, som forhåbentlig har været
med mange gode hunde/jagt oplevelser. Det
har det i hvert faldt været for mig, og jeg
siger tak for det gamle år og byder velkommen til det nye. Vores nye bestyrelse
er kommet på plads og denne gang med 5
medlemmer og 2 suppleanter, det var godt.
Mange tak for opbakningen ved vores årlige
generalforsamling, det varmer. Som altid er
der heldigvis mange, som har lyst til at være
behjælpelig med at få klubben til at køre og
vi må erkende, at vores frivillige hjælpere
er en meget vigtig del af klubben, hvis vi vil
overleve, - mange tak for jeres indsats.
Vi får igen meget travlt til foråret og når I
læser dette, har vi allerede afholdt 5 klubs
udstillingen i Jægerspris, hvor Lotte Marborg og Helle Rønde hjælper til. I Uldum, er
det Jesper Gregersen, som er medhjælper, stor tak for jeres indsats.
Vores anden store begivenhed er DDPK
Forårsmarkprøve, som i år skal afholdes
i Silkeborg søndag den 6. april hos Ole
Sørensen, som også skal være terrænleder
og med John Møller, som prøveleder. Begge
har en del erfaring med disse opgaver, og
det har de altid gjort rigtigt godt. I år er der
igen Jagt og Outdoor Messe i Odense, den
25. til 27. april, hvor klubben deltager med
en stand, hvor vi vil fremvise vores race.
Her har klubben brug for nogle frivillige,
som har lyst til at vise sin Drentsche Patrijshond frem. Alle, som deltager eller hjælper

til, vil få gratis adgang til messen.
Der vil også blive mulighed for at indskyde
jeres riffel inden bukkejagten går ind. Igen i
år afholdes arrangementet på Herning Jagtcenter i Ørre, det bliver den 10. maj. Her har
vi vores hjælpere Morten Overgaard og Ole
Sørensen på pladsen og de vil også sørge for
morgenmad og grillmad som afslutning.
Vi har planlagt, at DDPKs familieweekend
skal holdes den 31. maj - 1. juni, som i år
ikke vil blive lagt sammen med FJD udstillingen eller 5 Klubs apporteringsprøven. De
vil blive afholdt hver for sig. Familieweekenden afholdes i år hos Knud Flemming
og Inger Madsen, i nærheden af Egtved og
FJD udstillingen afholdes søndag den 15.
juni, hvor Gunnar Jensen er inviteret til at
dømme vores hunde. Forarbejdet og oprydningen i forbindelse med FJD udstillingen
vil Tommy Neesgaard fra Fyn stå for og 5
Klubs apporteringsprøven afholdes af Jesper
Langfeldt på Gestelevlundvej lørdag den
28. juni. Hold jer opdateret på vores hjemmeside angående klubbens begivenheder,
udstillinger og prøver.
Ej at forglemme folkene bag disken,
Sandie Rosenberg, som er webmaster og
hvalpeformidler, Morten Overgaard, som er
klubbens kasserer samt sørger for, at alle får
jagthunden tilsendt og vores ny klubredaktør, Helle Rønde og alle jer andre, der giver
en hånd med til klubbens hundetræning
og prøver. Jeg vil gerne, på for hånd, sige
mange tak til jer alle, for jeres indsats også i

det kommende år.
Til sidst, må vi heller ikke glemme vores
samarbejde med 5 Klubben, hvor der bliver
afholdt schweissprøve, apporteringsprøve
og diverse markprøver til fordel for vores
medlemmer, - støt op om det, vi er jo en del
af det.
Jeg håber, at vi kan dele mange af disse
begivenheder sammen, da det plejer at være
meget hyggeligt.
Med venlig hilsen fra jeres formand, Johanna Jongstra.

DDPKs forårsmarkprøve 2014
Klubbens hovedprøve afholdes søndag den 6. april ved
Silkeborg.
Vi mødes kl. 8.30 på Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600
Silkeborg, til kaffe og rundstykker. Derefter er der afgang
til marken kl. 9.00, - husk madpakken!

Prøvegebyret er på kr. 350,00 for både unghund, åben
klasse og vinderklasse.

Prøveleder er John Møller, tlf.: 2445 4099

Prøven er åben for alle kontinentale racer i det omfang,
der er plads. Da prøven er anerkendt, kan resultatet blive
indskrevet i resultatbogen. HUSK derfor at medbring
denne på prøvedagen.

Tilmelding og betaling af prøven via www.hundeweb.dk
Tilmeldingsfrist: 29. marts 2014.

Dommer: Kim Schrøder.
Max. 12 hunde.

www.fjd.dk
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DDPK marktræning
Nu, hvor foråret er på vej og DDPK afholder forårsmarkprøve den 5. april ville
det jo være rart, om vi var velforberedt på
alle sider. Lydige hunde, stram stand og en
hund, som går i en god fart og flot stil over
markene. Der afholdes enkelte steder markprøvetræning, hold jer derfor selv opdateret
fra vores hjemmeside eller tilmeld jer vores
nyhedsbrev, så får I direkte besked på e-mail

fra webmasterne. Vel mødt!
Lørdag den 29. marts afholdes der
marktræning hos Asta og Holger Thomsen,
Egholm 60, 9000 Aalborg. Vi starter kl. 10
med dagens træning. Husk at medbringe
madpakke. Tilmelding til marktræningen
kan gøres på tlf.: 2061 6292 eller mail til
webmaster@drenteklub.dk.
Jeg er nok ikke gammel nok til at komme på markprøve, men jeg kan da komme med på en træningstur.

Ønskeprofil på Drentsche Patrijshond
Vi har fået samlet alle informationerne og kan nu præsentere den nye ønskeprofil på vores race.
Testmodel
Profil Forklaring
1a Kontakt
4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
1b Håndtering
4 Følger med uden besvær.
1c Håndtering
4 Lader sig håndtere.
2a Leg - engagement
4 Leger aktivt. Starter hurtigt.
2b Leg - greb
4 Griber med hele munden, tager fat.
2c Leg - træk
3 Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen.
3a Jagt - fart
3 Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet.
3b Jagt - fangst
5 Tager byttet straks. Målbevidst.
4 Aktivitetsniveau
2 Opmærksom - står, sidder eller ligger.
5a Overraskelse - skræk
2 Stopper og dukker sig.
5b Overraskelse - trusler/angreb 2 En eller to trusselshandlinger.
5c Overraskelse - nysgerrighed
5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
5d Overraskelse - afreaktion
1 Ingen undvigemanøvre.
6a Lyd - skræk
2 Stopper og dukker sig.
6b Lyd - nysgerrighed
5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
6c Lyd - afreaktion
1 Ingen undvigemanøvre.
7a Spøgelser - skræk
3 Skifter mellem begyndende flugt og kontrol.
7b Spøgelser 2 En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet.
trusler/aggressivitet
7c Spøgelser - afreaktion
4 Går frem til figuranten, når fører er gået halvt frem mod figuranten.
8 Skarp lyd
1 Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

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

Apport! Og træning

Jeg sidder her i juledagene og har, som
deltager i Mesterskabsprøven i Apportering
2013, fået tilsendt alle kritikkerne fra prøven. Læsningen sender tankerne tilbage på
en fantastisk dag, hvor vejret, terrænet, fasanerne og jagten, gik op i en højere enhed,
som gav alle deltagerne en god oplevelse,
uanset om man var skytte, hundefører eller
dommer.
Jeg deltog som hundefører med Ritta
(Zilla), som er min første breton, men selv
om jeg var debutant i det regi, har jeg deltaget på en del af sådanne prøver, i min egenskab af, at jeg tidligere har arbejdet med
labradors. Derfor var det også interessant at
se på forskelligheden i hunderacerne. Vores
bretons, som ikke er avlet som ”retrievere”
= ” hentere”, men som kan være fremragende apportører, og de som er fremavlet,
som deciderede apportører. Der er nok ingen
tvivl om, at de bedste retrievere, til enhver
tid vil slå de bedste bretoner, set over en hel
dags jagt, med + 15 apporteringer, men…
hvor meget af dette ligger i racernes forskellighed og hvor meget ligger i den måde vi
træner og fører vores hunde? Et spørgsmål
som fører videre til: ”Hvad kan vi lære af
hinanden, på tværs af den måde vi træner de
forskellige hunderacer?” – og hvad er det vi

den rullende lyd, så hun er meget bevidst
om, at hun er ude i et apport-søg.
Jeg træner metoden, ved at lægge emner i
et relativt lille område på højst 40 x 40 meter, i begyndelse noget mindre. Først kaster
jeg emnerne, så hunden ser dem, sender
Til mesterskabsprøven skal vi gå med
hunden ved fod og afvente vores opgaver.
hunden med et ”søge” og laver rullelyden
Der bliver dødskudt en fasankok, som falder med fløjten hele tiden. Ret hurtigt begynder
i et åbent område i et fyrrekrat. Dommeren
jeg at gemme emnerne på forhånd, så jeg
ved siden af mig og jeg afventer og ser en af 100% sikkert ved hvor de er. Når hun er ved
de andre hunde løbe hen forbi fasanen et par at være tæt på, laver jeg igen rullelyden.
Kommer hun fra emnet stopper jeg med
gange, i god vind, den registrerer tydeligt
fløjten, til hun igen nærmer sig. Når man
fuglen, men løber videre uden at samle den
op. Den skal ud og finde en ”rigtig fugl”.
kan se hun virkelig stikker næsen i jorden
og intensivere sit færtsøg på ”rullefløjten”
Dommeren beder mig om at sende hunden
og jeg sender hende på den kommando, som er man godt på vej. Bevæger hun sig væk
fra området stopper jeg hende og dirigerer
jeg har trænet hende i at løbe direkte væk
hende tilbage til midten af området, før jeg
fra mig, i den retning jeg anviser. Da hun
kommer ned i det åbne område stopper jeg
sætter hende i gang igen. I dag kan jeg sende
hende langt ud i et, for mig ufremkommehende på fløjten, så hun sætter sig og hun
kigger tilbage på mig. Som jeg ville have
ligt terræn, f.eks. en mose, stoppe hende og
starte ”områdesøget” – og det virker. Det
gjort med min labrador, så begynder jeg en
”rullende” lyd med fløjten, som indikerer,
kræver selvfølgelig, at man har trænet sin
hun skal søge i et snævert område. I løbet af hund, så man kan dirigere i alle retninger og
hunden er lydig på stopfløjtet. ”Markering”
tre sekunder har hun fasanen og apporterer
som hun skal. Hun var ikke i tvivl om, at det - har jeg nu efterhånden hørt og lært, at en
var en apporteringsopgave hun var på. Hvis stående hund løber ud og ”fanger vind” og
jeg sender hende ind i et tæt område, hvor
på den måde finder vildtet. Jeg synes dog,
jeg ikke kan se hende, vil jeg også bruge
at markeringsevnen kan trænes og indlæres,
lægger vægt på.
Jeg er langt fra ekspert, men har blot gjort
mig nogle tanker og vil her komme med et
par eksempler.
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også hos en breton. Jeg kan også se i kritikkerne, at det er noget dommerne lægger
vægt på.
J eg træner det ved at smide et emne på ret
kort afstand, så hunden kan se det, f.eks. på
en græsplæne. Når den kan det, så langt ude
som jeg kan kaste går jeg videre. Nu går
jeg ud i højt græs eller skrub og øger igen
afstanden. For at få øget distancen, kræver
det at man er to til at træne.
Her har nogle en idé om, at hunden skal
kigge op på dem inde de sendes. Det er i
mine øjne helt forkert, for jeg vil have, at
min hund er fokuseret på nedfaldsstedet.
Har jeg problemer med, at den begynder at
kigge væk og ikke er koncentreret, så sender
jeg den, lige før dummien/duen falder til
jorden. Nogle vil nok sige at jeg lærer den

at knaldapportere, men den må først løbe
på min kommando og udvikler det sig i
den forkerte retning, går jeg nogle niveauer
tilbage. Uanset hvilken form for apportering
jeg træner, så henter jeg selv emnerne en
gang imellem, ligesom hun, når vi træner
med andre hunde, selvfølgelig lærer kun at
apportere på min kommando. Næste skridt
er at jeg smider emner højt op og de falder
inde i f.eks. tæt granskov.
Et andet eksempel på, hvordan jeg har
adapteret en træningsmetode fra en anden
gren af hundetræningen er kaninslæb til Bprøven. Når jeg sendte Zilla på kaninslæbet,
så startede hun op, som på en markprøve
og gik i bredsøg. Jeg har bestået 20-timers
schweiss-prøve med min labrador og hun

Dansk Breton Klubs Forårsmarkprøve 2014
Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs
hovedprøve, der i år afholdes på Sjælland
i dagene fredag den 4. til søndag den 6.
april 2011.
Standkvarter er Danhostel (tidl. Køge
Vandrehjem), Vamdrupvej 1, 4600 Køge.
Programmet ser således ud:
Fredag den 4. april
Markprøve for ungdoms- og åben klasse
Mødetid: Kl. 9.00. Mødested meddeles
den enkelte deltager og ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
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 5. 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 forventes afholdt på Vallø
Stifts´ arealer ca. kl. 16 for de hunde,
der har opnået en 1. præmie fredag og

lørdag.
Festmiddag på standkvarter kl. 19.30
Søndag den 6. april
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 på hjemmesiden.
Tilmelding skal ske via Hundeweb eller
tilmeldingsblanketter sendes senest
den 26. marts 2014 til prøveleder Claus
Nielsen, Poppelvej 4, Tulstrup, 3400 Hillerød tlf. 4826 2642 / 4059 7074 E-mail:
claus@breton.dk. Tilmeldingskupon
bringes på hjemmesiden.
Betaling skal ske via Hundeweb eller efter
aftale med prøvelederen.
Priser: Tilmeldingsgebyr for alle klasser er
350 kr. pr. start.
På gensyn og med venlig hilsen
Claus Nielsen
Prøveleder

ved først hvad der skal forgå, når hun får
schweisslinen på og jeg dækker hende af og
går hen og kigger i jorden 10-15 meter derfra. Jeg prøvede så, efter et tip fra en erfaren
hundefører, at give Zilla et bestemt halsbånd
på, når hun skulle finde en kanin og så får vi
en lille snak om en ”haremis”. Den fangede
hun hurtigt og det virker!
Jeg kunne komme med en del andre
eksempler på, hvordan jeg har brugt mine
tidligere lærte erfaringer fra labradors på
min breton. Det vil jeg ikke gøre her, men i
stedet opfordre til, at man bruger (gæste) instruktører på tværs af racer, når man træner,
så vi på den måde kan tage det som fungerer
bedst med i træning af vores jagthunde.
Torbjörn Lund-Nielsen.

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til Dansk Breton Klubs
generalforsamling fredag den 4. april 2014
på Danhostel, Vamdrupvej 1, 4600 Køge
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 på valg
og modtager genvalg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Anni Hansen modtager genvalg. Poul
Vestervang 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 2014.
Med venlig hilsen
Søren Stenhøj
Formand

Maksimum af kvalitet i et minimum af krop
- en film om den danske breton

Klubben har i jubilæumsåret fået produceret
en film om bretonen og klubben. Filmen varer en lille ½ times tid. Filmen er finansieret
af Jespers Fond samt midler fra træningsaktiviteter i Midtjylland samt en donation fra
det sjællandske aktivitetsudvalg.
Filmen er fremsendt som en jubilæumsgave til alle medlemmer i klubben. Det er
bestyrelsens håb, at alle medlemmer vil
bruge filmen som et redskab til at promovere bretonen og klubben. Bestyrelsen
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vil samtidig udsende eksemplarer til fx
efterskoler med jagtlinje, jagttegnslærere og
andre relevante institutioner/personer.
Det vil være muligt for alle interesserede –
for et beskedent beløb – at købe dvd´en via
klubbens hjemmeside. Nærmere følger på
denne.
Klubben har bedt redaktionen af Jagthunden om at anmelde filmen.
Bestyrelsen

DANSK BRETON KLUB

Tak til redaktøren

Det er med stor respekt jeg takker ja, til
jobbet som redaktør for Bretonsiderne i
Jagthunden for det er nogle store sko jeg
skal fylde.
Allan Folmer har med rolig hånd og
stor tålmodighed varetaget et ofte overset
arbejde med at for-midle gode historier,

dejlige minder, triste meddelelser træningstider, skønne billeder, ja kort sagt stort og
småt omkring de hunde som binder os alle
sammen. Vi har trukket på smilebåndet
og fældet en tåre, ikke mindst i hans egen
artikel om tabet af en jagtkammerat, en
prøvehund og mest af alt et familiemedlem,
da han måtte sige farvel til Loui. Han har
til tider måtte kæmpe lidt for at få læsestoffet i hus til tiden, men hans optimisme og
engagement tog ingen fra ham.
Jeg tror, at vi alle glæder os lidt til at Jagthunden dumper ind af døren. Der er jo trods
alt noget ved at sidde med et blad i hånden
fremfor at se en post på Facebook eller på
hjemmesiden. Det trykte ord kan stadig
noget, hvilket flere af de artikler der er bragt
har bevist.
Bretonsiderne er jo hverken Politikken,
Information eller Jyllandsposten, men de
har i høj grad deres ret for os bretonfolk. Jeg
håber derfor, at vi sammen kan fortsætte den

Træning på Kongenshus
Hermed inviteres der til træningsweekend på Kongenshus hede d.
15/2 og 16/2-2014 (Alle racer er velkommen)
Mødetid vil begge dage være kl 09.00 foran Kongenshus Hotel
(indgangen til Mindeparken)

gode tone og byde ind med nyt til hinanden.
Hvad enten vi skriver om træning, prøver,
jagt, udstilling eller et godt minde, så kan
vi sikkert alle tage noget med fra en artikel,
om ikke andet så et smil. Vi kan måske
starte en debat, men mest af alt håber jeg at
vi husker at bruge siderne til at vise andre
vores gode hunde, vores fællesskab og vores
begejstring.
Jeg er godt klar over at det ikke er alle som
har lyst til at skrive en artikel, men måske
de har et godt billede eller har lyst til at fortælle mig historien som jeg så gerne skriver
for dem. Jeg håber at alle i klubben har lyst
til fortsat at gøre siderne til godt læsestof.
Jeg siger tak til Allan, da han i høj grad har
været med til at give mig lysten til at eje en
breton, træne den, gå på prøve og jagt, men
også at skrive om det. Tak for alt det arbejde
han har lagt i at give os muligheden for at
dele vores oplevelser med hinanden.
Den nye redaktør.

Prisen for deltagelse er 50,00 kr pr. dag pr. hundefører. (Pengene
går til vildtpleje på Kongenshus)
Der vil igen være mulighed for til middag begge dage at købe
pølser fra den varme grill.
Seneste tilmelding 13/2-2014 til Brian H. Krog på tlf +4527617091

Tiro på Pedersgaard

Mange fasaner på Dansk Breton Klubs Mesterskabsprøve i apportering
Lørdag morgen den 14. december 2013
mødtes de 12 finalister en halv time før
daggry på Pedersgaard Gods i Sydsjælland
til årets sidste klubaktivitet: Mesterskabsprøven i apportering (C-prøven). Som
sædvanlig var disse hundeførere spændte på,
hvad denne særlige jagt- og prøvedag kunne
bringe af udfordringer. For netop denne
prøve kan byde på mange uforudseelige
hændelser afhængig af skytternes skydefærdighed, fasanernes antal pr. post og hundens
lydighedsindeks på dagen.
Udtagelsen til prøven sker på klubbens
sværere apporteringsprøver (B-prøven) i
løbet af sommeren blandt de bretons, der
har bestået denne prøve med 1. præmie. Det
var 34. gang, at prøven blev afholdt. Prøven
afvikles på en drivjagt. Her indgår prøvedeltagerne som apportører og posteres bag ved
skytterne i de forskellige såter.
Der lægges vægt på, at hunden fatter
vildtet med et godt, fast greb og først slipper
det, når føreren har fat i det. Der lægges
stor vægt på, at en hund er hurtigt over et
anskudt stykke vildt og apporterer det. En
hund, der er effektiv til at følge fod op efter
anskudt vildt og bringer det hjem, placeres
før den, der kun apporterer dødskudt vildt.
Der skal være ro på post, og hund og fører
skal være 100% koncentrerede om opgaven.
Hunden skal sidde fri ved fod ved siden
af føreren. Såfremt en hund preller over-

Ritta viste strabil apportering dagen igennem.
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flyvende vildt eller knaldapporterer, er det
en fejl, der kan betyde, at hunden herefter
udgår af prøven.
På prøven kan placeres 4 vindere.
Efter at de 12 havde fået deres rygnumre
udleveret, prøvelederen havde afgivet sin
parole, og de fire dommere havde fået
kontakt med de tre ekvipager, de skulle
dømme om formiddagen, sluttede man sig
til jagtselskabet og steg til vogns for at blive
transporteret til 1. såt.
Der gik ikke mange minutter, efter at folk
var sat på post, før de første høje fasaner
kom flyvende, og de mange skud brød morgenstilheden. Vejret var mildt med en stille
brise fra nordvest, himlen var let overskyet
så alt i alt et perfekt jagtvejr. Alle 12 hunde
kom på arbejde, nogle med flere opgaver
end andre. I første såt blev der skudt knapt
40 fasaner.
Næste såt bød på mange fasaner, men goderne var lidt ulige fordelt. Nogle af bretonerne havde rigeligt at gøre, idet de forendte
fasaner dryssede ned fra himlen bag nogle
velskydende skytter. Andre bretons havde
kun nogle få opgaver.
Enkelte fik tildelt nogle rigtig svære opgaver med forfølgelse af anskudte løbere over
en lang strækning ind i skoven. For disse
apporteringer kvitterede skytterne med ros
og tak. I tredje såt havde fasanerne tilsyneladende anet uråd og havde forføjet sig til
andre lokaliteter, så der var kun få opgaver
til prøvedeltagerne.

småbjæf efter overflyvende fasaner udgik.
De seks bretons, der var udgået af dysten,
var nu ikke kede af det. Nogle fik masser af
spændende oplevelser med stand, avancering og rejsning af mange fasaner i de sidste
to såter, mens andre især i den sidste såt
havde mange apporteringsopgaver.
Her kan bl.a. nævnes Østfyns Josie ført
af Jørn Brænder, der blev sat af efter 4. såt.
Den fik anvist to skytter ude på noget, der
var planlagt til at være tynde sideposter.
Men skæbnen og fasanernes flugtrute ville,
at de to poster blev kongeposter, så Jørn
kom efter såten slæbende med 12-13 fasaner, som Josie havde apporteret.

Theo ført af Eddie Grundahl var fortsat
med i eftermiddagens afprøvning. Det gik
også fint til og med 4. såt. Men i finalesåten syntes Theo, det var sjovere at deltage
i drivkæden end følge Eddies anvisninger
efter skudte fugle, så det blev ikke til nogen
placering.
Lester ført af Jørgen Berdin havde i de
første 3 såter udført et udmærket arbejde
med 14 apporteringer. I 4. såt bliver den
noget vidtløftig trods førerens protester, men
apporterede dog til sidst den fasan, den var
sendt efter. Lester var sat af som reserve
inden 5. såt, men pga. Theos manglende
kontakt til sin fører i finalesåten, rykkede
Lester op fra en femteplads til pladsen som
4. vinder.
Jørlundes Alma ført af Bent Olsen kom
især i ilden i 2. såt. Alma er fortsat en ret
ung hund, hvor jagtlysten i nogle tilfælde er
Så var der frokost. Efter frokosten og dom- ved at annullere den lydighed, der kræves af
mernes votering blev det oplyst, at 6 hunde
en apportør på post. Men Bent var på stikfortsatte til eftermiddagens afprøvning,
kerne hele tiden og med flere apporteringer
mens seks overgik til opgaver i drivkæden
af stor sværhedsgrad, lykkedes det Alma at
eller apportering på flankerne.
placere sig som 3. vinder.
De seks, der udgik, havde alle apporteret
Kito ført af Claus Nielsen udførte dagen
de fasaner, de var sendt efter. Men i det
igennem et solidt stykke arbejde med mange
dygtige felt blev der ikke accepteret småfejl, apporteringer heraf adskillige af stor sværså hunde med uro på post, knaldapporter og hedsgrad, alle med et godt greb og korrekt

Smuk vildtparade efter Mesterskabsprøven.
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aflevering. Men i dagens sidste såt blev Kito
i en periode ”for længe væk” ved én af apporteringerne. Kito blev herefter 2. vinder.
Ritta ført af Torbjörn Lund-Nielsen var
debutant på denne prøve. Men det kunne
man ikke se. Dagen igennem var Ritta meget rolig på post, den var fløjtelydig og let
at dirigere. Selv i meget pressede situationer
stod Ritta for presset og gennemførte mere
end 15 apporteringer, heraf flere af stor
sværhedsgrad. Som resultat af en meget
stabil dagspræstation på et højt niveau blev
Ritta 1. vinder.
På vildtparaden lå der 98 fasankokke og
106 fasanhøner, i alt 204 fasaner. Jagtlederen Henrik Olsen takkede alle for en
særdeles god jagtdag – og en særlig tak til
de 12 effektive bretons. Til Henrik Olsen
skal også lyde en stor tak. Henrik slutter
desværre som jagtlejer på Pedersgaard. Henrik har gennem mange år velvilligt stillet sit
jagtterræn til rådighed for prøver for stående
jagthunde. Det har organisationerne og flere
specialklubber nydt godt af.
En herlig og uforglemmelig jagt- og prøvedag var slut. Dejligt med opbakningen til
denne prøve, hvor jyder, fynboer og sjællændere dyster om hvem, der bliver årets
klubmester i apportering. Med denne prøve
sluttede et succesfuldt jubilæumsår i Dansk
Breton Klub. Dommernes kritikker kan
læses på Dansk Breton Klubs hjemmeside.
Resultatet af Dansk Breton Klubs Mesterskabsprøve i apportering 2013 blev:
1. vinder Ritta ført af Torbjörn Lund-Nielsen, Spjald
2. vinder Kito ført af Claus Nielsen, Hillerød
3. vinder Jørlundes Alma ført af Bent Olsen,
Jørlunde
4. vinder Lester ført af Jørgen Berdin,
Juelsminde

1. vinder, Ritta og Thorbjörn Lund-Nielsen.
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DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

Dansk Pointer Klub’s Hovedprøve 2014
DPK’s Hovedprøve afholdes den 4.-5.-.6. april 2014 i Holbæk med
standkvarter på Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk. www.hotelstrandparken.dk

Der kan også startes i ungdomsklasse og åben klasse.

Bestilling og betaling af værelser gøres direkte til Hotel Strandparken tlf. 5943 0616. Husk at oplyse I deltager på DPK’s Hovedprøve. Dobbeltværelse pr. nat ved min. 2 nætter kr. 800,- incl.
Morgenbuffet. Dobbeltværelse pr. nat ved 1 nat kr. 1145,- incl.
Morgenbuffet. Enkeltværelse pr. nat kr. 800,- incl. Morgenbuffet.

Tilmelding af hund via DKK Hundeweb eller evt. anmeldelsesblanket senest den 24. marts 2014

Fredag den 4. april
Ungdoms- og åben klasse. Om eftermiddagen matchning for de
pointere der har opnået 1. pr. på dagen i UK. Alle engelske racer er
velkomne til start i UK og ÅK.
Kl. 18 – middag
Kl. 19.30 – generalforsamling
Lørdag den 5. april
UKK samt ungdoms- og åben klasse. Om eftermiddagen matchning
for de pointere der har opnået 1. pr. fredag og lørdag i ÅK. Alle
engelske racer er velkomne til start i UK og ÅK.
Kl. 19 – festmiddag på Hotel Strandparken
Søndag den 6. april
Vinderklasse med mulighed for tildeling af CACIT

Mødetid er hver dag kl. 8 på standkvarteret

Forplejning skal bestilles senest den 24. marts 2014 til Anne-Marie
Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø. Mail: branebjerg@tdcadsl.
dk. Bestillingsskema kommer på DPK’s hjemmeside.
Betaling kan ske med check eller overføres til DPK reg.nr. 0940
konto 4378127572
Indbetaling fra udlandet til Danske Bank, Morud afdeling, Rugårdsvej 749, 5462 Morud.
Swift/Bic: DABADKKKK . Iban nr.: DK2230004378127572
Yderligere oplysninger (priser, dommere mv.) samt evt. ændringer
vil komme på DPK’s hjemmeside.
Dansk Pointer Klub’s bestyrelse håber at rigtig mange – fra såvel
ind- og udland – vil bakke op om dette arrangement, så vi kan få en
hyggelig og spændende hovedprøve.
Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub’s bestyrelse

Foto: Niels M. Ovesen.
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Generalforsamling
Indkaldelse til Dansk Pointer Klub’s
ordinære generalforsamling fredag den 4.
april 2014 kl. 19.30 på Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk
Dagsorden er ifølge klubbens love og
vedtægter:
1. Valg af 3 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om klubbens forhold og virk-

somhed i det forløbne år til beslutning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år.
På valg er Anne-Marie Petersen, ønsker ikke genvalg
6. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for
1 år. På valg er Jan Espersen, Jørgen
Gordon Andersen og Hans Kurt Kaas
Hansen.
7. Valg af 2 repræsentanter for 3 år til re gion 4, Fyn. På valg er Svend Buch

have og Alex Nissen
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er
Jan Rasmussen og Kruse Meier.
9. Behandling af forslag fra bestyrelsen
eller klubbens medlemmer. Forslag fra
medlemmer kommer kun til behandling
på generalforsamlingen, hvis de er
meddelt formanden skriftligt inden 1.
februar det pågældende år.
10. Eventuelt

Vintertræning / markprøve ved Assens.
Sandager Holevad Jagtforening afholder
træning / markprøve d.23. februar
Mødested: Blangstrupvej 12, 5610 Assens,
Kl. 9,00
Tilmelding til Anna Marie og Alex på mobil
40 43 48 50 eller mail alexnissen@c.dk
Der er både ungdom og åben kl.
Startgebyr kr.100,00 inkl. Suppe
Max 2 hold. Alle raser er velkommen
Dommere: Jan Andreasen og Uffe Jacobsen.

Skive 2014.
Der afholdes fællestræning for engelske
racer lørdag den 1. Marts 2014.
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.

Dansk Pointer Klub’s Bestyrelse

Forårstræning

Foto: Niels M. Ovesen.

Sjælland
Alle stående racer er velkomne hos Niels
E. Petersen Højgårdsvej 61, Hyllede, 4683
Rønnede
lørdag d. 8. februar og lørdag d. 22. februar,
begge dage kl.9.00
Den 22. februar samles vi til gule ærter
bagefter. (prisen bliver udlægget?)
Tilmelding til Niels på: mobil: 2645522,
men helst på mail: hyllede-grusveje@live.
dk
Træning kr. 50.- pr. hund pr. gang
Vel mødt/Sjællænderne/PD

Nordjylland
Forårstræning d.2 marts på Borupgård, start
kl. 9,00, tilmelding Annette 20138803
Fl. Fuglede Jørgensen
Forårstræning Djursland
Lørdag d. 22. februar kl. 9.00. Afholdes fællestræning for alle engelske racer. Medbring
madpakke og drikkevarer.
Mødested Ørsted Kærvej 10. Skydecenter.
Tilmelding Martin Mortensen 86395045. –
26110344.
Apporteringstræning, Djursland
17.06, 24.06, 05.08, 12.08, 19.08 og 26.08.

Foto: Niels M. Ovesen.

60

www.fjd.dk

Apporteringsprøve, Djursland 30.08
Mere i næste nummer om træning og prøve.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Engelsk Setter Klubs hovedprøve 28.-30. marts
Prøven afholdes på Sjælland med standkvarter på Danhostel Køge Vandrerhjem,
Vamdrupvej 1, 4600 Køge, tlf. 56676650.
Prøveleder: Asger Stein, Ved Gadekæret
21, Hørup, 3550 Slangerup, tlf.: 47381036 /
40331037, mail: steinfam@post.tele.dk.
Program:
Mødested alle dagene er Haslev Jagtforenings Skydebane, Bråbyvej 77, 4690
Haslev, hvor der kan købes morgenmad fra
kl. 7.30.
Fredag 28. marts.
Markprøve åben- og ungdomsklasse. Mødetid kl. 8.30.
Spisning kl. 18.00.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00.
Lørdag 29. marts.
Markprøve ungdoms-, åben- og internationale vinderklasser med uddeling af CACIT.
Opråb og afgang til terræn kl. 8.30.
Matchning af ungdoms- og åbenklasse
hunde, der har opnået 1. pr. fredag og/eller
lørdag, kl. 16.00.

Festmiddag kl. 19.00. Under middagen vil
Sidste frist for bestilling af forplejning er
der være præmieoverrækkelse i kvalitetsklasserne, samt lodtrækning til UKK, 2. heat den 21. marts.
og matchning i vinderklasse.
Inviterede dommere:
Efter middagen er der dans til kl. 1.00.
Jørgen Gordon Andersen, Claus Nielsen,
Peter Rafaelsen, Brian Hinge Krog, Haakon
Søndag 30. marts.
Skov, Tage Skov.
Afvikling af UKK, 2. heat og matchning i
vinderklasse. Opråb og afgang til terræn kl.
Bestilling af overnatning og morgenmad
8.30.
gøres direkte hos Danhostel Køge Vandrerhjem, Vamdrupvej 1, 4600 Køge, tlf.:
Generelt:
56676650. www.danhostel.dk/Køge.
Tilmelding af hund til hovedprøven gøres
gennem DKK hundeweb.
Forplejning bestilles ved Asger Stein.
Anmeldelsesgebyr UK, ÅK og VK: kr.
Betaling af forplejning indsættes på konto
350,00.
5479-5274149
Anmeldelsesgebyr UKK: kr. 125,00.
UKK er åben for unghunde, der har opnået
1. pr. i UK. Hvis hunden er over 2 år skal 1. Aftensmad torsdag og fredag: kr. 115,00 pr
dag.
pr. være opnået i foråret 2014.
Tilmelding til UKK sendes på DJU’s tilmel- Madpakke fredag, lørdag, søndag: kr. 75,00
pr dag.
dingsblanket til:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Festmiddag lørdag (3 retters menu): kr.
Skive, tlf.: 97523686 / 27648190. asbak@
300,00.
youmail.dk. Tilmeldingsgebyret indsættes
på konto 8502-2685629685.
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Marktræning

Engelsk Setter Klubs
generalforsamling

For en tid handler det ikke om jagt, men om den stand, som vi alle værdsætter så højt.

Jagtsæsonen er overstået, og en ny markprøvesæson venter. Måske har du en ny ung
hund, der skal gøres klar til en forhåbentlig
lang og spændende jagt- og prøvekarriere,
eller også har du en ældre hund, der trænger
til at få fjernet de unoder, som den har tillagt
sig på efterårets og vinterens glade jagter.
Tilmeld dig derfor til de tilbud om marktræning, der tilbydes af ESK rundt omkring
i landet. Når du læser disse linjer er de
første træningsture afviklet, men nedenstående resterer:

Sjælland. 16. februar. Mødetid og sted:
Haslev Jagtforening, Kaisholm Bråbyvej
77a, 4690 Haslev. Morgenmad fra kl. 8.00,
afgang terræn kl. 9.00. Tilmelding Søren
Rydahl Gotthard, sry@codan.dk eller
33554224.
Syd- og Sønderjylland. 16. og 23. februar kl. 9.00. Mødested: Stratvej 11, 6740
Bramming. Tilmelding til Erling Clausen,
erlingclausen@live.dk, 23340635 eller Gert
Clausen, 51404645.

Lokale marprøver

Foto: Kim Henriksen.

Engang var lokale markprøver en væsentlig
del af optakten til de anerkendte markprøver. Og tilslutningen var markant. Prøverne
var attraktive blandt etablerede og erfarne
hundeførere, der konkurrerede benhårdt om
ofte næsten overdådige præmier og pokaler.
De lokale arrangementer var ligeledes de
fora, hvor unge og uerfarne hundeførere på
skånsom vis fik deres debut i markprøvesportens verden.
En stor del af de tidligere så traditionsrige
lokalprøver er – af mange årsager – i dag
historie. Men heldigvis er der ihærdige jagtforeninger og jagthundeklubber, som fortsat
tilbyder lokale markprøver. Støt op om disse
prøver. De er fremragende træningsarrangementer for både unge og gamle. I tilgift er
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det faktisk gevaldigt hyggeligt og fornøjeligt
at være deltager.
(Se annoncering af lokalprøver på andre
sider i dette blad)
Og apropos tidligere tider: Klubredaktøren
sad en stille dag efter nytåret og læste i en
af de små bøger med referater fra Dansk
Jagtforenings prøver. Det handlede om
Dansk Jagtforenings efterårsprøver, (1971),
Mesterskabsprøven, samt den afsluttende
fællesprøve (Danmarksmesterskabet).
Det var tankevækkende og morsom læsning.
For resten dokumenterer de gamle referater,
at hundene absolut ikke var bedre dresseret/
trænet i gamle dage. Men der var vildt i stort
set hvert eneste slip.

www.fjd.dk

ESK afholder ordinært generalforsamling
på Køge vandrehjem fredag d. 28. marts
2014 kl. 20.00, med dagsorden ifølge
vedtægternes § 11:
- 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
Øystein Grandorf (modtager ikke genvalg) og Peer Vinding Clausen (modtager genvalg)
Forslag til kandidater til bestyrelsen
sendes til sekretæren senest d. 1. februar
2014.
- Valg af bestyrelsessuppleanter
- Valg af revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Behandling af indkomne forslag (Sendes
til klubbens sekretær inden 1. marts
2014)
- Eventuelt
Sekretær i Engelsk Setter Klub
Poul Aagaard Sørensen

Helge Esbensen, Fårevejle
80 år
Fredag den 17. januar fyldte mangeårige
medlem af Engelsk Setter Klub i Danmark
80 år.
Helge startede med en ruhåret hønsehund, som han kaldte mosegrisen, fordi
den altid skreg som en gris, når den skulle
apportere ænder i mosen.
Da jeg havde en engelsk setter Dichs
Scott, ville du gerne have en hvalp efter
ham. Hvalpen fik navnet Pele, og den
vandt du mange prøver med. Siden fulgte
Lammefjordens Scott og Samson, som du
ligeledes vandt mange prøver med.
Helge har altid brugt sine hunde meget på
jagt, hvilket han har haft utrolig stor glæde
af. Hundene har både på land og i vand
været særdeles effektive apportører. Helge
har desuden vundet flere apporteringsprøver, når ESK har holdt deres årlige prøve
på Sjælland. Helge har altid været en habil
jæger, og når han skulle forsvarre en tildelt
post, er der altid faldet mange høje fasaner.
Ligeledes holder han også meget af riffeljagt, hvor mange fine bukke er nedlagt
igennem tiden.
Kære Helge, vi to har haft mange gode
timer sammen både på jagt og på træningsture med hundene, og jeg håber på, at vi
også i de kommende år må få mange gode
ture sammen.
Du ønskers hermed hjertelig tillykke med
dagen,
Mange hilsner Asger Mogensen.

DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

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

Årets Hunde 2013 i Dansk Gordon setter Klub
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører
Hermed offentliggøres årets hunde. Vi ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig hjerte- Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterdalig tillykke de flotte resultater, bag hvilke vi lens – 102 point.
ved der ligger stor flid og ihærdighed.
Årets Unge Gordon Setter – DGSK Pokal.
Bronzehunden (En helt enestående præsta- (tidl. Honties Mindepokal)
tion – ingen uddelingspligt)
Vajskær Abidal – Han – Ejer og fører Robert
Blacksetter Aldo – Han – Ejer, opdrætter og Paulsen – Opdrætter Kennel Vajskær – 63
point.
fører Ole Halberg – Danmarksmester 13.
oktober 2013.
Årets Vinderklassehund (Troldmarkens
Vinder Pokal)
Holmbompokalen (Bedste placering på
højeste markprøve)
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører
Blacksetter Aldo – Han - Ejer, opdrætter og Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterdalens – 50 point.
fører Ole Halberg – Danmarksmester 13.
oktober 2013.
DGSK Tallerken (Point optjent på markprøver)
Årets Gordon Setter – Gorms MindebilVinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører
lede

Blacksetter Aldo.

Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterdalens – 32 point.
Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent
på markprøver)
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterdalens – 69 point.
DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste
resultater på alt opdrættet)
Kennel Nørre Løgum – ved Karl C. Jensen
– 63 point.
Årets Udstillingshund DGSK
Åens Mads – Han, ejer og fører Erik Petersen – Opdrætter Kennel Åens – 28 point.

Kennel Nørre Løgum.

Åens Mads.

Vinterdalens Tillaaens.

Vajskær Abidal.

www.fjd.dk
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Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve 4.-6. april 2014
Vildbjerg Sportscenter, 7480 Sports Allé 6, Vildbjerg, www.sportscenter.dk
E-mail: vildbjerg@sportscenter.dk, tlf. + 45 – 96 27 07 00

Foto: Kim Henriksen.

DGSK afholder sin 3 dages hovedprøve, i
2014, omkring Vildbjerg, som er placeret
i Jylland ved Herning. Terrænerne i dette
område har et usædvanligt godt ry, ikke
mindst hvad angår fuglebestand, som skyldes en årelang vildtpleje, samt en flittig stab
af dygtige terrænledere, med den erfarne
prøveleder Knud Overgård i spidsen.
Det skal bemærkes at hunde med tre eller
flere 1. præmier i åben klasse kan deltage i
kvalitetsklasse (ÅK)
Selv om man melder en hund til i vinderklasse lørdag, kan man samtidig tilmelde
en anden hund til UK eller ÅK, idet de kan
deltage på det samme hold.
Alle engelske racer er hjertelig velkomne,
alle dagene, til start i UK & ÅK. Der uddeles ”ærespræmie” til prøvens bedste ikke
Gordon Setter.
Program og tidsplan.
Fredag den 4. april 2014 – tilmelding til
prøverne på www.hundeweb.dk
7,00 – 8,00 Morgenmad
8,00 Afgang markprøver UK / ÅK
18,30 Middag
20,00 Generalforsamling

Lørdag den 5. april 2014 – tilmelding til
prøverne på www.hundeweb.dk
7,00 – 8,00 Morgenmad
8,00 Afgang markprøver UK / ÅK / International vinderklasse med CACIT .
Ca. 16,00 Matchning i UK og ÅK
Ca. 17,30 Dommermøde
19,30 Festmiddag – Præmieuddeling – Lodtrækning til VK 2 heat, samt UKK.
Søndag den 6. april 2014 – tilmelding til
prøverne på www.hundeweb.dk
7,30 – 8,30 Morgenmad
8,30 Afgang UKK / UK / ÅK – også VK
med start kl. ca. 11.15.
Ca. 11,00 UKK færdig.
Ca. 11,15 Start på 2. Heat Vinderklasse
Ca. 15,00 Samlet afslutning og præmie
overrækkelse, UKK, VK, UK/ÅK på adressen: Gilmosegård, Gilmosevej 26, 7400
Herning
Som dommere er foreløbig inviteret,
Bjarne Siig, Tage Skov, Flemming Østergård, Svend Åge Vad og Erling Clausen
Værelser skal reserveres og betales direkte
til stand kvarteret.
Værelser reserveres ved at maile til - vild-

bjerg@sportscenter.dk – husk at oplyse
navn og adresse, samt at du deltager i Dansk
Gordon Setter Klubs hovedprøve. Prisen for
værelser er pr. nat og er inklusive dyner, puder og linned – du skal intet selv medbringe.
Enkeltværelse kr. 450,00 (Pr. person)
Dobbeltværelse kr. 650,00 (325,00 pr.
person). 3 mands værelse kr. 750,00 (250,00
pr. person). 4 mands værelser kr. 800,00
(200,00 pr. person)
Forplejning.
Forplejning skal bestilles direkte hos Anton
Dahl på karlantondahl@gmail.com, brug det
vedhæftede bestillingsskema, som også kan
downloades direkte fra hjemmesiden eller
rekvireres på mail.
Bemærk! Tilmeldingsfristen er den 22.
marts 2014.
Skulle der være uafklarede spørgsmål, så
kontakt gerne Anton Dahl på karlantondahl@gmail.com ,
mobil +45 22 74 80 40, Vesterskovvej 34,
6091 Bjert.
Dansk Gordon Setter Klub ønsker alle
rigtig hjertelig velkommen i 2014, ved
Vildbjerg.

Indkaldelse - Generalforsamling 2014
Hermed indkaldes til Generalforsamling
fredag den 4. april 2014 kl. 20,00 – på
adressen, Vildbjerg Sportscenter, Sports
Allé 6, 7480 Vildbjerg.
Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).
1. Valg af Dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godkendelse.
5. Forelæggelse og godkendelse af
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regnskab
2013.
6. Forelæggelse af budget 2013.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter.
a. På valg til bestyrelsen er Robert Paulsen (villig til genvalg),
Ásgeir Páll Júliússon (villig til
genvalg), Lauge Larsen (villig til
genvalg).
b. Suppleanter.
www.fjd.dk

For Jylland foreslås genvalg af
Morten Holm og Ole Frank.
For Sjælland foreslås genvalg
Michael Olsen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen
og Christina Petersen samt Bent Simonsen, som suppleant.
10. Eventuelt

DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

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

DISK´s Hovedprøve på Fyn - den 28. 29. og 30. marts 2014
Prøveleder: Gunnar Jensen Lyngvej
18, Hylke, 8660 Skanderborg. Tlf. +4551324035 eller +45-86538501 Mail: gj@
kirstinekjaer.dk
Standkvarter: Lunde Kursuscenter, Højevej 29, 5771 Stenstrup, Fyn.
Bemærk: Ingen hunde på værelserne RESPEKTER VENLIGST DETTE
Program:
Fredag den 28. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Markprøve, åben – ungdomskl.
med opråb og afgang til terræn
Kl. 16.00 Certifikatudstilling, dommer Erik
Petersen.
Kl. 18.30 Fællesspisning
Kl. 20.00 DISK´s ordinære generalforsamling.
Lørdag den 29. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Markprøve Åben – Ungdomskl.
Opråb og afgang til terræn
Kl. 16.00 Matchning af ungdoms og åben-

klasse, hunde som har opnået 1. pr fredag
og/eller lørdag
Matchning i UKK for unghunde, der før eller på hovedprøven har opnået 1. pr. UK.
Kl. 19.00 Festmiddag. Under festmiddagen
vil der være kritik og præmieoverrækkelse,
samt uddeling af års pokaler. Under middagen offentliggøres startrækkefølgen til
vinderklassen.
Søndag den 30. marts.
Husk ”check-ud” fra kursus centeret.
Kl. 8.00 Morgenmad
Kl. 9.00 Opråb og afgang til terræn, hvor
der afvikles vinderklasse
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00. 2. heat vinderklassen.
Kl. ?? Afslutning og præmieoverrækkelse.
Inviterede dommere: Markprøve, Anton
Dahl, Christian Frøkjær, Erik Petersen,
Anders Varming, Harris Jensen og Lars
Nielsen.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Sidste frist for tilmelding er, mandag d. 17.
marts 2014.
Tilmelding og betaling for markprøve,
foretages elektronisk via www.hundeweb.
dk , og der modtages en bekræftelse på
tilmeldingen.
Hvis hundeweb ikke kan benyttes kan
tilmelding og betaling sende til prøvelederen, bankkonto 1681 - 3224146085. Seneste
anerkendte anmeldelsesblanket anvendes.
Der sendes ikke bekræftelse på tilmelding
eller betaling, når denne tilmeldingsmåde
anvendes. Husk at oplyse navn og adresse,
ved overførsel.
Gebyr for deltagelse i udstilling er: 1. hund
kr. 350,00, 2. hund med samme ejer kr.
300,00, 3.hund med samme ejer kr. 250,00.
Markprøve, alle klasser kr.350,00
Blanket til bestilling af overnatning og
forplejning kan hentes på DISK´s hjemmeside og sendes til prøvelederen senest d. 17.
marts 2014.
Priser på værelser og fortæring er at finde på
hjemmesiden.
Vel mødt. Birte og Gunnar Jensen.

I december nummeret af Jagthunden, blev der
desværre ikke plads, til et stort billede af GINKGO
DK11462/2009, ved Alex Røge Hermansen. Ginkgo
placerede sig som 2. vinder, på DISKs efterårs vinderklasse i 2013, og kom på den præstation, med til
Danmarksmesterskabet

www.fjd.dk
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Generalforsamling i DISK
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Irsksetter-Klub, i
forbindelse med hovedprøven 2014, fredag
den 28. marts 2014 kl. 20.00.
Lunde kursuscenter Højevej 29, 5771
Stenstrup.
Dagsorden i henhold til klubbens love §
12.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse
af protokollen
4. Valg af stemmetæller.
5. Fremlæggelse af formandens beretning
til godkendelse
6. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer
og suppleant.
På valg er Per Pedersen (modtager
genvalg) Flemming Jensen (modtager
ikke valg)
Valg af suppleant nuværende Jane Ellebæk
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nu
værende Torben Reese – Jørgen Jensen)
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kandidatforslag skal være stillet
af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan
offentliggøres.
På bestyrelsenss vegne.
Erik Rimmen

Erik Petersen har taget dette billede af en irsksetter på heden i 2012.

Træningsweekend på Kongenshus Hede den 22/2 & 23/2
Træning

Vintermøde den 22/2 2014.

Der afholdes Vintermøde samt Træningsweekend d. 22 & 23/2 2014.
22/2 2014: Vi starter med Vintermøde (se
invitation).
Ca. 10,15 træning på Kongenshus hede. Vi
mødes ved Kongenshus Hotel (indgang til
Mindeparken).
23/2 2014: Mødetid kl. 09,00 ved Kongenshus Hotel (indgang til Mindeparken)
Begge dage, vil der igen i år være mulighed
for, at købe pølser fra den varme grill til
frokost.
Pris pr. dag for træning: 50 kr. pr fører (som
går til vildpleje på Heden).
Alle racer er velkomne!
Senest tilmelding er fredag den 14/2 2014 til
Brian Krog (+45 2761 7091).

I forbindelse med Træningsweekenden på
Kongenshus Hede, afholdes der Vintermøde
på Fredriks Kro, Søndergade 2, 7470 Karup.
Mødetid den 22/2 2014 vil være kl. 08,00.
Dagens program:
Kl. 08,00 Gennemgang af Fælles Markprøve
Regler, samt hvordan disse fortolkes, v/
DUV- medlem og formand for Engelsk Setter Klub i Danmark Erling Clausen.
Kl. ca. 09.00. Vintermøde/information fra
DISKs Bestyrelse.
Efter Bestyrelsens indlæg, vil der være
afgang til Kongenshus Hede.
Prisen for dette Vintermøde incl. Morgenmads Buffet er 85,00 kr.
Senest tilmelding er fredag den 14/2 2014
til Brian Krog (+45 2761 7091).

DISKs 100 års jubilæum.

DISK Barometer til 100 Års JUBILÆUMS BOG
20.000

Dansk Irsksetter-Klub, har som det nok er de fleste bekendt, 100 års
jubilæum i 2016.
I den anledning er en Jubilæumsbog under udarbejdelse, til udgivelse i
jubilæumsåret.
Redaktionsudvalget har tidligere opfordret medlemmerne til, at sende
gamle eller nyere billeder, samt relevante artikler, om nye eller gamle
aktiviteter i klubben.
Mail: irsksetterklubben@gmail.com, eller kennelaaens@gmail.com kan
benyttes.
Ligeledes har der sidst været en annonce i Jagthunden oktober 2012,
med en opfordring til, at yde økonomisk støtte til bogens udgivelse.
Alle sponsere vil selvfølgelig blive nævnt i bogen, dersom dette ikke
tydeligt er fravalgt. Uanset bidragets størrelse er alle velkommen, til
at bakke op om dette gode tiltag. Bidrag kan sendes til bankkonto nr.
0333-2551749250, eller IBAN. DK 7420002551749250, Swiftadresse
NDEADKKK (mærket 100-års jubilæum).
Venlig hilsen DISKs bestyrelse februar 2014.
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DISKs kasserer glæder sig til, at skrive Dig på listen.

pr.
01.01.2014

Sponsorat
Sponsorat for Sponsorat for
DISK
udenfor
alle
grupper –
opdrættere og kategori ….
TOTAL
enkelt
familier
kennel
et frivilligt
medlemmer og klubber mm. ejere på 1000,00 bidrag større
på 500.00 kr. på 750.00 kr.
kr.
end 1000,00kr
-

DANSK IRSKSETTER KLUB

Årets sidste DKK udstilling
Traditionen tro var der mødt mange mennesker, og hunde frem til årets sidste udstilling
i Herning, den 2. og 3. november 2013.
Det blev en russisk hund, opdrættet i Sverige der blev bedste Irsksetter både lørdag
og søndag. Dommer lørdag var Laurent
Pichard, fra Schweiz, og søndag Ramuné
Kazlauskaite, fra Litauen. Begge dage blev
IS Applegrove Bechamel, udstillet af Igor
Trusov, Rusland, bedst i racen og vinder af
gruppe 7, det vil sige, at Bechamel var den
bedste stående jagthund på udstillingerne
både lørdag og søndag.
Den Danske dommer Svend Løvenkjær,
der dømte udstillingens Bedst in Show konkurrence, valgte at placerede Bechamel som
BIS 4, udtalte til bladet HUNDEN, (citat)
”Om den Irske setter havde Svend følgende
bemærkninger: uhørt velbygget – måske lidt
rigelig pels, men anatomisk kommer man
ikke uden om den – uhørt køn med en skinnende pels og ikke mindst: Den stiller sig
selv op” (citat slut).
Med alle disse superlativer, ville jeg give 1
krone, for at se den på jagt eller markprøve,
”stille sig op” for en flok høns, eller bare
kunne stå på jorden, alene, uden at blive
båret op både for og bag.

I Dansk Kennel Klubs blad Hunden, er der
på siderne 61 og 62 billede af Igor Trusov,
der præsenterer Bechamel på udstillingen.
Umiddelbart ser det ud til, at Bechamel
har en meget lang hals, og er ret høj, fra lidt
over Igors knæ, til hans højre armhule, hvis
der kun er 67 centimeter, er Igor ikke særlig
høj. At Bechamel er overpelset, har hr.
Svend Løvenkjær selv udtalt.
Norsk Irsksetter-Klub arbejder i denne
tid, på at lave en aftale med Norsk Kennel
Klub, om at måle højden på alle Irsksettere,
der fremføres på udstilling over en periode.

Det var måske også en god ide, at tage
op herhjemme i Danmark, vi har jo nogle
gange syntes, at der specielt blandt tæverne,
var enkelte, der så lidt små ud, men vi har jo
ikke noget at have det i. Der er modsat også
rigtig mange eksempler på, at Irsksettere
på udstilling har været for høje, men hvor
mange, ved vi heller ikke. Det må siges at
være en lille ting, hvis der på alle udstillings
kritikker, i en periode på nogle år, blev påført hundens højde. Vi kunne jo kalde det et
forsknings projekt, for Irsksetterens højde.
Palle Krag.

Alle kan også se forskellen i højden, og så kan ”den
oprindelige type” stå selv, uden støtte.

ven, graverede og pænt pudsede. Kommer
du ikke til hovedprøven, skal pokalerne
Det er for et par år siden besluttet, at det
sendes til Per Pedersen, Lykkevej 34, 7700
store billede, og pistolen, skal medbringes
til generalforsamlingen, af sidste års vinder. Thisted, telefon, 97926857, 51532155. Graveret og pudset, senest den 1. marts 2014.
Generalforsamlingen afholdes i år fredag
Få dem nu sendt eller afleveret, så evt. nye
den 28. marts 2014, i forbindelse med hovedprøven, på Lunde Kursuscenter, Højevej vindere, kan få dem udleveret, og klubben
29, Høje, 5771 Stenstrup, på Fyn. Alle andre have glæde af, at udleverer dem.
Afleveres eller modtages pokalerne ikke til
pokaler, skal også medbringes til hovedprø-

Pokaler

tiden, betales 200 kr. til klubkassen.
Endvidere vil det glæde klubben, at modtage
præmier og gaver til det store agerhønselotteriet. Aftale om levering kan aftales
med bestyrelsen eller markprøve udvalget,
der i år har Gunnar Jensen, Lyngvej 18,
8600 Skanderborg, i spidsen. (E-mail: gj@
kirstinekjaer.dk)
Mvh. Per.
Dette fantastiske billede, af en jæger med 3 Irske
settere, er skænket til DISK, af Erik Petersen, Viborg,
i 1991, og uddeles nu hvert år til Årets Irsksetter. Billedet har i mange år, haft fast adresse hos Lohmann´s
Jaffa og Frank Krøyer.
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Tekst: Per Tellander
Tegning: Lise Færch

Danske forårsmarkprøver set gennem en nordmands øjne.

For
40 år
siden
En måneds stipendiereise i Danmark for å studere delegasjonsproblemet i dansk kommunalforvaltning kunne selvsagt ikke komme på tale uten å sikre seg at helgene ble utnyttet på skikkelig vis. På den måte fikk jeg den beste anledning til både å følge markprøverne, samt delta
på treningsture, alt elskverdig tilrettelagt av formanden i FJD, Karl Christiansen.
Stod at læse i Fuglehunden nr. 2/1974.

En treningsytur på Sydfyn hos irsksettermanden Edvard Holm på Egeskov slotte
ble innledningen, deretter med den ukjente
engelsksettermann Ejnar Theilgaard. Siden
fulgte Nordvestfynd Hundesportsforening
markprøve ved Hårslev, fellesrepresentationens prøve ved Karup/Skive og uken etter
ved Aarre og Endrup, og som avslutning
Dansk Jagtforenings nordjyske prøve, en
riktig ”pangprøve” i lystelig lag med allsang
og jakthistorier. Takket være den synpatiske
danske skikk med fgelles drabelig frokost
og tilbehør kl. 12.00, fik jeg anledning til å
bytte partier, og på den måten følge med i
det dobbelte antal hunder. Slik fikk jeg set
et hundretalls settere og pointere, spedd op
med noen få bretons. De kontinantale racer
var adskilt på egne partier (hvorfor gjøres
ikke det samme her hjemme?), og jeg fikk
dertfor bare sett noen få voerstehere på fynsprøven, og de lå over vårt gjennomsnitt.
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Fuglebestanden var imponerende god.
Bortsett fra de to første treningsturer med
dårligt vær og et beskjedens antall agerhøns
og fasaner, var det på samtlige prøver en
meget god bestand av agerhøns (og en del
fasaner), og i bare to av de femti-seksti slippene jeg så ble det ikke funnet fugl, og den
var der sikkert likevel.
Hvor annerledes og allikevel likt! Våre
fasanprøveterrenger kan ikke sammenlignes
med de danske markene som er snauslåtte
eller pløyet slik at man kunne forsverge at
ikke en eneste fugl kunne skjule seg på marken, bortsett fra i grøftekant og tornehekk.
Men agerhønsene lå der, midt på jorden,
løp usynlig unna og kastet seg i vinden så
raskt at det skulle gode hunder til for at
spikre dem om ikke hellet var med. En skarp
vårvind over prøvene gjorde hønsene lette,
mens fasanene trakk inn i skogen. Og inn i
den tette skogen ville verken prøvedeltagere
www.fjd.dk

eller dommeren for noen pris, det ødelegger marksøket for hundene, og dommeren
har ingen muligheter for å følge med. Selv
med vort todommersystem ville det ikke
nytte i det tette underkrattet der det ofte
kunne flakse opp 5-6 fasaner hvis først en
hund forvillet seg inn. Søket går derfor over
mark, mose og hede, og hvor merkelig og
samtidig betagende var det ikke å oppleve
en praktfull stand med perfekt fuglearbeide
blant sommerhusene ved Als (nær Hadsund)
med Kattegats hvittoppede bølger som
bakgrunn. Men så var også Badehotellet
utgangspunkt for denne prøven!
De åpne, flate jordene gjør at hundene feier
over terrenget som våre gjør på godt skareføre. Avgrensning av marken fører til at
man avanserer meget raskt, og hvis man tror
at danske prøver er en bedagelig affære, tar
man skammelig feil. Fremrykningen skjer
i fredmarsjstil, og med noen hundre grøfter

og diker, med pikktråd og en tornehekk i ny
og ne, føles det fort på kondisjonen, særlig
når man skal løpe til når noe skjer.. når så
danskene ikke bryr seig særlig om medvindssøk, men gjerne vil i rask marsj tilbake
til utgangspunktet for å ta med nabomarken,
blir det ikke lettere. Det skarpt avgrensede
og anviste terreng fører for øvrig med sig
visse svakheter sett med våre øyne. En god
og hardtgående engelsk setter som utvilsomt
ville passe godt hos oss, arbeidet seg ut av
anvist terreng og var dermed ute af dansen.
Mens neste slipp gikk, så vi den trekke an
over en bakkekam hvor der lå fugl, men hva
hjalp det, selv om det bare var 200 – 300 m
borte.
Jeg var ute etter å feste det perfekte
fuglearbeide til filmstrimmelen, og godtar
pointeren som den vakreste stilstudie i dette.
Den skarpe vinden gjorde nok at fuglen var
lett, og reising kunne ikke ofte vises. Men
jeg så både raske og trege gordon, irske og
engelsksettere, til og med en gordon som
reiste skrittvis på fløyte i en bedrøvelig
sekstimeter, men bare to pointerreisninger
av klasse. Var det et tilfelle? – se det får
våre danske venner svare på. En annen ting
med pointeren, sekunderingen var langt
svakere enn hos setteren, hva nu dette kunne
skyldes.
Men jevnt over imponerte pointerne mest
med sitt uhyre raske og effektive marksøk,
og det var mange av dem det skulle være
morsomt å se omplassert i norsk høyfell.
Hyggelig var det også å opleve den danske
pointer i kobbel, den var velsignet fri for
den ”knistringen” vi så ofte opplever her
hjemme. Setteren tror jeg nok vi skal vise
bedre (og penere) her hjemme, men noen
gode emner ble vist på prøve, jeg fester meg
mest ved Østerhedens Anja Terese som ble
beste setter på en av prøvene, og som skal i
dansk derby til høsten. Et annet interessant
derbyemne var engelsksetterklubbens egen
kombinasjon Østerlens Duke eller Krometor

Ciro og Frydensbo´s Pleti, en uhyre hardtgående hund som jeg fikk se på treniong, men
som dessverre ble skadet før prøvene.
Det var meget hyggelig å stifte bekjentskap
med alle danske pointerfolk og deres kenneler, og Zita, Alsbjerg, Nørdfyn, Ultang,
Oksby, Fuglede m. mange flere er navn vi
er fortrolige med her hjemme gjennom gode
importer.
Det er umulig at komme på de danske
prøver uten å bli imponert over dressuren.
Selvfølgelig så man uregjerlige ”villinger”
der også, men det er neppe tvilsomt at
grunndressuren gjennomgående er bedre,
og ”dekk” på fløyte er så å si en selvfølge.
Og hva som virkelig er imponerende er å se
hunderbli fløytet ut av stand. Dette skjedde
flere ganger, og nevnes kan en utekkelig
engelsksetter som stjal makkers stand og ble
i en meget opphetet situasjon pepet av stand
av fører, slik at makker fik sjansen. (og
fløytingen skjedde på over hundrede meters
hold.) med så lett fugl som det var i mars,
kunne førers gang frem til hunden for kobling, lett ha ødelagt hele situasjonen. På den
annen side kunne enkelte slipp bli de rene
fløytekonserter, og meget lyd kunne vært
erstattet med de mer naturvennlige armbevegelser. Ellers konstaterte jeg at apportbuk-

ken var et nødvendig møbel i hundefolkenes
hjem, og de ble meget flittig brukt.
Bedømmelsen på danske prøver synes
ikke å skille seg ikke meget fra vår, men
man har intet krav om 90 m. prøvetid for 1.
premie, noe som kanskje var årsaken til at
kondisjonen og styrken hos enkelte hunder
sviktet litt ved senere slipp. Morsomt var
det å oppleve at en hund det ikke var skutt
over ble tatt til side eter avslutning og fikk
sitt skudd, hvoretter den ble premiert. Det
maner litt til ettertanke når man her har
hjemme har enkelte dommere som forlanger at fører i den gitt situasjon skal stå ved
siden av hunden og skyte over den. Samtlige
dommere gikk også helhjertet inn for at alle
hunder skulle få sin sjanse når de først var
kommet på prøve. Se det sa man i et land
hvor det tok maksimum to timer fra hjemmet og til prøven. At man ellers opplevde
kuriositeter som at en unghund fik 3. premie
på stand og reisning av and (3. premie hang
ikke høyt) får man godta når hunden het
Snaps.
Min charmerende borddame ved en af de
store frokoster var Lise Færch fra Aalborg
som tegnet for dansk jakthundblad. Røkelaks, ål og muslinger inngikk som en
liten del av menyen, og da det tilslutt ble
bemerket at man nu ikke måtte spise mer av
dette for at få plass til varm gås, tok jeg det
som den spøk jeg trodde det var. Men gåsen
kom den, og hun få tilgi meg at jeg istedenfor ytterligere frokost ba henne om noen
illustrasjoner til Fuglehunden.

Per Tellander
Forhenværende kommunaldirektør
i Arendal Kommune. Bor stadig i
Arendal og er nu 83 år gammel.
Jaktprøvedommer gennem mange år.
Indehaver af Kennel Frydentoppen.
Stoppede med jagt og hunde for et
par år siden på grund af sygdom.
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Specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk
KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 75331760
Email. kasserer@korthaarklubben.dk
DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense.
Tlf. 64441145 - 22618279
Email. erik.lillesoe@privat.dk
KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 65967747

Lokal forårsmarkprøve
Lolland-Falsters Jagthundeklub søndag d.
9. marts kl. 8.00
Tilmelding i åben klasse og ungdomsklasse
(Engelske og Kontinentale max. 24 hunde)
Mødested: Hummingen Camping, Pumpehusvej 1, 4986 Dannemare. Terræn Rødby
Fjord. Pris 175 kr. kontingent 60 kr. - prøven
er åben for alle
Tilmelding på ju-bir@mail.dk eller Henning
Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F. tlf.
60941658
Indskud på konto 1551-6115462 (HUSK
navn, adresse og e-mailadresse!)
Matching/frokost ca. kl. 14.00,der serveres
suppe i terrænet, husk madpakken.
Efterfølgende ordinær generalforsamling
Bestyrelsen

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder forårsmarkprøve søndag den 9 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.4. Marts til:
Frank Thorborg Hansen. Tlf 61634029

Tlf. 63835000 - 2048 5292
Email. branebjerg@tdcadsl.dk

Email. kmlange@mail.dk
LANGHÅRSKLUBBEN.
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens.
Tlf. 74507485 29263985.
Email. Justm@webspeed.dk
DANSK WEIMARANER KLUB.
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge.
Tlf. 48708900
Email. kasserer@weimaraner.dk
DANSK VIZSLA KLUB
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup. Tlf. 64751743
Email. knissen@post10.tele.dk
DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 Års.
Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk
DANSK POINTER KLUB.
Anne Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø.

Lokal markprøve i Tårs
d. 9/3-2014
5 vandrepokaler, 1. og 2. pr. Der er suppe ved
afslutning.
Der kan tilmeldes i ung-åben og vinderklasse
Mødested: Tårs skole Kl. 8,30
Tilmelding til:
Svend Åge 20102094
Kurt 21780666

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk
DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,.
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

Haslev Jagtforenings
lokale Forårsmarkprøve
Afholdes Søndag den 23 februar 2014
Mødestedet er i Klubhuset på Kaisholm
Mødetid kl.8.00. Pris pr. deltagende hund
250 kr.
Der kan stilles i Unghunde - og Åbenklasse
med både Engelske og Kontinentale stående
hunderacer
Tilmelding senest Tirsdag den 18 februar
2014 på tlf. nr. 56283617
Vel mødt Hundeudvalget

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Katholt´s vildtopdræt
K
v/Niels Skytte Sørensen

Agerhøns og fasaner
sælges

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

Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

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

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

0LGWM\VN9LOGWIDUP

KÆLEDYRSKREMATORIET

Moselund Vildt
8832 Skals

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

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

Komplet - klar til familieudsætning
Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhøns
Opdræt

www.agerhonsopdraet.dk
email:
alexnissen@c.dk

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

Vidste du - at
er det mest
vindende hundefoder Ɵl brugshunde?
UniQ´s forskellige typer hundemad er Ɵlpasset din hunds forskellige livsfaser

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

UniQ´s rene valg af råvarer (uden Ɵlsætningsstoffer) sikrer din hunds næse
alƟd virker opƟmalt.

UniQ´s rene valg af UniQ
specielle mix og rene råvarer sikrer din tæves ferƟlitet og giver hvalpene den
rigƟge start på livet

UniQ sikrer din hund et
langt sundt liv lige fra fødsel Ɵl alderdom.

UNIQ OLIER

BYT GIFTEN UD MED OLIE

UniQ´s olier er rene naturprodukter. Der ƟlsæƩes
ingen kunsƟge eller unaturlige stoīer, og de urter som
anvendes, er dansk dyrkede økologiske urter. Den unikke blanding af koldpresset lakseolie og rapsolie giver
samƟdigt en skinnende Ňot pels.

UniQ Insect Free er specielt udviklet Ɵl akƟve hunde,
der færdes meget udendørs i naturen og hunde der
moƟoneres meget og dermed oŌe bliver generet af insekter og skovŇåter. Der anvendes udelukkende 100 %
naturlige ingredienser i produktet.

MÅNEDENS PROFIL

Med UniQ behøver jeg ikke at bekymre
mig om, hvad min hund spiser for at kunne
præstere store resultater...
Poul V. Nielsen
St Hubert VM: 3 guld, 1 bronze, Hold 3 guld, 1 sølv.
Mark prøve VM: 1 sølv, 1 bronze, Hold 1 bronze, 1 guld EM.
Udland markrpøver: 5 cacit, 9 cac, 12 exc.
Markprøve DK: 31 vinderklasse
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FOOD FOR UNIQ DOGS
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Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

Danmarksmester 2013
v/Jakob Poulsen og Ambi
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Med fjerkrækød og laks
Høj energi/ydelse
Omega 3 og 6
GMO fri

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