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Gjorde du, hvad du
kunne?
For et stykke tid siden læste
jeg i af vore store dagblade en
portrætartikel om en af de
såkaldte kendisser.
Det var egentlig meget interessant, og jeg fik
ny viden om den pågældende. Men det, som
slog mig mest ved artiklen, var, at den pågældende altid i sin opvækst var blevet spurgt
om: - Ja men gjorde du, hvad du kunne? Det
var moderens holdning, og det var kommet til
at præge denne person resten af livet.
Det er egentlig en god rettesnor for alt, hvad
vi foretager os. Gjorde vi, hvad vi kunne?
Har du gjort alt, hvad du kan for, at din hund
er blevet så godt opdraget og trænet som overhovedet muligt, så den kan være en værdig
repræsentant for sin race og de stående hunde
rundt om på jagt og prøver? eller sprang du
over, hvor gærdet var lavest?
Gjorde du, hvad du kunne for at skabe en
god og konstruktiv debat på din klubs generalforsamling, eller sad du og lurepassede for
ikke at komme i ”fedtefadet”? Og gjorde du
også, hvad du kunne for, at det nye medlem
og hundeejer følte sig velkommen i kredsen,
eller snakkede du blot med dem, du plejer
at snakke med og lod syv og fem være lige i
forhold til den nye mand?
Prøverne står for døren. Mange af os skal ud
og deltage, og nogle har påtaget sig hvervet
som prøveleder, terrænleder eller dommer.
Gør du, hvad du kan for, at det skal blive en
god dag, eller er du en af dem, der går nede
bag ved og brokker sig over manglende fugle
eller dommerens vurdering? Du skal huske
på, at prøve-, terrænleder og dommer bruger
deres friutid på, at du og andre skal have de
bedste muligheder for få hundene præmieret.
Det lykkes ikke altid. Vind, vejr og vildt kan
man ikke tage i ed, og måske havde du ikke
gjort helt nok for, at din hund var helt klar til
prøven.
De, der bruger deres fritid på andre på denne
måde, har brug for din og andres opbakning.
Så bliver det nemlig en god dag, selv om alt
ikke flasker sig, som man havde ønsket.
Forårs- og sommertræningen rundt om i lokalforeninger og kredse går også snart i gang.
Gør du, hvad du kan for, at det skal blive
gode aftener der ude ved søen eller klubhuset.
Hjælper du til, hvor der er behov for det, og
kommer du med gode råd til dem, der måske
har lidt hjælp behov? Eller er du en såkaldt
”Jens Peter Bbr…..”, der er utilfreds med, at
der ikke er vildt nok, eller at en af træningsbanerne er alt for vanskelig til din hund? Tænk
igen på, at her er der en række personer som
gør et stykke arbejde for, at du og andre har
muligheden for at komme til hundetræning.
Er der noget, du er utilfreds med, så tag
en snak med træneren eller hundeudvalgets
formand under fire øjne, så man i en positiv
dialog kan få spørgsmålet belyst og forhåbentlig også få det½ løst. Så har du nemlig gjort
hvad du kunne for, at det alt sammen skal
lykkes på bedste vis.
Rigtig godt forår der ude, hvor I færdes.
Flemming Østergaard, redaktør.
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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.

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

Fotografen er blevet voksen

I dette nummer er der rigtig mange billeder,
som er taget af Kim Henriksen.
Det er naturligvis, fordi han er en usædvanlig dygtig fotograf, men også fordi, vi gerne
vil være med til at fejre, at han har taget det
første skarpe hjørne.
Den 22. januar fyldte Kim 50 år, og vi
ønsker tillykke. Samtidig takker vi for din
store hjælp til bladet og ønsker dig knæk og
bræk fremover med dit kamera.
På redaktionens vegne.
Flemming Østergaard.
www.fjd.dk

Nyt ansigt på redaktionen
Den 1. januar valgte Rune Riishøj at
stoppe som medlem af Jagthundens redaktion. Et stort arbejdspres i det daglige job
gjorde det efterhånden lidt for belastende.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke Rune for mere end seks års fremragende indsats ikke mindst som en meget
værdifuld sparringspartner og idéudvikler.
Det har været et meget givende samarbejde.
I Runes sted er Conni Jakobsen indtrådt
i redaktionen, hvor hendes hovedansvarsområde vil være annoncerne. Velkommen
til Conni. Vi har allerede haft en rigtig fin
dialog, så det fremtidige samarbejde kan
kun blive til gavn for bladet.
Flemming Østergaard

Brug geværet
På side 12 er der en artikel om fældefangst. Men husk, at du også har mulighed for at regulere krager og skader med
geværet.
I følge bekendtgørelsen om vildtskader
§ 17 stk 1 må man i tidsrummer 01.02
- 15.04 regulere med såvel fælder som
skydevåben.
Man kan også få tilladelse til at anvende
lokkefugle og kunstigt skjul.
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Subaru Forester fra

Subaru Forester VAN fra

375.900,-

219.900,-

+ lev. omk. 3.680,-

+ moms kr. 35.913

+ lev. omk. 3.580,- + moms

Marker, vandløb, skovbund, bakker. Subaru Forester bringer dig, dine passagerer og
jeres bagage sikkert gennem terrænet og tæt på jagten. Det skyldes ikke mindst det
symmetriske ﬁrehjulstræk, som automatisk fordeler kraften til de hjul, der har bedst
vejgreb. Den suveræne Boxermotor ligger ﬂadt i chassiset og bidrager til den eminente
balance, mens frihøjden på 22 cm sikrer fri bane, selv når vejen slipper op. Forester
fås fra 147-240 hk, så start jagten nu på subaru.dk

www.fjd.dk
Brændstoﬀorbrug mellem 11,8-17,5 km/lv/blandet kørsel, CO2 150-197 g/km. Bilen på billedet indeholder ekstraudstyr.

www.subaru.dk
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HVOR OFTE KAN MAN

Forårstræningen står for døren, men hvor tit kan man træne sine hunde i et givet terræn? Det
diskuteres ofte mand og mand imellem, og vi har alle oplevet at komme på prøve på et sted,
hvor fuglene tydeligt bærer præg af at blive ”luftet” for ofte. Vi har derfor bedt biolog Niels
Kanstrup fra Dansk Jagtakademi om en analyse og et oplæg til forvaltning.

Tekst: Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi
Foto: Kim Henriksen m. fl.
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Parhønsene holdt godt. Men det gør de kun, hvis der er lang tids ro på terrænet mellem hver træning eller
markprøve.

vitet være for at regnes med i jagttrykket?
Tag fx træningsskydning. Den larmer, men
foregår på baneanlæg uden det store naturog vildtindhold og i øvrigt efter sirlige
miljøgodkendelser. Så træningsskydning,
som hører til jagtudøvelsen, kan næppe
ses som en del af jagttrykket. En stilfærdig
biltur rundt på terrænet for at se, om alt er
ok, påvirker dyrene. Den vil man nok kunne
indregne som en indirekte del af jagttrykket.
Og så kommer træningen af vore hunde.
Så længe den foregår hjemme i stuen,
på gårdspladsen, på baneanlæg eller på
græsplænen oppe ved hallen, kan den ikke
påstås at udgøre en betydelig forstyrrelse
af vilde dyr. Men i samme øjeblik, det er
alvor, og hundene skal trænes og prøves
på vilde fugle, herunder fugle, der er udsat
med henblik på træning eller prøve, er det
rimeligt at indregne forstyrrelsen som en del
af jagttrykket. Også selv om der ikke bliver
nedlagt vildt, skudt eller for den sags skyld
medbragt skydevåben overhovedet.
Træning og afprøvning af jagthunde
foregår i mange forskellige sammenhænge
og miljøer. En væsentlig sektor er træning
og afprøvning af stående, apporterende og
eftersøgende hunde i de naturlige miljøer og
situationer, som hunden bliver præsenteret
for under jagt og eftersøgsarbejde.
Træning og afprøvning foregår i princippet på alle årstider og har til en hver tid et
potentiale for at forstyrre vilde pattedyr og
fugle. For nogle trænings- og prøvetyper,
der er koncentreret i forår og sommer og
dermed i yngletiden, skønnes risikoen for,
at arbejdet med hundene bliver en markant
forstyrrelseskilde og dermed kan påvirke
faunaen negativt, at være betydelig. Dét
zoomer vi ind på i det følgende. Der lægges
vægt på situationer, hvor der er tale om
træning og afprøvning af jagthunde, og hvor
aktiviteten er målrettet mod, at hundene
opsøger individer af de arter, der er centrale
for jagten, dvs. altovervejende agerhøne
og fasan. Hermed fokuseres på træning og
afprøvning af stående hunde.

Mange typer og niveauer af træning og
afprøvning
Træning og afprøvning af hunde, herunHundetræning er også en del af jagttryktationer mellem jægeren og det miljø, han
der også hunde til ikke-jagtlige formål, er
ket. Træningsformer, der påkræver direkte
jager i. Så jagtlige forstyrrelser skal regnes
omfattende. Træning er ofte uorganiseret
konktakt mellem hund og det levende vildt, med. De vejer i mange tilfælde tungt, og
giver forstyrrelser. Vi ved ikke, hvor meget
styring af forstyrrelser betyder ofte mere for og foregår diffust. For mange hundeejere er
det betyder, men der er grund til at være
at opretholde en god vildtbestand end selve træning alene en gåtur eller simple apporteringsøvelser. Adgangen til naturen med
forsigtig. Hvorfor ødelægge et ellers godt
afskydningen.
terræn ved at færdes der for ofte? Og det er
Lad os være enige om, at jagt påfører både hund reguleres af naturbeskyttelsesloven,
og udgangspunktet er, at hund skal føres i
jagtbare og ikke jagtbare arter forstyrrelse
da træls at miste et terræn, fordi lodsejeren
snor, hvis der ikke foreligger tilladelse fra
synes, man render der hele tiden.
i et vist omfang. Det gælder de opsøgende
grundejeren. Der er særlige regler for visse
jagtformer med eller uden hund. Pürschjægere, der lister sig ud i skydestigen, forstyr- beskyttede områder, strande og strandbredHundetræning er også jagttryk
Begrebet jagttryk er kendt af de fleste
rer også. Og strandjægeren i skydeprammen der og for særlige faciliteter såsom hundesjægere. Mange forbinder det nok mest med
flytter rundt på vildtet uden nødvendigvis at kove. Der er mange eksempler på konflikter
og påståede forstyrrelseseffekter af løse
selve jagtsituationen, hvor vi opsøger og
nedlægge noget. Alene vores transport ind
hunde i naturområder, herunder ikke mindst
nedlægger et bytte, og ofte måles jagttrykket og ud af terrænet har en betydning, smæki forhold til ”vildt”.
kun på selve udbyttet. Men jagttryk er defi- ken med bildøre høres langt etc. Men hvor
neret som den samlede mængde af konfron- tæt på selve jagten skal en jagttilknyttet akti- Der foreligger begrænset viden om den rewww.fjd.dk
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Hver gang, vi rejser fuglene, forstyrrer vi.

elle effekt, men det skønnes meget rimeligt
at antage, at hundetræning og afprøvning
har et væsentligt potentiale for at påvirke
såvel de enkelte individer af ynglefugle som
selve bestanden.
Hvordan sker forstyrrelsen og hvad betyder den egentlig?
Desværre foreligger ikke forskningsresultater eller systematisk indsamlet viden om
forstyrrelser ved hundetræning og –afprøvning og dens umiddelbare eller langsigtede
påvirkning af vilde dyr. Effekten kan være
mere eller mindre direkte. Det ligger i
selve aktiviteten, at hunde kommer i tæt
kontakt fugle. Det kan være fugle i udparring, parfugle, rugende fugle, ikke-ynglende
flokfugle eller enkeltindivider. Hunde kan
komme i berøring med rede, æg, kyllinger
og evt. forårsage, at fugle dræbes eller
kuldet ødelægges. Hunde kan jage rugende
fugle eller fugle med kyllinger bort, hvorved
æg og kyllinger eksponeres for vejr og
prædatorer.
Eller hunde og hundeførere kan mere generelt skabe forstyrrelser i terrænet, hvormed
det bliver mindre attraktivt som levested.
Det er sandsynligt, at fuglene vælger yngleområde ud fra en fornemmelse for områdets
ressourcer og påvirkninger. Så hyppige
forstyrrelser i et givet område i den periode,
hvor fuglene udvælger redested, kan formentlig mindske deres lyst til at yngle netop
der. Mange lodsejeres og jægeres rygmarvsreaktion er, at forstyrrelser fra løse hunde,
der følger med offentlig adgang, er skadeligt
året rundt. Dermed peger flasken selvfølgelig også jægernes egne hunde.
Forstyrrelsens påvirkning af selve individet
må formodes at have større eller mindre
betydning for be-standsforholdene. For
bortjages den rugende høne, og æggene går
tabt i prædatorer, er fuglens plan B at lægge
kuldet om. Det giver næsten altid dårligere
succes end i første forsøg, hvormed årets
tillæg reduce-res. Selv hvis kuldet overlever,
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kan den forstyrrelse, som forældrefugle reagerer på, udløse et ekstra energiforbrug og
færre ressourcer til yngelpleje. Det gælder
alle arter, men især for agerhøne og i mange
områder også den vilde bestand af fasan,
der i forvejen er under pres fra det intensive
landbrug, kan effekten af forstyrrelser fra
hundearbejdet ikke udelukkes at have negativ betydning for opretholdelse og udvikling
af hønsefuglebestande. Hertil kommer
betydningen for bestandsudviklingen hos
andre markvildtarter, der er under pres.
Forskellen er blot, at hønsefuglene er selve
målet for aktiviteten, hvis succes afhænger
af, om hunden kommer i kontakt med fuglen. De andre arter forstyrres mere diffust.
Kan vi gøre noget ved det?
Hvis vi vil regulerer forstyrrelser fra hundetræning, kunne en simpel model være
at sidestille aktiviteten med jagt og kun
gennemføre den i jagtsæsonen og kun med
en hyppighed, som vi tilrettelægger for jagt
jævnfør de jagtetiske regler. Men det vil helt
sikkert være for vidtrækkende og trække
tæppet væk under både udviklingen af gode
hunde, avlsarbejdet og de populære markprøver. For at nuancere tilgangen foretager
vi i det følgende en analyse af betydningen
af træning og afprøvning i forhold til forskellige sæsontidspunkter, idet det vurderes,
at fuglenes sårbarhed varierer med årstiden.
Yngletid anvendes i flere definitioner. Ud
fra den generelle erfaring og almindelige
litteratur, fastsættes agerhønes yngletid
typisk til perioden fra æglægningen starter
ca. 1. maj til kyllingerne er flyvestærke og
opfattes som uafhængige i august. Fasans
yngletid ligger tidligere og regnes normalt
for at starte ved æg-lægningens begyndelse
primo april og vare ved til ud på sommeren,
hvor der ofte ses relativt små kyllinger fra
omlagte kuld helt ind i september.
Yngletid er mere formelt defineret i kraft
af en tolkning af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet, der fastsætter regler om, at jagt ikke
www.fjd.dk

må finde sted i ”redetiden eller de forskellige faser af yngletiden” (Artikel 7.4). Her
fastlægges yngletiden i de såkaldte ”Key
Concepts” som tiden fra ”ynglestedet indtages” eller tiden fra redebygning til ungerne
er uafhængige. På basis af nationale oplysninger fastlægger ”Key Concepts” yngletiden for alle jagtbare fuglearter. For agerhøne
og fasan i Danmark fremgår følgende:
•
Agerhøne: Yngletid starter ved redebygning: 10. april. Yngletid slutter: 10.
august.
•
Fasan: Definition af starten på yngletid er ikke angivet, men ud fra den
generelle definition i ”Key Concepts”
(ynglestedet indtages) er det rimeligt
at fastsætte denne til begyndelsen på
parringsspillet, hvor fasanhane udviser
territoriehævdelse. Dette kan ud fra en
række datasæt anslås til ca. 10. marts.
Key Concepts fastsætter, at fasans
yngletid slutter 20. september.
En mere generel fastsættelse af ”yngletid”
er foretaget i en række danske publikationer,
herunder bl.a. fra Naturstyrelsen og ligeledes i afgørelser om tilladelser til friluftsarrangementer. Her er en hyppigt anvendt
perioden 1. maj til 1. juli.
Set i forhold til effekten af forstyrrelser fra
hundetræning og afprøvning, synes ”yngletid” imidlertid at være en for overordnet
kategori, og der arbejdes her videre med følgende opdeling af yngletid: Udparringstid,
æglægnings- og rugetid samt opfostringstid.
Dem gennemgår i kort:
Udparringstid er den periode, hvor
agerhøne og fasan ændrer adfærd fra at
opholde sig i flokke eller spredt på terrænets
vinterlokaliteter, til at etablere sig som ynglefugle i territorier på terrænets yngleste-der.
Agerhøne er monogam, og udparringen starter allerede i senvinteren. Det er dog først i
løbet af marts, at fuglene bliver stedfaste, og
undersøgelser tyder på, at fuglene normalt
har etableret et territorium i slutningen af
marts. Fasan er polygam, og fasanhanen
starter allerede i begyndelsen af marts med
at etablere og hævde et territorium, hvor den
samler et antal høner.

De definerede perioder er indtegnet i denne figur, hvor de
er angivet med rød, gul og grøn farve, hvilket indikerer,
at reglerne for de enkelte perioder kan fastlægges mere
eller mindre restriktivt.

Er din hund forsikret,
hvis uheldet er ude..?
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for agerhøne starter den 16. september og
slutter den 15. oktober. For fasan begynder
jagttiden den 1. oktober og varer januar ud.
Jagten topper normalt i november/december,
og mange steder holdes fortsat (hane)jagter
i januar. I jagt- og vinterperioden indgår
efterår, vinter og senvinter, hvor fuglene
ikke jages, og hvor agerhøns typisk vil opholde sig i flokke på egnede vinterlevesteder
(typisk marker med fødeudbud) og fasan vil
optræde enkeltvis eller i grupper ofte i hegn,
remiser, moser, kratområder og småskove.
Det skønnes, at fuglene i denne periode
er mindst sårbare overfor forstyrrelser.
Planlægning af træning og afprøvning af
jagthunde i denne periode bør blot følge de
regler, der jf. de jagtetiske regler er fastsat
generelt for jagt. Det gælder også for perioder med hårdt vintervejr, hvor de jagtetiske
regler siger ”undlad at jage, når vejrliget gør
vildtet særligt sårbart”.

Fuglevildtet må have abspolut ro i hele yngletiden og en stor del af opfostringstiden. Foto: Dr. Eckhard

Ud fra en samlet betragtning skønnes
det rimeligt at fastslå udparringstiden for
agerhøne og fasan til at starte den 1. marts. I
udparringstiden har fuglene ikke afkom, og
de er mobile. Men de er afhængige af mere
fast at kunne opholde sig inden for territoriet
og er formentlig sårbare i forhold til forstyrrelser. Der-for bør aktiviteter, der udgør en
mere vedvarende forstyrrelse, begrænses
i omfang, fx ved et regelsæt om, at der
skal være en vis periode med fred imellem
forstyrrelserne.
Æglægnings- og rugetid afløser udparringstiden og starter, når reden bygges og
æglægningen kort tid efter påbegyndes. Som
nævnt er den for agerhøne defineret (jf. Key
Concepts) til 10. april, men en række danske
undersøgelser tyder på, at den normalt ligger
senere, formentlig helt hen i slutningen af
april. Forvaltningsplanen for agerhøne angiver, at halvdelen af fuglene har påbegyndt
æglægning i første uge af maj. Hos fasan
starter æglægningen tidligere.
Ældre danske undersøgelser angiver således fx den 5. april som starten på æglægningen. Ud fra en samlet vurdering skønnes det
hensigtsmæssigt at fastsætte den 15. april
som starten på æglægnings- og rugetiden.
For både agerhøne og fasan er det meget
almindeligt, at der lægges et andet kuld,
hvis det første går tabt. I æglægnings- og rugetiden vurderes fuglene at være maksimalt
sårbare overfor forstyrrelser. Jages de bort
fra reden, er risikoen for at denne går tabt,
ganske betragtelig. Som udgangspunkt skal
al forstyrrelse undgås i denne periode.
Opfostringstid begynder i princippet når
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kuldet klækkes. For agerhøne er dette i flere
kilder angivet til 50 dage fra 1. æg lægges.
Anslås dette for de første kuld til slutningen
af april, vil klækningen af første kuld finde
sted i midten af juni. For fasan går der ca.
45 dage fra 1. æg lægges til klækningen,
som således for de første kuld vil ligge i
slutningen af maj. For både agerhøne og fasan må der indregnes en periode til rugning
af omlagte kuld.
Der findes kun meget lidt viden om
tidspunktet og varighed af dette, men ud
fra en helhedsbetragtning fastsættes her,
at æglægnings- og rugeperioden varer til
slutningen af juli, hvor opfostringsperioden
der-med starter.
I opfostringsperioden passer forældrefuglene hos agerhøne og hønen hos fasan de
redeflyende kyllinger. Pasningen består af
værn mod kulde og regn og mod prædatorer. Ligeledes præges kyllingerne i forhold
til fødesøgning, skjul, bevægelsesmønstre,
flokadfærd m.v. Kuldet forbliver i flok i
opfostringsperioden. På et relativt tidligt
tidspunkt er de i stand til at flyve over korte
strækninger, hvilket på den ene side giver
beskyttelse mod prædatorer, men på den anden side giver risiko for, at fuglene spredes
og bliver særligt udsatte. Fuglene er således
sårbare, og det findes relevant, at forstyrrelser i form træning og afprøvning begrænses
fx i lighed med udparringsperioden.
Den del af året, der i denne udredning ikke
betragtes som ”yngletid” defineres her som
jagt- og vinterperioden, der afløser opfostringsperioden og går over i udparringsperioden. Den indeholder selve jagttiden, der
www.fjd.dk

Anbefaling til styring af forstyrrelser
I Danmark er der tradition for, at effekter af
jagt og friluftsaktiviteter reguleres gennem
lovgivning, vejledning, uddannelse, etiske
retningslinjer m.v. Jagtloven fastsætter, at
”fugle må ikke forsætligt forstyrres med
skadelig virkning for arten eller bestanden”
(§ 7, stk. 2.), men der foreligger ikke afgørelser, der kan afklare denne regels betydning i forhold til træning og afprøvning af
jagthunde i yngletiden. Desuden vurderes
det ikke, at mere specifik lovgivning på
området vil være hensigtsmæssig.
Det mest relevante virkemiddel er målrettet
information og vejledning til de nøglepersoner og –instanser, der har berøring med
hundetræning og -afprøvning. Der kunne
være tale om et sæt ”trænings-etiske regler”
i stil med de kendte jagtetiske regler, som
ikke er juridisk bindende, men som vurderes
at have ganske stor gennemslagskraft. Det
foreslås, at sådanne ”trænings-etiske regler”
indeholder følgende bestemmelser:
•
For udparringsperioden, 1. marts til
15. april, og opfostringsperioden, 1.
august til 15. september (gul): Træning
og afprøvning af hunde, der målrettet
opsøger individer af agerhøne og fasan,
må på en given lokalitet højst gennemføres hver 14. dag.
•
For æglægnings- og rugeperioden,
16. april til 31. juli (rød): Træning og
afprøvning af hunde, der målrettet
opsøger individer af agerhøne og fasan,
må ikke gennemføres.
•
For jagt- og vinterperioden, 16. september til 28. februar (grøn): Træning
og afprøvning af hunde, der målrettet opsøger individer af agerhøne og
fasan, bør på en given lokalitet ikke
foregå hyppigere end højst hver tredje
uge, som angivet for visse opsøgende
jagtformer i de jagtetiske regler.
•
I øvrigt (fx vedrørende vejrlig) henvises
til de generelle jagtetiske regler. Når

jorden er snedækket, og fuglene har
svært ved at finde føde og skjule sig,
bør man slet ikke træne.
Træning og prøver kræver terræn
Træning og afprøvning af hunde har, som
nævnt flere gange i ovenstående, en række
lighedspunkter med jagt i sig selv. Dét
gælder også det helt basale spørgsmål om
at finde et egnet terræn. I Danmark er der
stor konkurrence om jagtterrænerne, og
udlejningsmarkedet er benhårdt. Det smitter
af på andre anvendelsesformer, og mange
lodsejere er kræsne med, hvem de giver lov
til at bruge arealerne og til hvad.
Det kan egentlig siges ganske simpelt:
Lad være med at overrende et terræn, hvor
du har fået lov at træne hund. Det gør ikke
lodsejeren gladere og mere venligt stemt
og gør ikke dine muligheder for at få lov en
anden gang bedre. Har man ikke terræn nok
selv, kan man gå sammen med ligesindede,
så man skiftevis træner hos de forskellige
hundekammerater.
Forsigtighed er en dyd!

Har man ikke terræn nok selv, bør man gå sammen med ligesindede og skiftes til at træne på hinandens terræner. Foto: Flemming Østergaard.
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Tekst: Jette Veggerby
Foto: Kim Henriksen m. fl.

Hvordan
får vi

Prædatorerne tolder af markvildtet. Fældefangst er en
spændende måde at decimere
rovvildtet på, og det kan være
med til at vende tilbagegangen for fuglevildt, hvis vi
ellers vil gøre noget ved det.
Her får du praktisk vejledning
i, hvordan du kommer i gang.

En torsdag eftermiddag i oktober kører jeg
til Naturstyrelsens domicil ved Fussingø,
der ligger nordvest for Randers, hvor jeg
har sat vildtkonsulent Sandor Hestbæk
Markus stævne omkring fældefangst. Efter
jeg havde været til et foredrag omkring lokkejagt på ræv, hvor netop Sandor Hestbæk
Makcus havde hovedindlægget, så var jeg
ikke et øjeblik i tvivl om, at han var den
rette til at fortælle om fældefangst.
Jagt i blodet
Sandor Hestbæk Markus har nærmest fået
jagt og fiskeri ind med babygrøden, da hans
Ungarske far er ivrig jæger og fisker. Sandor
husker tydeligt, at han fra helt lille, kom
til at synes rigtig godt om jagt og fiskeri,
da han bliver lidt ældre bliver han virkelig
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1. Her er det en død
kalv, ræven er i gang
med. Men det kunne
lige så godt have
været en hare, fasan
eller agerhøne.
Tidligere undersøgelser har vist, at ræven
er et stort problem
for ynglende viber i
Vadehavet.
Mon ikke den er
et problem for alle
jordrugende fugle
uanset biotop?

2. Sandor Hestbæk
Markus viser hvordan fælder nemt og
hurtig kan skjules.
Det er vigtigt, at
fælden skjules med
grene eller blade.
Foto: Jette Veggerby.

3. Mink, der er en
invasiv art, er mange
steder en stor plage
for vildtbestanden.
Derfor har Naturstyrelsen sat et minkbekæmpelsesprogram i
gang på 20 udvalgte
lokaliteter
Foto: Anette Laursen.

4. En smækfælde,
som anvendes i bekæmpelse af mink.
De placeres på øer
eller flåder, hvor
risikoen for at andre
dyr går i fælderne er
minimal.
Foto: Jette Veggerby.

bidt af det og har altid set sit jagtinstinkt,
som en naturlig ting, noget som ligger dybt
i ham. Derfor fik en ung Sandor hurtig en
idé om, at han ville uddanne sig herregårdsskytte, for som han siger – ”så havde jeg jo
en grund til at gå på jagt, for så var det mit
arbejde”.
Efter uddannelsen er i hus, gik rejsen til
Pennsylvania i USA, hvor han var med til
at passe en ejendom udelukkende med jagt.
En stor del af tiden gik med at regulere ræv,
vaskebjørn, stinkdyr og possum (Nordamerikas eneste pungdyr) og dette foregår med
fælder.
Det er en udfordring at passe på de udsatte
fugle, for det er kun canadagæssene, der
er store nok til at forsvare sig. Der var en
voldsom eksplosion i antallet af vaskebjørne
i denne periode, fordi dens naturlige fjender
forsvandt, men i løbet af de to år blev der
fanget så mange predatorer, at fasanerne
igen blev set ynglende i området.
På mit spørgsmål om, hvordan han fik sin
viden om fældefangst fortæller Sandor: –
Da jeg kom på farmen i USA, gik viden
og praktisk erfaring videre fra nogle af de
tidligere ansatte skytter, men også gennem
min uddannelse havde jeg nogle læremestre
inden for dette felt, og i USA fik jeg kontakt
til nogle professionelle pelsdyrjægere. - På
dette tidspunkt kunne man stadig få lidt
penge for flotte pelse, så jeg solgte af og til
pelse til den nærmeste konservator, som så i
bytte lavede nogle opsatser for mig, tilføjer
han.
Efter de to år ønskede Sandor Hestbæk
Markus at prøve noget andet og rejste retur
til Danmark, hvor han gerne vil arbejde med
naturen på en anden måde. Via skovfogedwww.fjd.dk

uddannelse og et job som vildtkonsulent
i København, havnede han på kontoret i
distrikt Kronjylland.
Regler omkring fældefangst
Fælder var indtil 1800-tallet en meget
udbredt jagtform i de nordiske lande, hvor
der dengang blev brugt snarer, sakse og
smækfælder. Denne jagtform må vi nok
konstatere har været på retur de seneste årti.
Det er der flere årsager til. Fælderne skal
tilses to gange om dagen, og det i sig selv,
synes mange, er et stort arbejde, især hvis de
ikke bor lige i nærheden af deres jagt.
Noget andet er, at vi er komfort-generationen. Vi kan godt lide at køre ud til vores
jagtstige, sidde i den et par timer og køre
hjem igen. Vi skal have det nyeste inden for
alt tænkelig – og unødvendigt – jagtudstyr,
som overhovedet findes. Vi vil ikke fryse,
vi vil sidde behageligt, vi vil ikke gå langt
– det hele skal være så nemt, hurtigt og
bekvemt som muligt, så det kan indpasses i
vores travle liv. Kan denne indstilling overhovedet kombineres med fældefangst? Og
hvad vil en øget praktisering af fældefangst
betyde for de stående hundes fremtid?
Fældefangst må udøves af alle over 18 år,
dog skal man have gyldigt jagttegn for at
kunne fange krager og husskader. Reglerne
om fældefangst finder man i ”Bekendtgørelsen om vildtskader” og nogle af de vigtigste
ting er, at fælder ikke må graves ned, de skal
overholde bestemte mål, det skal være muligt at kigge ind i fælden, der skal være påført navn og telefonnummer og de skal være
flytbare. Fælderne må ikke være indrettet
på en måde, så dyret bliver lemlæstet eller
dræbt. Derfor må smækfælder kun benyttes
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steder der vil være godt at stille fælden. Og
han uddyber: - Det kan f.eks. være langs
et levende hegn, et stendige, en grøft eller
et dige inde i skoven. Brug lidt tid på at
vurdere hvorfra ræven vil komme. Er det
fugle du er efter, hvilke træer sidder de i? Er
der nogle døde grene? Det er vigtig at bruge
noget tid i terrænet, dermed optimerer du
chancerne væsentlig.
Sandor Hestbæk forklarer, at år man har
fundet et godt sted at stille f.eks. rævefælden, så er det vigtig, at dække den godt til
med blade og grene. Er det en fælde i net,
skal der sand eller andet ind i bunden, da
ræven ikke vil træde på nettet. Sørg for den
står stabilt og ikke vipper.
Er det krager, man vil fange, sætter man
fælden, så de kan se den og lægger et æg
Sandor Hestbæk Markus har en smittende begejstring
både inde i fælden og udenfor. Slå det
og brænder for at formidle sin viden om fældefangst.
gerne i stykker, så kragerne kan se den
Foto: Jette Veggerby.
gule blomme, det tiltrækker dem med det
samme. – Læg mærke til hvor fuglene har
deres udkigsposter og sæt fælden efter det,
til mink, mus, rotter og muldvarpe.
siger han.
Dette betyder dog ikke, at du skal ud og
Han fortæller også, at hvis fælden ikke
investere mange penge i fælder, så længe de fanger, så skal den flyttes. – Ofte fanger den
overholder reglerne kan du sagtens lave dine allerede i løbet af et døgn, og har man ikke
egne fælder i træ, tråd og cement.
fanget noget i løbet af en uge, så står den
forkert, tilføjer han.
Hvordan bliver man god til fældefangst?
Hvilken lokkemad, man skal bruge, afhænSandor Hestbæk Markus fortæller, at DTU
ger af årstiden. Sandor forklarer: – I USA
Veterinærinstituttet har anmodet udvalgte
bliver der udelukkende brugt lokkemiddel
enheder om at indlevere 50 ræve hvert år,
og ikke kød. I vinterhalvåret kan man godt
hvilket udspringer af et krav fra EU, som
bruge kød, f.eks. en halv trafikdræbt hare til
ønsker ca. 300 ræve fra hvert land undersøgt ræv, men noget af det mest effektive til både
for bl.a. trikiner. Sandor har indtil videre
ræv og mårhund er faktisk wienerbrød, fordi
fanget og skudt 19 ræve i år, men han skal
der er masser af fedt og sukker i, og det går
nok komme op på de vanlig 30 stk. De tre
heller ikke i fordærv. Lige så vigtig er, at
af rævene er fanget i en hjemmelavet fælde wienerbrød heller ikke lokker rovfugle til.
i haven, blot 10 meter fra huset. Sandor
Ud over tippet med wienerbrød pointerer
kommer med sin opskrift på, hvordan man
vildtkonsulenten, at for megen færdsel ved
bliver god til fældefangst: – Gå ud i området fælden er af det onde. Det sætter fært, så
og find veksler, se på de naturlige linier
rovvildtet går i en bue udenom. Han synes
i terrænet, de er med til at afgøre, hvilke
det er en god idé, hvis man anvender fælder
med en eller anden orm for markør, så man i
en kikkert f. eks. fra den nærliggende markvej kan se, om der er fangst. Det letter også
arbejdet med tilsyn.
Jeg har ikke talt med Sandor Hestbæk Markus ret længe, før jeg tydeligt fornemmer,
at han ikke er den typiske danske jæger og
slet ikke noget, der ligner en trofæjæger. Det
forklarer han således: - Jeg bliver inviteret
på mange jagter hvert år, men deltager kun
på tre af dem – den ene har jeg været jagtleder på i 25 år. - Det er hyggeligt, men det
er ikke den slags jagt, der siger mig mest,
tilføjer han.
Den jagt, der tiltaler ham mest er klar der,
hvor resultatet afhænger af, om jægeren
læser terrænet rigtig, der hvor stifinderen
kommer op i ham og får indianerblodet til
at bruse i årerne. - Når jeg har sat en fælde,
er jeg som et lille barn, der glæder sig til
juleaften, fortæller han. – Ja, jeg har faktisk
lyst til at stå op om natten og tjekke fælden.
Rævefælden er smækket. man kan nemt på lang
Tilføjer han. Derfor er lokkejagt, fældeafstand se markøren. Foto: Flemming Østergaard.
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fangst og buejagt de primære jagtformer for
den erfarne skytte, så at sige back-to-basic,
de gamle jagtformer.
Kan fældefangst gøre en forskel for fuglevildet?
Efter Sandor Hestbæk Markus mening er
der ingen tvivl om, at en effektiv fældefangst kan gøre en forskel for fuglevildtet.
- I de to år jeg var i USA opnåede vi via en
målrettet indsats med revirpleje og predatorkontrol igen at få ynglende vilde fasaner,
og det er jo fantastisk at se, forklarer han.
Derfor mener han også, at de ræve, man kan
fange sidst på sæsonen lige op til yngletiden, uden tvivl kan være en stor hjælp for
den vilde bestand.
Man skal heller ikke glemme minken,
som er en invasiv art, der også tager sin
del af yngel og æg. I øjeblikket er der et
to-årigt minkbekæmpelsesprojekt i gang
på 20 udvalgte steder, bl.a. Lille Vildmose
og Mariager Fjord, hvor et korps af uddannede fældefangere har tilladelse til at
bruge smækfælder, som de sætter på øer
eller tømmerflåder. Minken er så nysgerrig,
at den bare skal ud og se, hvad det er og i
mange tilfælde behøver man ikke engang
lokkemad.
Det er muligt, at der efter dette projekt
bliver lovligt at bruge smækfælder, da det
i mange lande ses som mere etisk, at dyret
bliver aflivet med det samme og ikke skal
sidde og blive stresset i flere timer”. En
anden væsentlig mening Sandor byder ind
med - ”Når vi bruger riflen, så glemmer vi
vildplejen og det er en ond cirkel. Hvis vi
ikke reducerer bestanden af ræv og andre
predatorer, så vokser antallet til maksimum
og så kan vi ikke forvente os så meget af de
andre jagtbare arter. Når vi rammer ”40-kilos grænsen” – altså skyder større hjortevildt
- , så er der for mange ingen vej tilbage og
de bliver meget fokuseret på de store dyr.
Dette ændrede f.eks. også Ungarn, der tidligere har været et fugleparadis, men i takt
med flere jægere vil betale godt for en hjort,
så er terræn- og vildtplejen for fuglevildt
nærmest forsvundet, fordi det er nemmere
at sælge en hjort, der tilfældig kommer forbi
og ikke kræver noget ”.
Mit sidste spørgsmål til Sandor er, om han
i sit job er stødt på brug af ulovlige fælder.
Det bekræfter han og fortæller, at der fra tid
til anden kommer en sag, senest dette forår,
da en fælde manglede kontaktoplysninger,
hvilket nu koster ejeren en pæn bøde.
Efter en lærerig dag kører jeg hjem,
overbevist om, at vi jægere kan gøre det
bedre for vores fauna , vores hunde og ikke
mindst vores egne jagtoplevelser . Det er
nu blevet lovlig at bruge MMS-kamera til
at overvåge fælderne, blot skal dette kunne
sende en statusbesked hver 12. time med
info om det fungerer, fælden ikke er udløst
og der er nok batteri, og dette vil uden tvivl
gøre det nemmere at bruge fælder. Man kan

Krager er altædende. padder, mus, æg, agerhøne- og
fasankyllinger. Harekillinger og voksne harer. intet går
de skarpe øjne forbi.

købe lette fælder udført i tråd, der er nemme
at bære rundt i terrænet og laver du selv en
tungere træfælde, så kan den placeres i din
have eller du kan køre den ud på en trailer.
En lille sidegevinst ved at forberede sig til
at bruge fælder er, at du virkelig kommer til
at kende dit terræn og de vildtarter du har
derpå. Det behøver med andre ord ikke være
så besværligt, og du kan jo tage din bedste
ven med ud og se til fælderne. På den lange
bane vil du få en helt anden bonus. Se det
for dig; din stående hund har stram stand
for en agerhøne. En agerhøne som ikke er
udsat. En agerhøne som har haft kyllinger.
En agerhøne som ikke blev snuppet af ræven eller kragen. Alle mænd og kvinder til
fælderne og lokkekaldene! Jeg skal i hvert
fald selv ud og afprøve det – måske klapper
fælden.

Skal, skal ikke? Kragen er på vej i fælden efter at have
diverteret sig med de uden for liggende hønseæg.
Foito: Svend Erik Jensen.

Fakta om fælder
Ræv og mårhund
Udvendige mål maks.: 60 (H) x 60 (B) x
250 (L) cm - indgangsåbning må maks.
være 60 (H) x 60 (B) cm. Indgangsåbninger skal være placeret i enderne.
Andre pattedyr
Udvendige mål maks.: 60 (H) x 60 (B) x
250 (L) cm - indgangsåbning må maks.
være 30 (H) X 30 (B) cm.
Indgangsåbninger skal være placeret i
enderne.
Fugle
Udvendige mål maks.: 60 (H) x 60 (B) x
250 (L) cm. Indgangsåbninger skal være

placeret ovenpå fælden eller skråtstillet
med en hældning på 40-50 grader. Indgangsåbninger placeret ovenpå fælden må
maksimalt være 40 (H) x 40 (B) cm., og
skråtstillet maksimalt 60 (H) x 40 (B) cm.
Til fangst af fugle må ikke anvendes kød
og ådsler.
Kurser:
Danmarks Jægerforbund har gennem en
årrække afholdt kurser i fældefangst og et
kursus kan bestilles igennem din lokale
jagtforening. Det koster 5.000 kr. at få en
underviser og det er kursusafdelingen i
Danmarks Jægerforbund, der står for afta-

lerne. Ønsker du at bestille et kursus kan
du kontakte Lone Østergaard, tlf. 88 88 75
31 eller mail loe@jaegerne.dk.
Nyttige links:
Lovgivning – Bekendtgørelse om vildtskader kap. 7. https://www.retsinformation.dk/
forms/R0710.aspx?id=161826
Fælder - http://www.skovdyrkershop.dk
Fælder - http://www.vaerktoejsspecialisten.
dk
Fælder, MMS kamera og lokkemiddel –
http://cmpimport.dk/

www.jagtdet.dk - altid Danmarks laveste priser!
w
paloma, tlf. 98 80 08 98

D
Danmarks
suveræn bedste kvalitet
og største udvalg i fælder
o
ttil ræv, mår, ilder m.m.

God kraftig kvalitet fra

kr. 245,-

incl. moms

Vi har også et bredt udvalg af jagtstier, jagtudstyr, transportkasser, foderhuse og fodertønder. Se mere på www.jagtdet.dk.
Vi udvider løbende vores sortiment med nye produkter indenfor Jagt og Fritid. Kontakt os og hør nærmere.

www.jagtdet.dk

Krogsholmsvej 6, 9575 Terndrup, info@jagtdet.dk
www.fjd.dk
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Første år med Eta 1. Ny artikelserie

Hvad gør man, hvis man pludselig står som nybagt førstegangs hundeejer og gerne vil have
en brugbar jagthund ud den erhvervede hvalp? Jagthunden har fulgt Casper Raahede og
weimaraneren, Eta gennem deres første år sammen. Vi vil i artikelserien prøve at give nogle
af svarene.
I første afsnit fortæller Casper Raahedes, at det har givet ham et nyt liv med jagt og stående
hund. Læs her hvordan det hele startede. En begyndelse med mange forhindringer.
Tekst og foto: Jette Veggerby

Weimaraneren, Eta er
hovedperson i en ny
artikelserie.

Casper Raahede er 33 år, underviser på Aarhus Maskinmesterskole, mens han færdiggør
sin kandidatgrad,
og bosat i Hinnerup, hvor han bor i hus med
kæresten Ditte, der er intensiv sygeplejerske på Skejby Sygehus. Parret har to børn,
Carmen på fem og Smilla på syv år. Casper
trådte sine barnesko i Struer, men faderen
var ikke jæger. Casper fortæller om sin
barndom: – I min familie er det min onkel
Søren, der er aktiv jæger med FT Springer
Spaniels, men dengang fattede jeg dog ikke
interesse for jagten, derimod fandt jeg det
meget spændende med, hvordan min onkel
håndterede hunden og for naturen.
– Når jeg er ude i naturen, siger Casper,
er jeg i mit rette element. - Specielt efter at
have fået børn er vi rigtig meget ude, det
er både med løb, mountainbike og pigernes
heste. - Vi har i en del år gerne ville have
hund, men var enige om, at vi også skulle
have tiden til det, så børnene kom i første
række, og nu er de så store, så vi synes,
tiden var kommet.
Den beslutning skulle vise sig at være
meget mere omfattende end blot at få sig en
hund!
Store forhindringer
Det var Caspers kæreste Ditte, der kendte
racen weimaraner og Casper fortæller: – Da
jeg blev præsenteret for racen, faldt jeg
pladask for den, uden at vide, hvad den
indeholdt! - Vi har i flere år gået og lagt
mærke til folk, som havde weimaraner. -Jeg
husker en episode for to år siden, hvor jeg så
en mand ved en vaskehal stå med sin hund,
og jeg sprang gennem krat og buske, for at
komme derhen og snakke med dem.
Casper blev straks fanget af dens rolige
adfærd, og dens søgende blik mod føreren.
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Her var der fuld kontakt, og han tænkte, det
var fantastisk.
Manden forklarede, at weimaraneren
knytter sig meget til sin familie, og nu kan
Casper godt se, hvad han mente, for først
tænkte han, at det gør alle hunde da.
Casper beslutter i december 2013, at tiden
var kommet til, at familien skulle have
hund. Søgningen foregik på internettet,
hvor han hurtig fandt Weimarnaerklubbens
hjemmeside. Det var her, det gik op for
ham, at det ikke er bare lige at anskaffe sig
en weimaraner, fordi der ikke var ret mange
af dem, men det gik også op for ham, hvad
hunden egentlig er bygget til. På dette tidspunkt havde Casper slet ikke overvejet at
blive jæger, men tanken strejfede ham dog
hurtigt, jo mere han læste om jagthunde.
Vejen til at få en hvalp har dog ikke været
nem. Casper beskriver det således: – Da jeg
havde taget beslutning om at ringe til en
opdrætter, jeg havde set på klubbens hjemmeside, så var hvalpene taget af siden og jeg
fandt ud af, at tæven var død med fem-seks
hvalpe i maven få uger før hun skulle føde.
-Jeg bestemte mig for at begynde at tage
jagttegn, mens jeg ventede på det næste
kuld skal blive annonceret, og jeg gik til
undervisning i Hinnerup Jagtforening, og
det fortryder jeg ikke. - Jeg føler virkelig, at
med det nye jagtegnsundervisning har jeg
får en god grunduddannelse.
Casper fortællere videre: – I marts måned
kom der en ny parring på klubbens hjemmeside, og jeg ringede staks til opdrætteren,
hvor jeg de næste uger får lange samtaler
omkring hundene.
Det skulle vise sig, at uheldet også var ude
her, og de hvalpe, som var scannet blev absorberet, og igen måtte skuffelsen på banen.
Tredje gang måtte være lykkens gang, da
Casper så en ny parring, men allerede ved
første samtale var opdrætteren bekymret
for, at tæven gik tom, hvilket blev bekræftet
to uger efter. Herefter kontaktede Casper
formanden for klubben, Morten Hougaard,
for at høre hvad han skulle stille op. Morten
lovede at informere, når der var hvalpe i
vente.
I forbindelsen med kontakten til Morten
Hougaard blev familien ligeledes inviteret til den årlige Weimaraner Dag ved Nr.
Snede. Det skulle vise sig at blive en stor
oplevelse for hele familien, hvor børnene
for alvor fik set en weimaraner, og ikke
mindst fik lov at mønstre med de andre børn
til Barn og Hund skuet. - Jeg var meget
opmærksom på hundenes væremåde samt
apporteringstræningen, siger Casper ,og
Ditte gik meget op i eksteriør. - Den er for
stor, den er for klein, dens galop er perfekt,
den er smuk m.v. - Det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi blev taget godt imod fra
alle kanter.
Endelig endelig
Imellem tiden var der kommet en ny op-

drætter ind i billedet, Marietta Foxmar, og
Casper var noget mere forbeholden, da han
foretog det første opkald. Erfaringen med
at snakke med flere forskellige opdrætter
havde også gjort ham mere opmærksom på,
hvilke hunde der var blevet parret, hvilke
jagtlige prøver de havde bestået og deres
udstillingsresultater.
Han blev dog mere og mere glad, som
tiden gik og, samtalerne blev længere og

længere med Marietta, og på et tidspunkt
var Kaisa vokset så meget, at man godt
kunne informere børnene om, at der var en
lille ny grå på vej ind i familien.
Casper fortæller med julelys i øjnene,
hvordan det var at udvælge en hvalp, og
hvordan de havde valgt at lade det være
et familieprojekt, at hente hunden hjem.
Casper siger: - Sommerferien blev planlagt
efter, at vi kunne være med fra starten på

Eta valgte Casper Raahede og hans familie, og alle er glade for det nye familiemedlem.

Det går fint med apporteringen, men der er stadig lidt problemer med aflevering.

Sjælland, så vi valgte at holde ferie tæt på
Marietta, så vi kunne se hvalpene. - Den første gang, vi så hvalpene, kunne jeg overhovedet ikke se forskel på dem to uger gamle,
men Carmen vores yngste datter hoppede op
i kurven til mor Kaisa og hvalpe og puttede
med dem. - Jeg var fuldstændig solgt, da jeg
så hvordan Kaisa var, så kontaktsøgende,
mild og en rigtig kælepotte. - Det var lidt
som om, at Kaisa skulle se mig an, og man

skulle godkendes til at aftage en af de små
grå. - Jeg kunne slet ikke lade være med
at klappe Kaisa, så fin en hund, passede
perfekt ind i vores familie. - Dog skulle
der også være lidt for farmand herhjemme,
og Aslaik, som var faderen til kuldet, er
meget dominerende og jagtinstinkterne
fejler bestemt ikke noget, som det fremgik
at DWK’s hjemmeside, hvor man kan se de
avlsgodkendte hanners prøver.
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Casper er overbevist
om, at Eta bliver den
perfekte jagthund.

Kombinationen syntes Casper var god,
men Marietta var dog stadig bange for at
sælge en hanhund til familien, som børnefamilie og førstegangs jagthundeejer, og de
valgte derfor at følge hendes råd og i stedet
vælge en tæve..
Den anden gang familien tog til Sjælland,
var Eta blevet 6 uger, og nu var der virkelig
sket en stor forandring med hvalpene og
ikke mindst deres sind. - Eta valgte mig på
denne dag, fortæller Casper. - Hun havde
været ligeglad med de andre familier, men
da hun så mig for anden gang, vågnede hun
op! - Hun fik travlt med at vise, hvordan hun
kunne tage ræven og tumle de andre, samt
sætte sig i lang tid ved mig, gentagende
gange til stor overraskelse for Marietta, men
en positiv overraskelse, og vi blev enige om
ikke at undervurdere kemien.
Da den ottende uge oprandt, var der sommerfugle i maven, og Casper følte det, som
om han skulle til at være far til mit tredje
barn, dog havde han nerverne uden på tøjet
denne gang, da han følte, at det var hans
ansvar, at alt skulle forløbe godt. - Jeg kan
huske, fortæller Casper, at jeg havde brug
for at få tingene skrevet ned med hensyn
til, hvordan den første uge skulle indrettes
med Eta i huset. - Der blev lavet lister med
hvilke kommandoer, der skulle anvendes,
sovested, spisested, vaccinationer, desensibiliserings metoder, hvordan hun skulle
køres hjem i bilen, og ikke mindst, hvad der
var tilladt for børnene at gøre med Eta.
Allerede indenfamilien hentede Eta, havde
Casper læst i bogen af Michael Sand, der
har titlen ”Jagthundens Træning”, at hun
skulle sidde ved mig hjem i bilen, og ikke
være bag i buret i modsætning til, hvad
Marietta havde sagt. Her trodsede han denne
ene gang Mariettas råd, og sad med Eta hele
vejen hjem fra Sjælland.
Der knytter sig en sjov lille ting til valg af
navn. Fordi familien så tidlig var i kontakt
med Marietta, kunne de selv vælge navnet.
Casper fortæller baggrunden for Eta: - Eta
valgte som sagt mig, og jeg valgte ligeledes
hendes navn, da navnet betyder noget for
mig. - Hendes navn stammer fra det græske
tegn η, som jeg altid har beskæftiget mig
med igennem min fritidsinteresse med
motorer og ikke mindst mit job, hvor jeg
underviser i termodynamik. - Ofte er eta
brugt i forbindelse med effektivitet, og her
det selvfølgelig oplagt at Eta/en Weimaraner
har en høj effektivitet!

hjemme, fordi det er nemmest. - Det virker
på den måde, at hun ved, der ikke skal ske
noget, når vi er hjemme.
-Hvis jeg f.eks. giver kommandoen kurv, når
vi skal spise, så lusker hun mod kurven med
hovedet drejet tilbage mod mig, hvor hun
fortæller: - Så skal jeg bare gå herhen, og I
skal sidde der og æde, ej hvor fejt.
Hvis Casper f.eks. har været væk på
arbejde og kommer hjem til hende, kan hun
virke helt fornærmet. Hun skal lige bløde
op, men så kommer glæden da også hurtigt
efter han lige har fået blikket, der siger: Hvorfor tog du ikke mig med på eventyr
”far”? - Da jeg ser hunden, som en der har
brug for rammer, siger Casper, og dermed
konsekvens, så kan jeg også se på hende dagen efter vi har taget en kamp, at hun husker
kommandoen: - Det mente ”far” dælme!
Der er ingen tvivl om, at Casper og hele
familien har brugt mange timer til at forberede sig på at få hund og tale om, hvordan
det hele skal være. Jeg vil derfor gerne høre,
om de også har nogle tanker om, hvordan
den perfekte jagthund er. Det har Casper
allerede tænkt over: - Eta bliver den perfekte
jagthund i mine øjne, hvis hun arbejder med
glæde, siger Casper. - ! Bemærk jeg sagde
arbejder, og med det mener jeg, at vi bliver
et team, så jeg arbejder, og hun arbejder.
-Det jeg gerne vil se, er en markhund, som
har et smuk systematisk søg på marken,
hvor standen er stram, og avanceringen
foregår kontrolleret, så jeg kan komme til
at aflægge skud. - I opfløjet vil jeg gerne se
Eta sætte sig med det samme. - Det er denne
oplevelse, som jeg ser for mig, når vi leger
på markerne, her imens hun er hvalp, tilføjer
han.

Masser af træning
Træning er heller ikke tilfældig i familien
Raahede. Casper har grebet det an på følgende måde: I starten lagde han meget vægt
på grunddressur. De første kommandoer var
her og NEJ! Dernæst byggede han hjemkaldsfløjte på. - Det kan varmt anbefales, da
den virker selv, når hun er i fuld gang med
at lege med andre hunde, forklarer Casper. Der venter nemlig godbid!
Sit kommandoen kom som det fjerde element via konsekvenstræning. Det kan man
så diskuterer om det er hensigtsmæssig, men
Casper har ikke den oplevelse, at hun har
følt det som et overgreb, at man på en forsigtig måde fører hende bagdel mod gulvet
samtidigt med kommandoen : -Sit lyder.
Den perfekte jagthund
Kommandoen, Ja er lært som det femte via
Jeg vil gerne vide lidt om, hvilken type hund fodring, så Eta ikke tager noget fra madEta er og Casper beskriver hende således: skålen før denne kommando har lydt. Dette
Det første, der falder mig ind om Eta’s sind samme gælder, når man skal ind af døren
er, at hun er en blid weimaraner, som ligner eller ud af buret i bilen.
sin mor Kaisa. - Hun er meget rolig i sine
Den skal siddes roligt, inden der gives lov
omgivelser, specielt hjemme. - Jeg har det
til at komme ind eller ud.
princip, at jeg prøver at aktivere hende alle
Sjette kommando var bliv, som er meget
mulige andre steder end hjemme. - Det kræ- handy, når man skal sætte hende af eller ved
ver selvfølgelig, at jeg ikke spilder min tid
møde med andre mennesker eller hunde. -
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Jeg gør meget ud af, at hun ikke må snakke
med andre mennesker eller dyr, uden kommandoen Ja eller værsgo! har lydt, forklarer
Casper.
Som den syvende kommando har han
arbejdet med dæk, som hun gerne udfører
indenfor, men som han ikke bruger udenfor,
da hun helt naturligt gerne vil sidde, så der
er ingen grund til at terpe dæk, når sit virker
rigtig godt.
Ottende kommando var på plads”, som
han har lært hende med en finger, så når hun
kommer hen bliver hun ført rundt med snuden plantet mod fingeren, da der en godbid
i hånden.
Lejlighedsvist, når hun har været ude i
regnvejr, og hun skal tørres øver jeg gi pote,
men det er slet ikke noget Casper lægger
vægt på. Der siges ligeledes tis hver gang
hun tisser UDENFOR! - For ikke bare at
gøre alle ting til rutine, putter jeg af og til
hendes foder ned i en plastikflaske, hvor hun
så skal slå til flasken for at få hendes mad
ud, så i stedet for at hun spise på et min, kan
jeg aktiverer hende i 10-15 min, forklarer
han. - En anden ting, jeg gør med maden,
er at sætte hende i bryggerset, hvor hun
normalt æder. - Jeg viser hende, at jeg fylder
madskålen, for så dernæst at gå udenfor og
gemme skålen. - Når jeg kommer tilbage,
får hun kommandoen: - Find den så da, til
stor spænding.
Casper og Eta træner i alle de miljøer,
som de har mulighed for. Det er lige fra
skov/skråning for at forbedre motorikken
til trafikerede vej, for at blive vant til biler
og busser. En agilitybane i nærheden bliver
også brugt, hvor Eta med stor glæde vil over
ramper og laver spring. Her bliver der også
brugt korte kommandoer som over og hop.
Hvordan det går med at træne hjemkald på
mark og træning med skud forklarer Casper:
- Dertil har jeg hele forløbet arbejdet med
det princip, at hun skal søge mig, så jeg
kalder kun på hende, hvis det er nødvendigt!
Jeg går ofte i modsat retning, og hvis muligt
når jeg at gemme mig. - Dette gøres hver
gang, når jeg kan se at hun lige bliver lidt
for modig.
-På marken gør jeg det samme, og når hun
så ser mig, rækker jeg armen i den retning
jeg går. Små løbeture på marken af to til fire
min, hvor jeg løber med og råber Galop og
bruger mine arme til at indikerer retningen
bruges også.
Problemer med aflevering
Casper er startet tidligt med apportering af
vildt, da hun er helt elektrisk, når de kører
af sted med vildt fra fryseren i bilen. Hun
ved præcis hvad der skal ske, når han åbner
bagsmækken på bilen, og hun ser ham tage
vildt op af posen. - Jeg går ud med vildtet,
og Eta sidder i buret og er helt sitrende,
fortæller Casper.
Når han kommer og åbner buret, skal hun
sidde, indtil kommandoen JA! Lyder, med

efterfølgende kommandoe: - S øg-apport. Hvis hun har fært med det samme, går hun
i galop, imens jeg siger UD! og søg-apport,
tilføjer han.
Duoen har ligeledes været på Hinnerup
flugtskydningsbane, men kun på parkeringspladsen, og ikke nede bagved støjvolden.
Her har de været så heldige at møde hvalpe
på parkeringspladsen, så Eta lagde slet ikke
mærke til skuddene.
Det seneste træning, Casper har givet sig i
kast med, er at skudpræge hende yderligere,
ved at tage hende med ud på et lille stykke
jord på cirka fem hektar, hvor han tager vildt
med, som han lægger ud til apportering. Her
sætter han hende i bilen, og går ud med vildtet, og hun ved udmærket godt hvad der skal
ske, fordi hun kender det, så hun er meget
ivrig. - Den første gang lod jeg Eta hente
rævehalen, som vi plejer. - Dernæst satte
jeg hende i hendes bur igen, og gik ud med
en agerhøne sammen med bøssen. - Lægger
agerhønen og afgiver to skud mod himlen. Jeg har valgt en afstand på cirka 150 meter,
går tilbage til Eta for at hente hende, og hun
er fuldstændig uanfægtet, og vil bare ud og
finde agerhønen!
En anden ting, som Casper har været
meget opmærksom på er vandtræning, og
her har børnene kunne hjælpe. Den yngste
af børnene på fem år er en rigtig vandhund,
så hun har ikke noget problem med at hoppe
ned i en å i Frijsenborg Skoven. Det synes
Eta er lidt spændende, så hun hopper med.
Casper hopper også selv med! - Jeg har
ligeledes prøvet at smide en vinge ud på
lavt vand, som så drev ud på dybere vand,
hvor jeg selv måtte smide bukserne og hente
vildtet med Eta bagved mig i vandet og med
vand op til maven, forklarer han. - Her fik
hun selvfølgelig overdraget vildtet, så hun
selv kunne bære det resten af vejen ind. Hun er dog stadig ikke en vandhund!
Men hvordan med hjælp, er der nogen, der
har hjulpet med gode råd? Casper: - Jeg har
fået hjælp af mange personer, men de er alle
sammen fra Dansk Weimaraner Klub! Jeg
meldte mig ind i klubben cirka et halvt år
før, jeg fik Eta, hvilket betød at jeg begyndte
at få magasinet om stående jagthunde fra
FJD. Det var med stor interesse, at artiklerne
om træning og udvikling af hunden blev
fulgt, så forberedelserne var på plads!
Da Eta var ni uger, tog Casper hende med
til en af DWK’s markprøver, så hun kunne
se de andre hunde, som hun kommer til at
se den næste mange år, og her snakkede
jeg med Flemming Frederiksen fra DWK,
hvor vi talte om grunddressur, bl.a. det med
at sidde pænt, inden man får mad, og sidde
pænt, inden man får lov at gå ind ad døren. Vi talte også om, at man skulle starte tidligt
med grunddressuren, men ikke med decideret jagttræning. - Det kan jeg jo så ikke sige,
at jeg ikke har gjort, tilføjer Casper, men
det er vigtigt at pointere, at jeg hele tiden
baserer det på lyst med hensyn til vildtet og
www.fjd.dk

apporteringen.
Casper forklarer, at træningen måske
strækker sig over 20 minutter med pause
imellem, så det bliver måske til fire slip,
inden træningen indstilles. Han observerer
meget, hvordan hun arbejder, og han stopper, inden gnisten ikke er der mere.
Peter Poulsen, der er formand for Kreds 2 i
DWK, har ligeledes hjulpet ham med apporteringstræning og har været behjælpelig med
at fylde fryseren med vildt. - Vi havde dressurlinje på hende i de første par slip. - Peter
tog hende med ud under søget, og jeg stod
klar til at kalde på hende, når hun tog vildtet
i munden. - Det virkede fint, og hun søgte
mig med vildtet, men ville gerne undvige
en smule, så kommandoen her skulle lige
lyde en ekstra gang, inden hun var så tæt på,
at kommandoen los kunne gives, fortæller
Casper.
Han har ligeledes kørt fra Hinnerup til
Vejle for at deltage i Hanne Bro Hansens
hvalpemotionskursus. En afårsagerne til at
køre til Hanne Bros kursus var, at her var
en af Etas søskende Effie fra samme kuld.
Selve kurset gik meget ud på at træne lydighed og kontrol ved møde med andre hunde.
Casper synes, det har været rigtig godt, det
sværeste er faktisk folk, som kommer hen til
Eta, så man ikke kan styre forløbet, forklarer
han.
Til slut vil Jagthundens udsendte gerne
høre noget om, hvordan det nye makkerpar
kommer videre. Casper har en plan. - Vi
kommer først og fremmest videre ved
fortsat at være aktive i Dansk Weimarnaer
Klub. - Her får man set hvad der er i vente
for unghunden og senere, hvad en veteran
kan mønstre, fortæller Casper og fortsætter:
- Arrangementerne giver godt indblik i den
træning, som jeg skal prøve at lægge grundstenen til, så dette er med til at vise vejen
frem til en godt gående weimaraner.
Casper er helt på det rene med, at han ikke
mindst skal holde grunddressuren ved lige,
og så skal de arbejde mere på afleveringen
under apporteringen. Eta skal lære at holde
vildtet i munden, indtil hun får kommandoen los, da hun gerne vil smide det lige
foran ham. - Det er dog en forbedring,
forklarer Casper, fordi hun tidligere lige
skulle overveje, om hun ville tæt på mig
med fuglen, inden hun smed det.
-Da jeg bruger fløjte på hjemkald, træner vi
pt. også med trillefløjte, som betyder Sit. På større afstande synes jeg fløjten er rigtig
god, da jeg har tendens til at hæve stemmen,
hvis hunden er langt væk, og man gerne vil
have den til at udføre en kommando.
Vi fortsætter med træningen af skud på
det lille revir, som ligger tæt på hjemmet.
Når dette er mere gennemprøvet vil jeg tage
hende med på jagt uden at jeg skal jage,
men kun være der for Eta.
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Henrik Raae Andersen egenhændigt afbrød
samarbejdet mellem FJD og DJ? Derudover
Som arrangør af langelandske HZP, bliver
skal der bl.a. henvises til referater fra DJU
Opsamling
på
et
hektisk
jeg ud fra det forud skrevne, nødt til at
og FJD-kontinentale, hvor der er eksempler
efterår!
knytte et par kommentarer.
på udokumenterede påstande som “Jeg
Først må jeg sige Gitte Bechers indlæg,
(HRA) oplever, generelt en ”udhulning”
Hvad skal der ske med DRK og DBK, efter
ikke er helt skævt skrevet. Jeg var også lidt
af FJDs interesser. Dette skyldes i særlig
ked af vores anlægstest skulle have sådan et at DRK valgte at støtte en kandidat med
grad initiativer fra DJ.” Vi mangler fortsat
rødder i egen klub til valget i DKK, og at
skud for boven i sin spæde danske opstart.
eksempler på dette!
DBK fulgte trop og meldte sin støtte til
Lad nu det være. Jeg er også medlem af
Henrik Raae Andersen har med sine
samme? Og, dermed ikke ønskede at støtte
arbejdsgruppen for anlægstestene og vi vil
holdninger og opførsel lagt en farlig kurs
FJD´s formand Henrik Raae Andersen!
såmænd bare have fred og ro til, at komme
for FJD. Vi er totalt uenige i denne kurs,
Først og fremmest skal det præciseres, at
videre med vores arbejde. Vi har som Gitte
og DRK og DBK skal i den sammenhæng
valg til DKK ikke er et FJD-anliggende. Der
skriver ikke valgt, at opfinde den dybe talbeklage, at FJD de sidste par år har fravalgt
er ikke reserveret en plads til fx en engelsk
lerken to gange, men taget nogle allerede
et samarbejde med DJ. Det har reduceret
eller kontinental person. Valg af medlemmer
gennemprøvede anlægstests til os, anlægmulighederne for sammen med DJ at kunne
stests som jeg er overbevist om, vil fungere til DKK´s bestyrelse er et anliggende for
promovere de stående jagthunde over for
endnu bedre på den danske side af grænsen, DKK´s medlemmer – enkeltpersoner som
den danske jæger. Derfor er det på ingen
som på den tyske. På langelandske test, viste er medlem af denne organisation. FJD kan
måde i DRK´s og DBK´s interesse at
– som sket før - vælge at støtte en kandidat,
samtlige hunde stand for jagtbart vildt.
medvirke til at skabe en ny platform i DKKI Tyskland kæmper vi hårdere for den slags et flertal af specialklubber i FJD kan vælge
regi for Henrik Raae Andersens personlige
og må nogle gange tage til takke med en sol- at støtte, og endelig kan specialklubber
”krig” mod DJ. Derfor har vi sagt fra, og
sort, for at vise standen er et medfødt anlæg. vælge at støtte udvalgte kandidater. Ingen
valgt at støtte en kandidat med solide rødder
specialklub under FJD-paraplyen har afgivet
Testene er ikke erstatning for noget andet
i den kontinentale lejr.
suverænitet i forhold til bestyrelsesvalg i
og må ikke ses på med vinderklassebriller,
Både DRK og DBK har noteret sig
men er et værdigfuldt tilbud til hundeførere DKK!
den særlige sprogbrug, som er anvendt i
De, der mener at DRK og DBK har udvist
om på kort tid og med få midler, at blive
Jagthunden/december 2014 side 31, hvor
manglende
respekt for demokratiet i denne
i besiddelse af en brugbar jagthund, der
der bl.a. står”Hvilke konsekvenser Dansk
sammenhæng, dyrker demokraturet frem for
forhåbentligt samtidig er avlskåret. For
Ruhårs Klubs manglende respekt for demodemokratiet.
hver gang en hundefører gennemgår det
kratiet og fællesskabet vil få…..” På FJD´s
Hvorfor står DRK og DBK også sammen
bidrager vedkomne, på godt og ondt, med
hjemmeside kan man i relation til samme
i denne sag? I august 2013 inviterede DRK
en vigtig gylden brik til sin race og dennes
sag ved den fratrådte næstformand Anton
og DBK i fuld offentlighed repræsentanter
avlsarbejde. Det, der gør det hele lidt komDahl læse ”er FJD nødsaget til internt at
plekst og ikke bare lige til, at lave en hurtig fra enkelte specialklubber og Danmark
finde ud af hvilke konsekvenser det mangobjektiv vurdering af, er, at, der til testene i Jægerforbunds repræsentanter i DJU til et
lende samarbejde skal have.”
dag knyttet et (flere) softwareprogram, som bekymringsmøde. Dette som en reaktion på
Hvad der kommer til at ske i FJD-regi, må
giver os nogle rigtig gode muligheder for in- flere henvendelser fra bekymrede medlemtiden vise. DRK og DBK stiller gerne op og
deksberegning på brugsegenskaber og andre mer og samarbejdspartnere, samt et forslag
medvirker til et konstruktivt samarbejde i
fra FJD´s formandskab om at afbryde samvigtige sandsynlighedsberegninger.
forhold til opgaver, der i henhold til vedtægarbejdet med DJ (og DKK) ved at nedlægge
Jeg er selv som avlsvejleder i DMK og
terne er placeret i FJD.
medlem af vores avlskommission i verdens- DJU.
Vi kan jo starte med at forholde os til at
I invitationen stod der bl.a. ”at hverken
forbundet i gang med, at se hvordan den
efterleve § 1, stk. 1 a:
DRK og DBK ønsker at bryde det historiske
danske population bedst bliver indlemmet
”FJDs formål er at fremme de deltagende
samarbejde med DJ og DKK omkring vores
i puljen med de i forvejen over 50.000 Kl.
specialklubbers interesser, gavne jagthunMünsterländere, der ligger i denne database. hunderacer. Og, netop samarbejdet med
desagen samt at virke for udbredelse af den
Danmarks Jægerforbund er højt prioriteret,
Der vil være klubber, som starter på bar
stående jagthund blandt jægere i Danmark.”
da denne forening repræsenterer hovedparbund i en database og her går der, naturligPå klubbernes vegne
vis en rum tid før, der tegner sig et brugbart ten af “vores kunder” – jægeren. Derfor er
det katastrofalt, når flere og flere får den
vurderingsgrundlag. Mit store ønske for
Torben Mørup, Dansk Ruhår Klub
disse klubber er, at vi i tæt samarbejde med opfattelse, at FJD er ved at bryde dette
Søren Stenhøj, Dansk Breton Klub
samarbejde.”
DKK, får lavet en dansk database, som de
Især Henrik Raae Andersens uhensigtskan benytte sig af og jeg håber inderligt, når
mæssige opførsel over for Danmark Jægerdette læses vi stadig har en kontinental røst
forbund og repræsentanter fra denne organii DKK.
sation er i direkte modstrid med hvad DRK
Palle Jørgensen
og DBK´s ønsker. Hvem husker ikke, da

HZP

Orientering fra Dansk Ruhår Klub og
Dansk Breton Klub

Mød os på Jagt, vildt og våben i Hillerød
FJD og Markvildtudvalget er med på årets Jagt, vildt og våben messe i
dagene 10. - 12. april..
Ved redaktionens slutning var der booket mere end 70 stande.
Kom og se Sjællands største jagtmesse, hvor der også er mange spændende aktiviteter.
Entre: 90 kr. Børn under 12 år er gratis i følge med voksne.
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HAPPY
DOG
ET NATURLIGT SUNDT FODER
Adult Sport

Kr.409,00*
NC Adult Activ

HAPPY DOG ADULT SPORT:

NATURCROQ ADULT ACTIVE:

3 Til hunde med højt energibehov
3 Med 28% protein og 16% fedt
3 Med nærende New Zealandske muslinger
3 Protein: Fjerkræ, laks, saltvandsﬁsk, lam, æg
3 Kulhydrat: Majs, ris

3 Til voksne hunde med størrer energibehov
3 Til agility, sport, leg samt jagthunde
3 Protein: Fjerkræ, oksekød, saltvandsﬁsk
3 Kulhydrat: Hvede, majs, byg

6FDQ45NRGHQ

*vejledende udsalgspriser

Kr.309,00*

)¸OJRVS¥IDFHERRN

6WRUNXQGHRUGQLQJ
.RQWDNW/DUV%XQGJDDUGWOI,,ZZZKDSS\GRJGN
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Dansk Jagthunde Derby 2015
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00.
Frokost i terrænet.
Lørdag den 21. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.
Der henstilles til, at alle møder præcist til
opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke
deltage ved senere fremmøde.
For at hunden er startberettiget, skal 2. og
sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets
sekretariat senest mandag 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 fredag kl. 19.00.
3-rettes aftenmenu samt kaffe7te.
Pris pr. person kr. 280.Madpakker a kr. 75.-.

Foto: Kim Henriksen.

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den
20. og lørdag den 21. marts på Sjælland.
Standkvarter: Dalby Hotel & Restaurant
Bregnen, Vordingborgvej 425, Dalby - 4990
Haslev.
Telefon: 56 39 81 06
Prøveledere: Ove Jensen og Asger Stein..
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Sv. Aage Vad, Søren Stenhøj,

Allan Nissen, Poul Erik Dahl, Flemming
Fuglede Jørgensen og Brian Hinge Krog.
2. heat og matchning dømmes af Sv. Aage
Vad (ordf.), Søren Stenhøj og Allan Nissen.
Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 20. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00.
Opråb og sammensætning af de enkelte hold
til indledende heat.

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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Derbymiddag og madpakker skal bestilles
på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæren. Bestilling af fortæring er bindende.
Bestilling af værelser foretages ved direkte
henvendelse til Dalby Hotel & Restaurant
Bregnen.
For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf.
47381036.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog.

Vildtplejeren.dk
Alt til din vildtpleje

Udførelse af vildtplejearbejde
Rådgivning
Hegn og remiser

Frø til vildtagre
Vildtblandinger
Vildtplejeudstyr

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

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg
(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere
led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter
Bestil direkte på www.gilpa.dk

Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400
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Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche Patrijshond Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehund og KJS afholder international vinderklasse mandag den 6. april 2015.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, Tjørring, 7400
Herning
Mødetid kl.: 08:00
Dommere: Just Mikkelsen (ordførende) og?
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.

Frø til vildt- og naturstriber
FJDs medlemmer tilbydes frø til fordelagtige priser. De tre frøblandinger er målrettet markvildtet og lavet
i et samarbejde mellem Markvildtudvalget, Poul Richard Jørgensen - Frørup og DLF-TRIFOLIUM,
som også leverer frøene
Kyllingeblanding

Efterårs- og vinterdækning

Redeskjul - insektvold

Giver dækning og fourageringsområde i
kyllingetiden. Kan stå i to sæsoner.
Boghvede, honningurt, gul sennep, oliehør
samt lidt cikorie og engelsk fodermarvkål.
Leveres i pakninger á 10 kg. passende til
2250 m2..
Pris pr. pakke: 375 kr.

Giver dækning og føde i efterår- og vintermånederne. Flerårig.
Engelsk fodermarvkål, foderraps, honningurt, stenkløver, hvidkløver, cikorie, quinoa,
hirse og fodervikke.
Leveres i pakninger á 5 kg. passende til
1700 m2.
Pris pr. pakke: 335 kr.

Giver dækning og godt redeskjul samt opformeringssted for gavnlige insekter. Flerårig.
Timote, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og engsvingel.
Leveres i pakninger á 2 kg. passende til
1250 m2.
Pris pr. pakke: 168 kr.

Sådan gør du: Send din bestilling til FJDs markvildtudvalg inden 20.03 på mail@storaaens.dk, og sæt beløbet ind på
konto: 9585 - 0615622974. Frøene leveres til forskellige “afhentningsdepoter” i de enkelte landsdele i sidste halvdel af
april. Udsås omkring 01.05. Eventuelle spørgsmål på samme mail eller telefon 24 82 10 93.

Vildtafgrøder
Mangfoldighed i naturen

- til glæde for dyr og mennesker
Kontakt en af vores mange forhandlere.
Eller besøg vores hjemmeside www.dlf.dk.
DLF-TRIFOLIUM U Tlf. 70 12 16 00 U od@dlf.dk U www.dlf.dk
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Dansk Jagthunde Derby 2016
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2014
til Derby i år 2016, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2016 er kr. 200.- For
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby.
Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Special FJD tilbud – Super kvalitet – Str. 37 - 48
Jagt og fritidsstøvle i 100 %
ægte læder med Gore-tex,
som er 100 % vandtæt og
særdeles åndbar.
Gennemtestet.
Normalpris kr. 1.498, 00

FJDs pris kr. 998,00

Special FJD tilbud – Super kvalitet – Str. 41 – 46
Jagtstøvle i 100 % ægte
læder med ekstra
beskyttelse rundt om hele
foden. Vandtæt og åndbar.
Også velegnet til brug i
fjeldterræn. Stivere sål.
Normalpris kr. 1.698,00

FJDs pris kr. 1.199,00

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...

Støvlerne sendes gerne med post – vi betaler fragten

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...

Jernbanegade 1 D – DK 6000 Kolding
Tlf. 22 73 34 40 – karlantondahl@gmail.com

www.outdoorcompany.dk
www.fjd.dk
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FJDs forårsmarkprøver 2015
Engelske racer
Nordjyske Prøve lørdag den 14. marts 2015
– 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. nr.
4093 2898 efter kl. 16.00, E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Konto: 9044- 0000966487
Dommere: Brian Hinge Krogh og Erik Rimmen
Sydjyske Prøve ved Darum lørdag den 14.
marts 2015 – 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. nr.: 2485 5377. E- mail: ac-hpc@mail.
tele.dk
Konto: 3445- 4630142091
Dommere: Ikke på plads endnu
Andet: Der kan købes madpakker ved
fritidscentret – besked til prøverleder senest
onsdag den 11. marts.
Midtfynske Prøve fredag den 13. marts
2015 max 2 hold
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672
Broby.
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13,
5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794,
E-mail: metrinelund@hotmail.com
Konto: 8113- 8860809
Dommere: Ikke på plads endnu

Foto: Jens Velling.

tlf.: 21496551/40335010, E-mail: kennelaeblevangen@gmail.com
Konto. 6610 - 0010025370
Dommere: Lars Nielsen, Allan Nissen, Joakim Skovgaard Larsen og Jan Espersen

Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5,
8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587.
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk
Konto: 8113 - 0008629015
Dommere: Ikke på plads endnu

Kontinentale- racer

Midtjyske Prøve ved Lyne lørdag den 14.
marts 2015 – max 12 hunde, 1 hold
Mødested: Knudevej 1, Lyne, 6880 Tarm.
Mødetid: kl. 9.00
Prøveleder: Torben Brandt Pedersen, Neptunvej 90, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75-156529/2336 7595. Mail torben.
brandt.pedersen@mail.dk
Konto: 7641-1033541
Dommer: Ikke på plads endnu

Nordjyske Prøve søndag den 15. marts
2015 - max 5 hold, 60 hunde
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41,
Dalbyover, 8970 Havndal
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 1.
marts.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22,
Sødring, 8970 Havndal. Tlf.: 51982054
E-mail: strandkantens@yahoo.dk
Østjysk, (Kolding ) Prøve søndag den 8.
Konto: 9329 - 3955600222
marts 2015 max 1 hold blandet ungd. og åkl. Dommere: Knud Føhns, Niels Korsbæk og
Mødested: Hotel Scandic, parkeringspladUffe Jacobsen.
sen, Kokholm 2, 6000 Kolding. Afkørsel 63
fra E45. Mødetid: kl. 09.00 TilmeldingsNordjyske Prøve ved Hobro onsdag den 1.
frist 5. marts
april 2015 – 24 hunde, 2 hold blandet åbenPrøveleder: Henrik G. Christensen, Kobog unghundeklasse
belskoven 39, 6000 Kolding. Tlf. nr.:
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro
21429006.
Mødetid: 9:30. Tilmeldingsfrist 25. marts.
E-mail kontakt@waterpro.dk
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3,
Konto: 0759 - 3225635780
9500 Hobro. Tlf. 21341660.
Dommer: Ikke på plads endnu
Mail: peter@eurocon.dk
Sjællandske Prøve søndag den 15. marts
2015 max 4 hold 48 hunde
Mødested: Kaisholm, Bråbyvej 77A, 4690
Haslev
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5.
marts.
Prøveleder: Christina og John Bak, Maglesøvej 8, Bromme, 4190 Munke Bjergby,
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Konto: 2600-7554964596
Dommer: Ikke på plads endnu
Østjyske Prøve lørdag den 14. marts 2015
– max 3 hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbådehavn 8500 Grenaa
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5.
marts.
www.fjd.dk

Sydjyske Prøve lørdag den 14. marts 2015
- 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
Konto: 5982 - 0008000295
Dommere: Bo Bryndum Jensen og Kaj
Hedegaard
Sydjyske Prøve ved Dover søndag den 15.
marts 2015 – max 12 hunde, 1 hold
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 2,
6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Københovedvej 2,
6630 Rødding, Tlf. 40263942
E-mail: roloffskovogland@gmail.com

Dommer: Ikke på plads endnu
Kontonr.: 9741-8885677852
Sjællandske Prøve Ringsted lørdag den 14. marts 2015 – 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.
60491166
E-mail soren@fredskovs.dk
Konto: 9888 - 0000291699
Andet: Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og vand samt eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Jesper Hansen, Rene Jørgensen og Kim Nielsen.

Engelske og Kontinentale racer
Midtjyske Prøve søndag den 15. marts 2015 – max 3 hold. 2 eng.
og 1 kon.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A, 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
Konto: 5997 - 8008452
Andet: Der kan købes morgenkaffe og grillpølser til middag. Der
må ikke tages drikkevarer med ind i huset.
Dommere:
Eng.: H. P. Clausen og Ulrick Stadelhofer
Kon.: Kirstein Henriksen

DUMMY VEST PROFI
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Bornholmske Prøve mandag den 6. april 2015 - 1 hold eng. og 1
hold kont.
Mødested: Klemensker Hallen, Stadionvej 4, 3782 Klemensker
Mødetid kl. 09.00. Tilmeldingsfrist 1. april.
Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne. Tlf.: 40353558.
E-mail: hvideenge@mail.dk
Konto: 9541 - 7695636379
Dommere: Ikke på plads endnu
Skovprøven Nordjylland torsdag den 19. marts 2015 – max. 8
hunde
Mødested: Bunken Hus, Råbjergvej 73, 9982 Aalbæk.
Mødetid: kl. 08.30 morgenkaffe kl.08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Ingemann Albrechtsen, Lundgårdsvej 5, Uggerby, 9800
Hjørring.
Tlf:. 98975121/23276295
Konto. 9070 - 1525601184
Prøven er for engelske og kontinentale der har 1. pr. i åben klasse
eller brugsklasse.
Dommer: Ikke på plads endnu
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 hundeweb.
Jette Veggerby, sekretær

Masser
M
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mulighed
ulighed ffor
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od ttræning
ræning
F.eks. kanvasdummyer i 12 farvevarianter

Få gratis navn på din dummy!
Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på.
Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber
en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

På flere af vores varer er der 2 priser, en 1 styks og en 10 styks pris.
Køb
ø 10 eller flere varer - spar
p op
p Ɵl 15%
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Telefon: 87 45 09 02

Invitation til DKK’s forårsprøver 2015
internationale vinderklasser. FCI-prøve og skovprøver

Foto: Flemming Østergaard.

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
vinderklasser.
Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver
er mandag den 9. marts 2015.

Engelske racer
Vinderklasse på Sydsjælland
Prøven afholdes tirsdag den 24. marts 2015
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Kleis 22 14 20 76
Dommere: Asger Stein (ordf.), Poul Vestervang

Flemming Østergaard
Dommere - prøve 2: Brian Krog (ordf), Allan Nissen
Vinderklasse ved Vildbjerg
Prøven afholdes Onsdag den 25 marts 2015
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400
Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31
81
Dommere - prøve 1: Svens Aage Vad (ordf),
Erik Winkler
Dommere - prøve 2: Flemming Sørensen
(ordf), Erik Petersen

Mesterskabsprøven på Vestsjælland (uden
Cacit)
Prøven afholdes søndag d. 12. april 2015
Vinderklasse ved Bramming
Prøven afholdes mandag den 23. marts 2015 Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene
kvalificerer sig fra specialklubbernes og
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole,
Kjærgårdvej 9a, Hunderup, 6740 Bramming DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1,
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35 Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 8:30
Dommere - prøve 1: Erling Clausen (ordf),

Prøveleder: Erik Petersen / Jan Lorentzen
tlf. 20 72 91 90 – 20 14 70 48
Dommere: Allan Diederichsen (ordf.), Daniel Gustavsson, Ove Steen Pedersen

Kontinentale racer
Vinderklasse ved Ringsted
Prøven afholdes ved Ringsted fredag den 20
marts.
Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus,
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
kl. 08.30
Prøveleder: Søren Nielsen, 60 49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød samt øl
og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Jeff Jacobsen (ordf), Knud V.
Jensen og Poul Bjarne Jensen
Vinderklasse ved Ribe
Prøvens afholdes onsdag den 1. april
Mødested: Skydebane 3, 6730 Ribe. Kl.
08.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, 40 76 72 37
Dommere: Jørgen Christensen (ordf), Jes
Laulund og Bo B. Jensen

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

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Vinderklasse ved Nørager
Prøvens afholdes tirsdag 7. april
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade,
9610 Nørager, kl. 08.30
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen. 20 47 33
82
Prøve 1: Dommere: Ove Nissen (ordf),
Kirstein Henriksen, Knud Måbjerg
Prøve 2: Dommere: Erling Pedersen (ordf),
Ole Hildebrandt, vakant.

Stenbjerg Klitplantage 29.3
Læsø 7.4
Supplerende oplysninger følger.

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.
DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat beDKKS Mesterskabsprøve ved Ringsted
nyttes. Tilmeldingsgebyr er kr. 350,00 som
søndag den 12. april
kan betales med check.
Mødested: Ringsted Jagtforening klubhus,
Tilmeldingsblanket sendes til: Dansk KenTolstrupvej 23, 4100 Ringsted, kl.08.30
nel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand,
Prøveleder: Erik Petersen/Jørn Lund-Thom- Att.: Annette Pil Jensen
sen
Ved benyttelse af Dansk Jagthundeudvalgs
Terrænansvarlig: Søren Nielsen, 60 49 11 66 tilmeldingsblanketter fremsendes ikke kvitDer kan købes morgenkaffe og brød samt øl tering for modtaget betaling/tilmelding.
og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Tilmeldingsblanketten kan findes på DJU’s
Dommere: Ernst Jensen (ordf), Bjarne
hjemmeside.
Axelsen og Jesper Hansen
Der dømmes efter gældende ”Fælles MarkFCI prøve ved Hobro, datoen ikke fastlagt prøveregler” samt Skovfugleprøveregler
endnu.
(DJU)
Der kan uddeles CACIT såfremt kvaliteten
Der konkurreres om de sædvanlige pokaler
er til det.
og DKK’s ærespræmier.
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro, kl.
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
09.30
Der kan ikke tildeles Cacit på MesterPrøveleder: Peter Katholm
skabsprøverne.
Dommere: Allan Bredsgaard og Ove Nissen
For samtlige racer gælder, at de skal være
vaccineret mod hundesyge og parvovirus
Skovfuglsprøver (Engelske & Kontinensenest 14 dage før prøvedagen, for hunde op
tale racer):
til 24 måneder gælder at vaccinationen højst
Skagen/Tværsted Klitplantage 21.3
må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at
Ringkøbing 27.3
vaccinationen højst må være 4 år gammel.

Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøven.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

Foto: Kim Henriksen.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Hunden har rejst en agerhøne.
Positionen bliver noteret på
kortet.

Vi tæller agerhøns med

Linjetaksering
Tekst: Bent O. Rasmussen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Kim Henriksen m. fl.

Vinteren 2014-15 viser sig i skrivende stund fra den milde side. Faktisk er vejret her midt i
januar så forårsagtigt, at tankerne allerede går i retning af udparrede agerhøns og forårstræning af de sorte langhårede henne i hundekurven.
Uanset at vi sagtens kan nå at få vinter endnu, bliver det pludselig marts måned, og dermed
også tid for arbejdet med optælling af agerhøns i de markvildtlav, der deltager i Danmarks
Jægerforbunds nationale markvildtprojekt. Mens vi venter, kan vi passende evaluere på optællingsmetoden.
Hvorfor gør vi, som vi gør? Og kan resultaterne overhovedet bruges til noget?
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Der er lige nu stort fokus på markvildtet, og
forvaltningsindsatsen for agerhønsene er i
god udvikling og fylder pressen med gode
historier. Men vi skal faktisk kun 5-6 år
tilbage for at finde en situation, hvor diskussionen var en helt anden.
Forud for jagttidsforhandlingerne for
perioden 2010-13 var der seriøse kræfter,
der ønskede agerhønen og haren fredet i
Danmark, fordi deres bestandsstørrelser vurderedes så lave, at fortsat jagt på disse arter
ikke kunne være bæredygtig. Baggrunden
for denne holdning blev funderet i vildtudbyttestatistikken, hvor historisk lave årlige
udbytter af hare og agerhøne kunne tyde på,
at enden var nær.
Vildtudbyttestatistikken var dengang det
eneste mål for agerhønebestandens trivsel,
og alle, der arbejder med markvildtforvaltning ved, at antallet af nedlagte agerhøns
ikke er retvisende for bestandens størrelse. Danmarks Jægerforbund og flere af
jagthundeklubberne var da også hurtigt på
banen med en modargumentation om, at
de lave udbyttetal skyldes jægernes egne
lokale frivillige fredninger af markvildtet.
Vores påstand var således, at situationen for
agerhønsene absolut ikke så så sort ud, som
statistikken antydede.
National forvaltningsplan
Agerhønen overlevede jagttidsrevisionen
2010 som jagtbar art. Dog med en 14 dages
afkortelse af den sidste del af sæson, samt
et krav om udarbejdelse af en national
forvaltningsplan for den fremtidige forvaltning af arten. Derudover stod det klart for
alle, at der var et stort behov for et redskab
til en mere retvisende og brugbar bestandsvurdering, end hvad vildtudbyttestatistikken
indeholder.
I projektet ”Vilde agerhøns” (2007-2010)
var denne opgave allerede taget op af DMU
– nu DCE/Århus Universitet – og under
ledelse af Jørn Pagh Berthelsen blev der i
samarbejde med de stående jagthundeklubber oprettet et landsdækkende netværk af
20 værkstedsområder, hvor der blev optalt
agerhøns med stående hund hvert forår og
efterår.
Projektet viste, at optælling af agerhøns
med stående hunde, er et godt redskab til at
fastslå størrelsen af den lokale agerhønebestand. Det viste også, at de lokale bestande
typisk lå mellem 2-6 forårspar pr. 100
hektar. De svinger således lige omkring det
niveau, hvor grænsen for bæredygtig jagt
ligger – nogle terræner over grænsen andre
under.
Den nationale forvaltningsplan for agerhøne blev offentliggjort i 2012. Forvaltningsplanens anbefalinger til den fremtidige
indsats bygger i høj grad på et sikkert
kendskab til den lokale agerhønebestands
størrelse. Optælling af den lokale bestand af
agerhøns er således nødvendig, ikke kun for
at fastslå om jagt på lokalområdets agerhøns

er bæredygtig, men også for at vise, om den
plejeindsats, der i øvrigt rettes mod den lille
hønsefugl, giver bonus.
Danmarks Jægerforbunds nationale markvildtprojekt har til formål at udmønte de
anbefalinger, der er beskrevet i forvaltningsplanen, til en koordineret praktisk plejeindsats for markvildtet i Danmark. Målet er i
første omgang 100 arbejdende markvildtlav
på hver ca. 1.500 hektar – d.v.s. forvaltning
af op mod 150.000 hektar dansk agerland.
Optælling af agerhøns på et så stort areal, er
en meget omfattende opgave, ikke mindst
fordi optællingerne helst skal forgå i en
meget snæver tidsperiode omkring 1. april,
for at få det reelle billede af bestanden af
parhøns, og deres valg af yngleterritorier.

er givet af afgrødestrukturen og tilstedeværelsen af en række permanente landskabselementer, så derfor er det af største vigtighed,
at takseringslinjerne lægges, så de dækker et
repræsentativt udsnit af landskabet. Optælling af agerhøns foregår således ofte på
tværs af afgrøder og skel, og ikke på langs
af markerne, som er normalt under jagt og
markprøver.

Forsøg i Hjerm
En ting er teori, noget andet praksis. For at
afprøve om takseringsmetoden er brugbar,
arrangerede FJD’s Markvildtudvalg og Danmarks Jægerforbund i samarbejde et lille
uofficielt pilotprojekt i foråret 2014 (omtalt
i Jagthunden 2/14). I regi af FJD er en del af
de oprindelige værkstedsområder videreført,
Anerkendt metode
og optællingerne af agerhøns er foretaget i
Der opstår simpelthen et problem med at
en ubrudt årrække fra 2008-2014. I forsøgsskaffe hunde og hundeførere nok til at tælle området, Øster Hjerm, var agerhønebestanalle arealerne, hvis der arbejdes med en
den således allerede optalt ved en fladetælfladetælling, som anvist af DMU. Derfor ar- ling, inden forsøget med linjetaksering blev
bejder markvildtprojektet med en alternativ gennemført medio april 2014.
optællingsmetode baseret på linjetaksering,
Øster Hjerm-området dækker et areal på
der er mere ekstensiv, og derfor kræver
516 hektar. Heraf er en del (67 hektar = 13
færre ressourcer fra hund og mand.
%) dækket af bygninger, veje, skove og
Tommelfingerreglen er 6 km. takseringsanden natur, så nettoarealet for de dyrkede
linje per 1.000 hektar markvildtlav, og de
marker er 449 hektar. Dette dyrkede areal
første erfaringer viser, at en ”optællingsebestår af i alt 58 marker fordelt på afgrøder
kvipage” bestående af 2-4 veltrænede hunde med 53 % vinterkorn, 22 % raps og 25 %
og deres førere sagtens kan optælle 3 km.
vårkorn/græs.
takseringslinje på to timer. Et markvildtlav
Forsøgsområdet opdeles i to omtrent lige
af typisk størrelse kan således færdigtælles
store halvdele af Kviumvej/Kragelundvej og
på tre ”eftermiddagstræningsture” mellem kl afgrødefordelingen er noget forskellig mel16 og 18.
lem de to halvdele. I begge halvdele ligger
Linjetaksering med stående hunde er en
andelen af vårkorn/græs mellem 20 og 30
velkendt metode til at monitere de skandi%, men mens den østre halvdel på 216 heknaviske rypebestande inden jagtsæsonen.
tar har en nogenlunde ligelig fordeling melSvagheden ved at overføre den til danske
lem de tre afgrødekategorier, domineres den
forhold er, at det danske landbrugsland ikke vestre halvdel på 233 hektar af vinterkorn
er lige så ensartet som det nordlige højfjeld. på 2/3 af arealet på bekostning af rapsen, der
De danske parhøns fordeling i landskabet
kun udgør 10 %.

Bent Rasmussen (længst til venstre) og hundefolk klar til tælling i Øster Hjerm, Foto: Flemming Østergaard.
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I Øster Hjerm-området blev der udlagt to
takseringslinjer på henholdsvis 2.680 m. og
3.540 m. i henholdsvis den østre og vestre
halvdel. Den samlede længde på 6,2 km.
svarer til det dobbelte af, hvad der anbefales
for et optællingsområde af Øster Hjerms
størrelse. Det altafgørende er så, om afgrødefordelingen på det areal, der dækkes af
takseringslinjerne er sammenligneligt med
fordelingen på hele området.
Af tabellen ses, at takseringslinjerne berører over halvdelen af områdets marker, og
bortset fra en mindre underrepræsentation
af vårkorn/græs i den vestre halvdel, må linjernes placering siges at være endog meget
dækkende for den totale marksituation.
Rigtig spændende bliver det, når optællingsresultaterne kobles på billedet af
forsøgsområdet. Under fladetællingen primo
marts blev der på hele forsøgsområdet talt
27 par agerhøns, fordelt på delområderne
svarende til 7,4 par/100 ha i den østre del og
4,7 par/100 ha i den vestre. Totalt set flotte
6,0 par/100 ha for hele arealet er et storartet
resultat for et jysk markvildtområde. 12 af
de optalte par ligger indenfor det område,
der dækkes af takseringslinjerne, hvilket
giver et ualmindeligt godt sammenfald mellem resultatet for linjerne og for det totale
område.
Linjetakseringen, der blev gennemført
medio marts, fandt 17 par, så derfor blev
bestandsvurderingen ud fra linjetakseringen endnu bedre end fladetællingens. Hele
9,1 par/100 ha som samlet bestandsindeks
for hele området, givet af et indeks på
13,8 par/100 ha for den østre linje og 5,7
par/100 ha for den vestre. Det er her værd at
bemærke, at tendensen i indeksene for de to
delområder holdes, selv om antallet af talte
parhøns stiger.
Forklaringen bag forskellene i bestandstæthed mellem de to delområder kan forklares
Kort over terrænet Øster Hjerm. De røde linjer er takseringslinjerne, altså den rute man følger. Blå prikker er
observationer fra linjetakseringen. De gule prikker er observationer fra fladetællingen.

Nettoareal

Marker

Vinterkorn

Raps

Vårkorn/græs

Fladetælling

Linjetaksering
(par/km2)

(hektar)

(antal)

(andel)

(andel)

(andel)

(par/km2)

ØsterHjermͲheleområdet
ØsterHjermͲøstrehalvdel
ØsterHjermͲvestrehalvdel

449
216
233

58
30
28

0,53
0,38
0,68

0,22
0,34
0,11

0,25
0,29
0,21

6,0
7,4
4,7

TakseringslinjeͲtotal
Østretakseringslinje
Vestretakseringslinje

186
80
106

33
18
15

0,58
0,34
0,75

0,23
0,33
0,16

0,19
0,34
0,08

6,5
8,8
4,7

(parhøns)

FladetællingͲheleområdet
FladetællingͲøstrehalvdel
FladetællingͲvestrehalvdel

27
16
11

0,26
0,19
0,36

0,41
0,50
0,27

0,33
0,31
0,36

LinjetakseringͲtotal
LinjetakseringͲøstrelinje
LinjetakseringͲvestrelinje

17
11
6

0,29
0,18
0,50

0,53
0,55
0,50

0,18
0,27
0,00

Tabel over optællingsresultatet. Bemærk ligheden mellem takseringslinjerne og det totale tælleareal både for afgrødefordeling og for optællingsresultat.
Derimod er der stor forskel mellem afgrødefordeling og tælleresultat, fordi parhønsene foretrækker marker med raps frem for marker med vinterkorn.

32

www.fjd.dk

9,1
13,8
5,7

Vil du være med til at tælle agerhøns?
I takt med, at markvildtlavene skyder op rundt om i landet, bliver
der et større og større behov for at få optalt agerhøns. Her kan du
være med til at hjælpe og samtidig få en hyggelig træningsdag ud
af det.
Tak kontakt til det nærmeste markvildtlav og hør, om de mangler
hundefolk. Du vil med garanti blive positivt modtaget.
Muligheden er også, at I kan oprette jeres eget tælleområde og på
den måde være med til give det bedst mulige billede af den danske
agerhønebestand.
Vil du/I have flere oplysninger, er man velkommen til at kontakte
Bent O. Rasmussen på Danmarks Jægerforbund. Tlf. 88 88 75 02.
FJDs markvildtudvalg har netop opgjort resultaterne fra sine 20
tælleområder fra efteråret 2014. det er et samarbejde med DCE,
hvor der fladetælles i områderne. Resultaterne kan ses på FJDs
hjemmeside: http://www.fjd.dk/vp_forvalt.html
Markvildtudvalget
Foto: Anette Laursen.

ved at analysere optællingsresultatet ud fra delområdernes terrænmæssige tilstand. Som eksempel på dette kan fordelingen af de 44
par agerhøns der tilsammen blev optalt på hhv. fladetællingen og
linjetakseringen bruges.
Sammenlignes den procentvise fordeling af parhønsene på hver
afgrødekategori med den procentvise forekomst af hver afgrødekategori, ses, at parhønsene findes på raps i dobbelt så mange tilfælde
som forventeligt ud fra det areal der er tilsået med raps. Modsat
findes parhønsene kun halvt så ofte på vinterkorn i forholdt til det
areal, der er tilsået med denne afgrødekategori.
Det velkendte fænomen at agerhønsene skal findes i rapsmarkerne
i den første tid efter udparringen, er således antydet allerede med den
allerførste linjetaksering.
Det virker
Konklusionen på pilotprojektet med linjetaksering af agerhøns er
meget positiv. Udlægges takseringslinjerne med lidt omtanke afspejler de markstrukturen for det totale optællingsområde.
Optællingsresultatet af linjetakseringen er sammenligneligt og på
niveau med resultatet af den ressourcemæssigt meget tungere fladetælling. Og sidst men ikke mindst vil man, når datamængden bliver
meget større, kunne afsløre terrænelementernes, afgrødefordelingens, vildtplejetiltagenes og mange andre faktorers betydning på et
områdes bestandsstørrelse og på parhønsenes territorievalg.
I markvildtprojektet tælles der agerhøns i ca. 60 markvildtlav i
det kommende forår, og linjetakseringen gør det overkommeligt at
indsamle disse mange data.
Det var en rigtig hyggelig forårsdag i Øster Hjerm med gode folk,
arbejdende stående jagthunde og de godmodige drillerier, der kom
ud af det. At det nu ser ud til, at vi ved samme lejlighed fik bevist,
at linjetakseringen virker, og dermed giver startskuddet til et helt
nyt niveau for markvildtforvaltningen, gør bestemt ikke oplevelsen
ringere.
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DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

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

Halløj på badehotellet!

Efteråret i FJD har i slående grad lignet et
afsnit, der kunne minde om noget fra den
populære og ret sjove serie om livet på et
badehotel i det sydlige England.
Vi er i DRK blevet beskyldt for rigtig
meget dels i sidste nummer af Jagthunden,

endda uden mulighed for at svare på beskyldningerne, og ellers på diverse hjemmesider.
Vi er især blevet beskyldt for ikke at være
demokratiske. Og der er vel ikke noget der
ligger os fjernere end ikke at være demokratiske.
Hele historien handlede om, at vi i FJD,
som det traditionelt har været forsøgt
gennem årene, skulle forsøge at finde et
kandidatur til DKK’s nye bestyrelse, vi alle
kunne støtte. Det lykkedes ikke. Vi i DRK
kunne ikke støtte Henrik Raae Andersen,
som et flertal af klubberne i den kontinentale
lejr gerne ville støtte.
Ingen steder i FJD’s vedtægter står der
noget om, at man skal stemme om støtte til
kandidater og at flertallet så har ret. Ingen
steder står der i vedtægterne, at FJD skal
indstille en kandidat til f.eks. DKK’s bestyrelse. Det kan alene medlemmer af DKK.
Fordi det har været kutyme eller tradition
at støtte en kandidat, bliver man vel ikke
pludselig udemokratisk, blot man vælger at
støtte en kandidat, der ydermere efter vores
opfattelse har bedre kvalifikationer til posten
i DKK’s bestyrelse. Udemokratisk bliver
man, hvis man ikke respekterer afstemnin-

Hovedprøven 2015
I år skal vi igen en tur til Grenå hvor hovedprøven er planlagt, prøveleder Tommy
Hougaard og hans stab af hjælper er klar
til at tage imod os til et par gode dage, læg
mærke til at det er i Påsken og fredag og lørdag, hvor vi skal på terræner omkring Grenå
og vi glæder os meget til at være en del
af deres dygtige arbejde med at få landets
største prøve til at fungere. Der afholdes
fest aften fredag 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 Han-
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sen 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.

www.fjd.dk

ger i forhold til gældende lovgivning eller
vedtægter. Det er der bare ikke tale om i
dette tilfælde. Til gengæld kan man med god
grund beskylde DRK for at være utraditionelle. Det tager vi gerne på os. Men det er
som bekendt noget helt andet.
Tilbage står vi med et FJD, hvor flere ting
sejler. En formand der først meldte fra på
grund af familiære årsager og så alligevel
besluttede at blive og en næstformand, der
valgte at tage sit gode tøj og forlade skuden.
Det behøver ikke være en synkende skude.
Min gamle mentor sagde blandt mange
kloge ord følgende: - Det ligger i ledelsen.
Og ja pilen peger altid den vej. FJD har
brug for nye folk på broen. Folk der kan
give retning, styre og samarbejde. Og der er
bestemt behov for at få kigget alle organisationerne herunder samarbejdsrelationer efter
i sømmene og gøre både hundesporten og
jagthundenes ambassadører klare til den ny
virkelighed i 2015. En virkelighed der byder
på mange udfordringer og fælles fodslaw.
Demokrati ja tak. Traditioner ja tak, når og
hvis det giver god mening.
Godt Nytår.
Torben Mørup
Formand
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Tag på kursus med din ruhår
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

QUINDE TRÆN DIN RUHÅR
• 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. 8.-10. maj 2015. Indkvartering vil i år være på Ølgård Hærvejsherberg, Randbøl.
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 2015 på

WEEKENDKURSUS, OGSÅ FOR
MÆND.
Efter utallige opfordringer fra mange af
klubbens mænd, de vil også på weekendkursus, tager vi udfordringen op og ser om
der er opbakning og lyst til sådan et kursus.
Weekenden 29/5 til 31/5 afholder Dansk
Ruhår Klub internatkursus. Vi skal have
base på Ølgård Hærvejsherberg, Randbøl.
På kurset vil der være mulighed for at
arbejde med hunden på forskellige niveauer
indenfor vand, spor, lydighed osv. Hold øje
på hjemmesiden for mere information.
Eller kontakt Annette Laursen, 21183123
for yderligere oplysninger.

”Træffetid ”

Er der noget, du ønsker at drøfte med bestyrelsen, så er du velkommen på et af vores bestyrelses møder. Vi har afsat den første time
af hvert møde til ”træffetid”, men fortrækker du et andet tidspunkt,
så kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra bestyrelsen og meld
din ankomst
Lørdag d. 07. februar 2015 kl. 16.00, Fjeldsted skovkro
Torsdag d. 12. marts 2015, kl 17.00 , Sjælland, pt ingen sted, men
forventet i Slagelse

Årbog 2013

Årbogen 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

Kontingent 2015

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

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2015:
Søndag d. 08 feb. 2015: Kontakt-tillidsmands møde Fjeldsted
skovkro
Lørdag d. 28 feb. 2015: JET prøve testet , enten i Nordjylland eller
Randbøl
Langfredag d. 03. april 2015: DRK hovedprøve i Grenå
Påskelørdag d.04. april 2015: DRK hovedprøve i Grenå
Lørdag d. 18. april 2015: Generalforsamling Fjelsted skovkro kl
13.00
Lørdag d. 09. maj 2015: Q-weekend i Randbøl området
Søndag d. 10. maj 2015: Q-weekend i Randbøl området
Lørdag d. 30. maj 2015; Weekend kursus for alle
Søndag d. 31. maj 2015: Weekend kursus for alle
Lørdag d. 08. aug. 2015: DRK udstilling i Bredsten

Generalforsamling 2015

Indkomne forslag fremlægges på klubbens
hjemmeside. Dansk Ruhår Klub er vært ved
Der indkaldes hermed til ordinær generalfælles kaffebord.
forsamling i Dansk Ruhår Klub lørdag d. 18.
Overrækkelse af pokaler: Husk at indsende
april kl 13.00 på Fyn, Fjelsted skovkro
resultater (Og evt point beregning) hvis du
Dagsorden:
og din hund er kvalificeret til en af de poka1. Valg af dirigent
ler der overrækkes på generalforsamlingen.
2. Valg af tre stemmetællere
Resultatliste på aktuelle hunde bedes sendt
3. Aflæggelse af årsberetning
til pokal administrator Poul Erik Rasmus4. Fremlæggelse og godkendelse af revidesen Åvangen 25, 5771 Stenstrup Telefon:
ret årsregnskab
22232362 mail:pokaler@ruhaar.dk senest
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
23 Marts 2014
Torben Mørup (modtager genvalg)
Lars Hansen (modtager genvalg)
Nedenstående pokaler uddeles:
6. Valg af to revisorer og en suppleant
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af
7. Valg af medlem til FJD
1938, til den ruhår der har opnået højest
8. Indkomne forslag
antal point på fuldbrugsprøve i 2010
9. Evt.
Dambo pokalen, til den mest vindende ruhår
Forslag der ønskes behandlet på generalpå markprøve efter et pointsystem.
forsamlingen skal være formanden i hænde
Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest
senest 3 uger inden generalforsamlingen.
www.fjd.dk

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!!!
Dagsorden jvf klubbens love, følg med på
www.ruhaar.dk og klubbens facebook side
hvor vi løbende informere.
Bestyrelsen
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Dansk Ruhår Klubs områder

ridehallen Tilmelding til Jan Bartholomæussen på
mobil 20837881

Hirtshals området:

Årsmøde 2015.: Afholdes tirsdag d. 3/2 kl.
19.00Mødested Jagthytten på skydebanevej 1 9560
Hadsund.

adresser og aktiviteter

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

Thisted området:

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

Forårsmarktræning 2015: 14/2 træning omkring
Hadsund. Mødested og tidspunkt fastlægges ved
tilmelding til Jan Batholomæussen på 20837881.
15/2 træning omkring Bygum. Mødested og tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Hardy Iversen på
tlf. 21434053
21/2 træning omkring Terndrup. Mødested og
tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Niels Erik
Nielsen på 20229088
22/2 træning omkring Års. Mødested og tidspunkt
fastlægges ved tilmelding til Peter Brorsen på
81741550.

Lokal Markprøve på Mors Lørdag den 7/3 kl.
08.30. Mødested hos Ib Hermansen, Præstbrovej
378, 7950 Erslev. Tilmelding til Kaj Verner Nielsen,
27646127, senest den 1/3

Marktræning Sevel: Lørdag den 28/2- kl 10.00.
Tilmelding til Poul Sørensen, 81284918, 2 dage før.
Marktræning, (sted oplyses senere eller ved tilmelding) Onsdag den 18/3- kl. 17.00, tilmelding til Kaj
Verner Nielsen, 27646127, 2 dage før.
Schweisstræning i Sevel Mandag den 13/4- og
mandag den 20/3- kl. 17.00. Tilmelding til Poul
Sørensen, 81284918, 2 dage før.
Apporteringstræning i Sevel, kan aftales ved
henvendelse til Poul Sørensen, 81284918.

Lokal schweissprøve 2015:Lokal schweissprøve
bliver afholdt lørdag d. 2/5. Nærmere informationer
kommer snarest.
Kommende arr: Ræveslæbstræning, Ræveslæbsprøve, Efterårsmarktræning:

Randers området:

Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk
Programmet for resten af 2015 kommer senere.
Almindelig jagthundedressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til
træningsområder

Grundlæggende dressur og apporteringstræning
(hos Kaj Verner Nielsen) Starter med intro-aften
torsdag den 26/3- (uden hund), tilmelding til Kaj
Verner Nielsen senest den 22/3-

Marktræning:
Søndag d. 11/1 - lørdag d. 24/1 - lørdag d. 7/2 og
lørdag d. 21/2 - 2015, trænes der marktræning med
1. Hold med max. 12 hunde. Det bliver efter først
til mølle princippet med tilmelding, så derfor skynd
jer at melde til, da vi lukker for tilmelding når der
er et hold.
Vi starter hver gang med rundstykker og kaffe,
som er incl. i prisen. Vi mødes på Bækdalvej 17,
Rimmerhus. 6920 Videbæk. kl. 08.00, v. Hundepensionen. Pris: 400 kr, som betales v. 1. træningsdag.
Tilmelding til: Annette Rasmussen, Tlf. 27812528

Hobro området:

Skanderborg området:
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Kontaktperson: Per Bertelsen T Tonnesensvej 11
6740 Bramming.
Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@ruhaar.dk
Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail:
aabenraa@ruhaar.dk
Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk

Fredensborg området:

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

Indendørstræning 2015: Hvalpe og unghundetræning starter søndag 11/1 kl. 10.00 og de 10 efterfølgende søndage. Træningssted No-name Solbjerg i

Esbjerg området:

Årets forskellige arrangementer er overstået. Program for næste år forventes at ligge klar i februar.
Vi ses i 2015!

Herning området:

Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk

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

HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det
er vigtigt at du tilmelder dig!

Marktræning i Vigsø på følgende dage:. Søndag
den 1/2-, søndag den 8/2- , lørdag den 14/3- , søndag den 1/3- , alle gange kl. 10.00, tilmelding til Kaj
Verner Nielsen 27646127, 2 dage før.
Marktræning i Krejbjerg på følgende dage:
Søndag den 22/2- kl. 10.00 og onsdag den 25/3- kl.
17.00. Tilmelding til Bent Riis-Jensen, 30311259,
2 dage før.

Egtved området:

Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 email :skanderborg@ruhaar.dk

www.fjd.dk

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

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:

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

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@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
Prøven afholdes lørdag 11. og søndag 12. april 2015
Mødested: Grønbjerg Hotel, Hovedgaden
34, Grønbjerg, 7323 Give.
Prøveleder: Heine Tirsbæk Jørgensen,
Møbjergvej 57, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34
27 00 / 40794944 E-mail: give@korthaarklubben.dk.

Tilmelding senest fredag d. 27. marts 2015
Har man ikke mulighed for at anvende
online tilmelding, kan tilmeldingsblanketten sendes til prøvelederen, ligeledes senest
den 27. marts 2015. Betalingen skal følge
tilmeldingsblanketten på check eller indsættes på reg.nr. 7702 kto. nr. 0 001 194 618.
Lørdag er forbeholdt afprøvning af ungVed bankoverførsel skal der skrives samme
hunde og åben klasse hunde.
navn, som der står på tilmeldingsblanketten.
Søndag gælder det international vinderBemærk: Ungdomsklasse: For hunde, der
klasse, der vil blive afviklet som 2 sideordpå prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som
nede prøver, hvis antallet af hunde er på 50
ikke er fyldt 24 måneder. Gebyr kr. 350,- for
eller derover. Hunde fra om lørdagen, der
såvel unghundeklasse, åbenklasse og interkvalificerer sig til vinderklasse, får også
national vinderklasse.
mulighed for at deltage.
Bemærk: Det er muligt at stille i åbenMødested og tid begge dage: Grønbjerg
klasse, uanset hvor mange 1. præmier
Hotel kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig hunden tidligere har opnået i denne klasse.
i teltet ved indkørslen til Grønbjerg Hotel
Husk: Resultatbog for unghunde og åbenfor at få oplyst, hvor du skal parkere.
klasse hunde skal, såfremt man ønsker resulMorgenkaffe kan købes begge dage fra
tatet indført, afleveres om morgenen.
kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil
madpakker à kr. 42,00 kan bestilles forud på For deltagelse på international vinderklasse
mail eller tlf. til prøvelederen. Skal afhentes kræves 2 gange 1. pr. i åben klasse/brugsog betales ved betjeningen på Grønbjerg
prøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæbHotel om morgenen.
og apporteringsprøve eller DJ’s udvidede
apporteringsprøve i 2013-2014 eller 2 gang
Vi samles lørdag kl. 18.30 til festmiddag
i alt med mindst 2 års mellemrum. Beståelse
på Grønbjerg Hotel. Herunder uddeling af
af DJ’s Udvidede apporteringsprøve kan
præmier og pokaler. Middagen koster kun
erstatte den ene slæb- og apporteringsprøve.
kr. 80,00, da klubben giver et tilskud hertil.
Tilmeldingen til middagen skal sendes til
prøvelederen på mail eller tlf. senest d.
31.3.2015
HUSK! De bestilte spisebilletter til festmiddagen lørdag aften skal afhentes og betales
om morgenen ved betjeningen på Grønbjerg
Hotel.

Angående overnatningsmuligheder kan
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro 75
348 111 (ikke hunde på værelserne), Sdr.
Omme Kro 75 341 700 (ikke hunde på værelserne), 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, Langelund-Apartments 21 854 203
(ikke hunde i lejlighederne). Omme Å Camping 75 341 987 (hunde i hytterne).
Vi håber at alle, såvel hundeførere som
dommere, vil bidrage til, at vi får en god
prøve. Ligeledes håber vi, på stor tilslutning
til festmiddagen lørdag aften.
Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Heine Tirsbæk Jørgensen, Prøveleder.
Dommerbesætningen til Giveprøven 2015.
Unghunde og Åben: Hans J. Mogensen
(Ordf. U), Anders Wanstrup, Jørgen Christensen, Niels Korsbæk (Ordf. Å), Jacob
Poulsen, Leif Jensen.
Vinderklasse: Erling Petersen (Ordf. V),
Leif Jensen, Jørgen Christensen, Niels
Korsbæk.
Sponsor Kromix Hundefoder.

International vinderklasse søndag starter
præcis kl. 8.00. Frokost på Grønbjerg Hotel
kl. 12.00. Der kan købes Gryderet à kr.
90,00. Bestilles om morgen. 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.

Så bliver fuglene rejst . Foto: Anette Laursen.
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Bestyrelsesmøde den 2. december 2014
Afbud fra Rene.
Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat:
Referat mødet fra 5. september 2014 blev underskrevet.
2. Økonomi:
Kassebeholdning pr. 30.11.2014 blev oplyst. Medlemstal blev ligeledes oplyst.
Forinden mødet var der udsendt udkast til budget
2015. Dette blev gennemgået, justeret. Finjusteres til
februar mødet inden generalforsamlingen
3. Orientering FJD, DJU og DKK (Herunder valg
til DKK og orientering vedr. online registrering af
resultater):
FJD: KGK og Villy deltog på mødet den 12.11.14
idet HMC var forhindret. Blev godt modtaget.
Fra dommerudvalget opfordring til at drøfte, om
det var tid at indføre pointsystem i stedet for kritikker. Dette kunne måske være med til at får flere
dommere i gang. Bl.a. ordblinde som ikke har så let
ved de skriftlige kritikker. Der arbejdes videre, dog
vil der som minimum skulle følge en kort skriftlig
kritik. Udsætningsproblematikken blev drøftet. Der
har været et godt 2. møde på Kalø hvori Ellen og
NEK deltog.
Valg at kandidat til DKK blev drøftet meget. 2
kandidater er opstillet. Drøftet meget om man var for
eller imod fællesskabet. Bestyrelsen i KHK er heller
ikke enige, men af hensyn til fællesskabet, stemte vi
med flertallet.
Mht. markvildtprisen ønskede man at en repræsentant for formandskabet i FJD deltog.
Jagthunden blev også drøftet, men man fastholder
samme antal som nu. Der vil komme en artikelserie
i 2015 om Drømmehunden. Forskellige mennesker/
hundefolk vil blive bedt om at skrive om netop deres
drømmehund. Der har været afholdt redaktørmøde
hvori Anette Holm deltog.
Der skal indsamles målsætninger for de forskellige
racer. Dette tages for vores vedkommende fra vores
egen undersøgelse. Der afholdes møde 25. februar
2015 om fremtiden og formandsvalget i maj. Her vil
vi igen have 2 personer med.
DKK: Vore regler for Derbyprøven er nu endelig
godkendte. HMC har afholdt møde med DKK, hvor
alt kom på plads.
DKK har besluttet at indføre Hundeweb online
på udstillinger, med direkte skrivning af kritikker
og indførelse af præmieringer på udstillinger. Det
betyder at hundeføreren ikke mere vil modtage en
skriftlig kritik, men kan læse denne på Hundeweb,
ligesom med markprøvekritikker. Kritikken vil være
tilgængelig, lige så snart den der skrevet. Ønsker

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen.
For 2015 er følgende aktiviteter fastlagt:
Schweisstræning Søndag d. 1. marts.
Forårsmarkprøve Lørdag d. 7. marts.
Efterårsmarkprøve Lørdag d. 29. August.
Yderligere informationer om de tilrettelagte aktiviteter kommer på DRK og KHK hjemmesider under
Aktivgruppen Storstrømmen samt i Jagthunden.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Aktivgruppen Aalborg.
Marktræning forår:
Lørdag den 21. februar kl. 09:00. Mødested:
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man at modtage en SMS kritik, kan det også lade
sig gøre. Men mere herom senere. Det giver en
udfordring for både FJD og KHK og andre klubber,
når der skal afholdes udstillinger. Adgang til Internet
og PC er et krav. Der afholdes kursus den 3.01.2015
på Fyn hvortil Ellen og Birte er tilmeldt.
Der afholdes Formandsmøde på Fyn ligeledes den
3.01.2015 hvor HMC deltager.
DJU: Alle organisationers formænd er indkaldt til
møde den 7.02.2015.
4. Generalforsamling (Herunder valg til bestyrelse):
Indkaldelsen blev gennemgået. Bestyrelsen har et
forslag til bestyrelsesmedlem i stedet for Villy, som
pga. sin arbejdssituation har valgt ikke at genopstille. Ordstyrer blev drøftet. OBS på at der er nye
vedtægter. Der indkaldes kandidater til årets Ildsjæl.
Mest vindende på årets prøver blev gennemgået.
Disse inviteres til at modtage pokaler.
5. Evaluering Efterårsvinderklasse:
Prøven blev godt overstået, god prøve, godt planlagt
som sædvanlig, flotte rammer, dejligt kammeratskab
fredag aften.
Efter mange henvendelser fra medlemmerne har vi
valgt i 2015, at flytte til nye terræner i det Sønderjyske. Der er givet tilsagt om op til 8 terræner. Uge
Campingplads vil være samlingspunkt og standkvarter både fredag aften og lørdag morgen. HMC laver
budget.
6. Derbyprøve 2015, Giveprøven 2015 og Udstillinger 2015:
Derby: HMC er ved at planlægge en Derbyprøve
forår 2015 ved Ribe. Max 8 deltagere. Dansk prøve i
KHK regi med tyske dommere. Registreres som normale prøver på Hundeweb. Nærmere herom følger.
Reglerne lægges på hjemmesiden.
Give: Annoncen skal indsendes til klubredaktøren
inden 31.12.2014. Dette sørger Heine for. Ellen
aftaler priser med Grønbjerg Hotel og booker overnatning til dommere og bestyrelse. HMC rundsender dommerliste. Prøven ændres ikke, selv om vi
godt er klar over at det igen kolliderer med DKK’s
Mesterskabsprøver. Vi prioriterer de mange af vore
medlemmer, der deltager på søndagens Vinderklasse.
Men vi håber selvfølgelig, at der er nogle korthårsfolk som kvalificerer sig på andre prøver til at deltage på Mesterskabsprøven. Nek og Ellen assisterer
Heine som prøveleder.
Også her havde vi en snak om udsætning af fugle.
Skulle det værst tænkelige ske, at der efter 2017 ikke
mere må laves udsætning om foråret, skal vi finde
et andet sted at holde Giveprøven. Et medlem på
Sjælland har ved flere lejligheder sagt, at han mente
det var muligt ovre hos dem. Dette skal undersøges
Kjellingbrovej, Grindsted. Tilmelding til Bjarne
Jacobsen eller Jens Arne Hald. Medbring kaffe og
madpakke.
Søndag den 1 marts kl. 09:00. Mødested: Hos
Henning Skriver, Simestedgårdsvej 1, Barmer.
Tilmelding til Bjarne Jacobsen eller Jens Arne Hald.
Medbring kaffe og madpakke.
Generalforsamling 2015:
Onsdag 22. april efter træning - ca. kl. 20.00. Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 22. april kl. 18.30. Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
app.) – OBS! Generalforsamling efter træning.
Onsdag 29. april kl. 18.30 Mødested: Langholt søer.
(vand og apportering). Onsdag 6. maj kl. 18.30
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nærmere.
Udstillinger: Dommer FJD og sekretær blev besluttet.
Bredsten blev aftalt til 8. august 2015. Dommer og
sekretær blev besluttet.
7. Henvendelse fra medlemmer:
Der har i den forgangne periode været forskellige
henvendelser fra medlemmerne om forskellige
problematikker i forbindelse med hunde. Der er taget
kontakt og problemerne er forhåbentlig afhjulpet.
Opfordring til at KGK indstilles som markprøvedommer. Bestyrelsen tilsluttede sig. Dette har han
accepteret og kommer i gang til foråret 2015.
8. PR:
Kim Henriksen arbejder og forhåbentligt kan oplægget fremlægges på generalforsamlingen 2015.
KGK tager kontakt til et nyt medlem som laver
hjemmesider ang. fornyelse af vores.
9. Evt. og næste møde:
Vi har modtaget invitation til at deltage i en klubudstilling i Års. Da det er samme weekend som
DM har vi takket nej.
KGK har som aktivgruppekoordinator haft fat i
aktivgrupperne, for at høre hvad der sker. Aktivitetsniveau, promovering. Nogle steder skrues der ned
for aktiviteterne. En ting de ville arbejde mere med
er Schweiss. Måske kontakter de schweisshundeførere der har korthår, for at få dem til at komme og
fortælle. Mere reklame omkring dette – Hvad er en
stående jagthund. Samarbejde med de øvrige kontinentale klubber. Evt. et korps af mentorer – ældre
medlemmer som vil hjælpe folk der har problemer,
eller som ikke ved hvordan de skal gribe tingene an.
Tanker omkring et ungdomsudvalg: Hvordan
kunne de tænke sig tingene. Nytænkning. Hvordan
ser fremtiden ud fra deres side? Personer nævnt og
godkendt. KGK arbejder videre med ideen.
Aktivgruppen Aalborg repræsenterer på Aalborg
Outdoor Messe i februar 2015.
Vi talte også om, at vi skulle til at holde nogle Skype
møder. Der har i den forløbne periode været ting vi
kunne have holdt et kort møde om, som ikke er lette
at drøfte på mail. Birte har tidligere tilbudt at hjælpe
os i den forbindelse. Dette skal vi arbejde med.
Næste møde forud for generalforsamlingen aftalt
til 10. februar 2015 kl. 17.00 i Billund.

HUSK Generalforsamlingen
lørdag den 28 februar 2015
kl. 11.00.

Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28,
Hals.(ræveslæb og app.) Onsdag 13. maj kl. 18.30.
Mødested: Langholt søer. (vand og apportering)
Onsdag 20. maj kl. 18.30. Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og
app.) Onsdag 27. maj kl. 18.30. Mødested: Langholt
søer. (vand og apportering). Onsdag 3. juni kl. 18.30
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28,
Hals.(ræveslæb og app.). Onsdag 10. juni kl. 18.30
Mødested: Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 17. juni kl. 18.30
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28,
Hals.(ræveslæb og app.). Onsdag 24. juni kl. 18.30
Mødested: Langholt søer. (vand og apportering).
Schweisstræning:
Afholdes evt. som individuel træning - Kontakt Per
Morville eller Jens Arne Hald

KORTHAARKLUBBEN
Familiedag:
Afholdes 27. juni kl. 9.00 hos Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals
Vand-, Slæb- og apporteringstræning:
Onsdag 29. juli kl. 18.00 Mødested: Langholt søer.
Onsdag 5. august kl. 18.00. Mødested: Langholt
søer. Onsdag 12. august kl. 18.00
Mødested: Langholt søer. Onsdag 19. august kl.
18.00 Mødested: Langholt søer.
Marktræning efterår:
Såfremt der afholdes marktræning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden
Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til
bestyrelsen.
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk Formand:
Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38 – 20 28 94 69
Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95. Per
Morville Jensen, tlf. 21 84 04 28
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 61 38 65
27. Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.

Aktivgruppen Midt- og Vestjjylland
Program 2015:
Schweisstræning: 22. feb. 2015. 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 25. januar 2015.
Lokal markprøve:
Der afholdes lokal markprøve i Højmark, søndag
den 1. marts 2015. Mødested: Adelvej 65, 6940
Lem St. kl. 9.00. Tilmelding til Steen Kristiansen,
Højdedraget 97, 6940 Lem. Tlf.: 42 74 40 94.
Tilmeldingsgebyr: 150,- kr. Senest den 23. februar
2015.(Ung/åben/vinderklasse hunde). Max. 3
hold. Prøven er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.
Ræveslæbstræning:
Mandag den 23. marts 2015 starter vi ræveslæbstræning som foregår 4 mandage indtil
prøven i april 2015. Tilmelding til Steen Kirk Jensen, senest den 17. marts 2015 på tlf.
97 341 601 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 24. april 2015. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på
www.hundeweb.dk Der kan også tilmeldes 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 18. april 2015. Min. 5 deltagere. Dommer: Gorm Henriksen.
Schweissprøve:
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer /
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.)
og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted.
Søndag den 26. april 2015 kl. 9.00.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmelding på
www.hundeweb.dk eller også sendes
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr til prøveleder:
Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee
6950 Ringkøbing, Tlf. 61 28 50 32 – senest den 19.
april 2015. Kan eventuelt
Indsættes på konto nr. 7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr.

Hunden skal være DKK stambogsført.
Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer /
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.)
og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted.
Søndag den 19. juli 2015 kl. 9.00. Mødested:
Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmelding på www.hundeweb.dk eller også sendes tilmeldingsblanket + deltagergebyr til prøveleder: Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 61 28 50 32 – senest den 12. juli 2015. Kan
eventuelt indsættes på konto nr. 76702 804 172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden
skal være DKK stambogsført.
Vand og slæbtræning:
Onsdag den 10. juni 2015 (vil køre hver onsdag
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning).
Dejbjerg primo august 2015). Mødested: Pumpestation nord, Stauning. Tid: kl. 18.30
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 61 46 75 01)
– senest den 5. juni 2015. Max. 20 deltagere.
Gebyr: kr. 400,- (afregnes første gang). Træningen
er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.
Fuldbrugstræning:
Mandag den 15. juni 2015 og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i
september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing.
Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Gorm
Henriksen (tlf. 52 37 17 79) – senest den 10. juni
2015. 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 21. juni 2015 kl. 9.00 afholdes anerkendt apporteringsprøve + ræveslæbsprøve hos
Inge Thorndahl, Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg.
Tilmelding via www.hundeweb.dk eller til
Laila Bilberg, Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad senest
den 15. juni 2015. Tilmeldingsgebyr bedes
Indsættes på konto nr. 7670 1788020. Der vil endvidere være mulighed for eksteriør
Bedømmelse af hundene samt sjov apportering på
tid. Der kan købes øl, vand og pølser.
Ovenstående er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.
Lokal efterårsmarkprøve:
Afholdes søndag den 23. august omkring Lem.
Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding.
Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe som betales ved
tilmelding.
Tilmelding til Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6,
6940 Lem (Tlf. 61 46 75 01). Tilmelding senest den
16. august 2015. Max. 2 hold.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
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
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 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
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Foto: Anette Laursen.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

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

Nye tider

Foto: Kim Henriksen.

Et indtrængende ønske (oplæg til krav) fra
den tyske jagtbrugshundeforening JGHV
og verdensforbundene for Bayersk Bjergschweisshund, Korthåret hønsehund, Langhåret hønsehund, Ruhåret hønsehund, Kleiner
Münsterländer, Tysk Jagtterrier, Gravhunde
og Wachtelhund til FCI om indførsel af
brugskrav i standarderne, har set dagens lys
senest i en skrivelse af 1 august 2014.
Det er sådan, at moderlandets specialklub suverænt fastsætter standarden og de
jagtlige anlæg for racen. Münsterländere
= alsidige jagtlige anlæg. Indtil nu har det
for langt de fleste tyske jagthunderacer kun
været udseende/eksteriør, der har været
beskrevet i standarden. Som noget nyt, er
der nu formuleret en række ønsker/krav
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om at tilskrive standarden krav til racernes
brugsmæssige formåen/anlæg. Her har den
tyske klub for Kl. Münsterländere allerede
været på banen og på sin generalforsamling
i marts 2014 besluttet en ny standard, der
også indeholder krav til racens brugsmæssige formåen/anlæg. Denne er fremsendt til
FCI og forventes anerkendt og formidlet til
alverdens Kennel Klubber og lign. snarest.
Som med FCI-anerkendte udstillinger og
FCI-anerkendte udstillingsdommere ønsker
verdensforbundene sig et FCI-anerkendt
prøve/testsystem med tilhørende dommere
godkendt efter JGHV retningslinjer. For
de alsidige jagthunderacer, der kan tage
stand, vil det være VJP og HZP’erne, der er
oplagt. Der er også i verdensforbundene en
www.fjd.dk

vis utilfredshed med flere landes omgang
med racernes navne. Man ønsker en mere
direkte oversættelse af racens navn. Om det
indebærer en Deutsch Drahthaar, skal kaldes
Tysk Ruhår i Danmark, skal jeg ikke kunne
sige. Vores 2 racer bærer sågar deres tyske
navn her hos os, så det burde vel ikke blive
et problem.
De tyske jagthunderacer er verden over
meget anerkendte og bruges i vid udstrækning til jagt. Nu til dags er det ofte sådan,
at der samlet set findes en større population
uden for Tysklands grænser end indenfor.
Det betyder man fra tysk side ofte føler,
at man er ved at miste grebet om, at avlen
foregår efter moderklubbens mål og retningslinjer. Særligt hvis andre lande bevidst
eller ubevidst undlader, som deres fornemste
pligt, at følge retningslinjer og efterleve
politikker, der er nødvendige for at varetage
racens tarv.
Man ser, at mange landes Kennel Klubber
og nogle specialklubber, hvis disse findes, ofte kun har krav til udstilling, måske
enkelte krav til sundhed, men absolut ingen
krav til brugsmæssig formåen/anlæg og
afprøvning/tests af disse.
For de alsidige jagthunderacers vedkomne, som både Kl. og Gr. Münsterländere
tilhører, ser man også en udvanding af de
alsidige anlæg i form af specialisering af
hundene, eksempelvis til kun at dyrke sport
i form af rene markprøver og hvad værre
er lade avlen styre af denne. Det er selvfølgelig helt legalt at specialisere sin hund til
arbejdet på marken i tråd med de engelske
specialister, Settere og Pointere, når man
som opdrætter og ejer blot sikre og dokumenterer forældredyrs alsidige anlæg.
Med andre ord, må der ikke ændres på
varedeklarationen, men den enkelte må
naturligvis gerne specialisere sin hunds
jagtlige formåen i ønsket om at udøve en
særlig jagtform, eksempelvis schweissarbejde, drivjagt, anstandsjagt m.m., hvis det
er netop det jagtlige behov, man har. Vore
hunde har anlæg for det hele og avlshunden
skal kunne dokumentere sin alsidighed.
Spændende er det selvfølgelig, hvordan det
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og imødekommende over for vores ønsker.
Hvad vil alt dette så komme til at betyde
for DMK hvis det, som verdensforbundene
håber, falder på plads? Meget lidt. Vi har i
bestyrelsen og avlsvejledningen, sammen
med andre specialklubber, fulgt udviklingen i Tyskland de seneste år og har med
indførelsen og afholdelse af anlægstestene
Tyskland er et stort hundeland og der er
tradition for, at brugshundeklubberne bakker VJP og HZP, sørget for, at være på forkant
hindanden op. Dvs. at ovennævnte verdens- med udviklingen ikke mindst ved aktivt at
forbund godt kan forvente opbakning fra en spille en rolle i KLM-I, hvor vi hele tiden er
klub som den tyske schæferhundeklub, som opmærksom på også at tilpasse os, om nødvendigt (hvis muligt), udviklingen til danske
er en mastodont blandt verdens klubber og
med stor indflydelse.
og for den sags skyld nordiske forhold. Et
eksempel er et internationalt Lautnachweis
Som Dansk Klub må vi glæde os over, at
(bevis for spurlaut/sichtlaut), som jo kræves
DKK’s formand Jørgen Hindse sidder med
af moderlandet og som Danmark og Frankved bordet hos FCI. Jørgen Hindse deltog
rig har barslet med et forslag omkring, som
på initiativ fra vores egen formand i et
præsidiumsmøde i KLM-I i februar. Han er ikke mindst tager hensyn, til de nordiske
derfor velinformeret om netop vores race og forhold. Mere om det senere.
de mål som der ønskes for fremtiden. Han er Udfordringer er der dog stadig: Uddannelse/videreuddannelse af dommere,
ligeledes velinformeret om de ovennævnte
verdensforbunds tiltag. Desuden har han og prøveledere til de nye prøveformer, nye
samarbejdsrelationer, dataregistreringer osv.
DKK de senere år endvidere været positive
bliver modtaget i FCI. At varetage alverdens
hundeavl, med alt hvad der til følger, må
sammenlignes med, at drive en virksomhed,
hvor man må tilpasse sig fremtidens krav
fra kunder og leverandører. Udviklingen må
aldrig stå stille.

For den enkelte hundeejer ligger øvelsen i,
at vende sig til testene og benytte sig heraf.
Her er det en stor fordel for alle, at vi har
været så tidlig ude, hvis/når det en dag
bliver et krav til avl som i moderklubbens
hjemland, som der lægges op til i den nye
standard.
Forandringer sker ikke sådan lige hen over
natten. Det er både avlsvejledning og bestyrelsen klar over. Men vi mener, at et koncept
til uddannelse af vore hunde baseret på at
kunne bestå to anlægstest (VJP og HZP) inden for hundens første to og et halvt leveår,
bør tiltale langt flere af vore medlemmer.
Særligt jægeren, der først og fremmest
ønsker at uddanne sin hund til jagt.
DMK’s bestyrelse og avlsvejledning følger
naturligvis situationen tæt , ikke mindst
gennem vores repræsentanter i verdensforbundet KLM-I og vil informere løbende, når
der er nyt.
Palle Jørgensen , avlsvejleder DMK, avlskommissionen KLM-I

Dansk Münsterländer Klub’s Forårsmarkprøve ved Horsens
Standkvarter: Standkvarter: Restaurant
Skovbakken Holsteinsgade 50 8300 Odder
Mødetid: senest kl. 8.00 afgang til terrænet
forventes 8.30
Morgenkaffe/ rundstykke 50,-kr. Til middag
er der varm mad som sædvanligt 80,-kr,
dette skal bestilles senest den 20. marts ved
prøvelederen. Forplejning betales på dagen,
begge dage!! Tilskuere kan selvfølgeligt
også bestille.
Tilmelding alle klasser på www.hundeweb.
dk Eller kontakt prøvelederen. Anmeldelsesfrist den 20. marts 2011
Gebyr alle klasser 350,Prøveleder Carsten Trøjborg kan træffes på
20 62 70 02 eller: C.Troejborg@hotmail.
com

Lørdag d. 28.marts: Unghunde og åben
klasse
Dommere: Annette Laursen - Michael Sanner - Jens Jørgen Nielsen – og ?
Mødested: Bygholm Landbrugsskole Hattingvej 49- 8700 Horsens - åbent fra kl.
7.30
Mødetid senest kl.8.00. afgang til terrænerne forventes kl. 8.30
Ønskes morgenkaffe og rundstykker
skal det bestilles. Frokost i terrænet, evt.
madpakker skal bestilles på C.troejborg@

hotmail.com (bestilles senest den 20. marts)
Eftermiddags kaffe / kage kan bestilles på
dagen. Priserne er ukendte endnu til jeg
har hørt fra leverandøren. Plejer at være
rimelige. Forplejning betales på dagen,
begge dage!! Tilskuere kan selvfølgeligt
også bestille.

Sammenkomst fredag og lørdag aften? Er
der stemning for fællesspisning og hygge?
Håber jeg da der er. Det var super hyggeligt
sidst i var i Horsens. I så fald vil jeg prøve
at arrangere noget. Men skal vide noget
senest d.1. marts
Tilmelding C.troejborg@hotmail.com Eller
ring forslag på +45 20627002
Carsten Trøjborg
Ps. Jeg vil senere proklamere hvad forslag
der er på DMK-Online.dk og DMK facebook

Søndag den 29. marts: International vinderklassse
Dommere: Annette Laursen – Michael Sanner - Jens Jørgen Nielsen + ?
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Schweissprøve lørdag 25.04.2015 kl. 09.00, i Blåbjerg Plantage
400m/3 timer og 400m/20 timer, med mulighed for rapportering.
Naturstyrelsen – Blåvandshuk er arealsponsor for prøven.
Anmeldesesfrist: Senest 13.04. 2015
Mødested: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning tilsendes/
mailes ved tilmelding)
Deltager: Max. 12 hunde. Prøven kan evt.
rumme andre racer.
Dommer: Leo Feldfoss og Ole Knudsen
Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen,
Klintingvej 240, Stausø, 6854 Henne, Tlf.:
75256005/29667377, E-mail: tmoltesen@
hotmail.com

Tilmelding: Skal ske på DKK’s Hunde Web
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse
efter DKK’s regelsæt, kan downloades på
DKK’s hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver).
Prøvegebyr: 400m/3 timer – 450,- Dkr. +
evt. rapportering 100,- Dkr
400m/20 timer 500,- Dkr + evt. rapportering 100,00 Dkr.
Der tages forbehold for evt. regulering af
prøvegebyr.
Gebyret overføres : konto 96703227384387.

Invitation til DMK’s Holdapportering i Stenlille
Invitationen opdateres løbende i takt med, at
programmet fastlægges!
Prøven afholdes Lørdag den 6. Juni 2015
på arealer omkring Stenlille Jagtforening.
Der bliver mulighed for indkvartering fra
fredag den 5. Juni 2015 Der er camping
mulighed på plænen ved siden af klubhuset.
Prisen for camping er 100 kr. for campingvogn og 50 kr. for telt. Der vil være
mulighed for tilslutning af strøm. Toiletter i
klubhuset.
Sidste tilmeldingsfrist er 5. maj 2015
Der afholdes, ud over Holdapporteringen,
en anerkendt DJU apporteringsprøve. Prisen

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

for Holdapporteringen bliver 100 kr. pr.
hund.
Anerkendt prøve koster 225 kr. og skal
tilmeldes på godkendt blanket. (KUN FOR
DELTAGERE PÅ HOLDAPPORTERINGEN).
Der vil være mulighed for at købe morgenmad og frokost i løbet af dagen og om
aftenen vil der være festmiddag.
Mere om tilmelding senere!
SÆT DAGEN AF OG KOM TIL HOLDAPPORTERINGEN!
På udvalgets vegne
Christian Nøhr Hansen

hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset.
Bemærk at træningspladsen på Vestvolden, må
benyttes hele året, lørdage fra kl. 10.00 til 15.00 og
mandage fra kl. 14.00 til 22.00, efter gældende
regler om ophold på området.

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

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

Aktivistvalg
Lørdag d. 21. februar afholdes aktivistvalg i forbindelse med træningen. I forbindelse med dette
valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten og
interessen for at videregive noget til vores
hunderace og kursister, melder sig til Richard inden,
for evt. at indgå i den aktivistgruppe der
eksisterer i dag.
Apporteringstræning
Mandag den 16. marts starter træningen kl. 17.30.
de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl.
18.00. Bemærk ingen træning d. 6. april. Kurset
strækker sig over 8 mandage.
Mandag den 11.maj er sidste træningsdag. Gebyret
for dette kursus er 400 kr. for medlemmer og 450 kr.
for ikke-medlemmer. Betales første gang.
Sted: Hvidovre Jagtforening/DCH, Gl. Køge
landevej 576 (den lille indkørsel til volden) helt ned
i bunden af grusvejen. HUSK max. 15 km/t!!
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis,

42

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 skal ske til mail: cnh@post.tele.
dk - husk at skrive hvilket hold du skal tilmeldes.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian Nøhr
på telefon 23 30 36 87.

Område Fyn:

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

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gundestedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail:
cnh@post.tele.dk
Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 17. Marts 2015 og slutter
tirsdag den 5. maj 2015
Første gang starter kurserne kl. 18 Efterfølgende
starter kurserne kl. 18.30
Prisen for alle apporteringskurserne er 450 kr. Der
vil være ca. 24 pladser på apporteringskurserne.
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Marktræning på Midtfyn D. 1/3-2015 er for alle.
D. 22/3-2015 er for dem der vil lidt mere f.eks. til
markprøve.
Tilmelding til Keld Larsen på tlf. 26329805
Pris pr. gang 50 kr.
Mødested oplyses i starten af det nye år.
Lydighedstræning
Start lørdag d. 7/2-2015 kl. 10.00 ved Dalum
rideskole.
2 hold unge hunde / øvede hunde.
Pris 300 kr.
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Afsluttende prøve d. 28/3-2015 kl. 10.00
For unge hunde: Keld Larsen tlf. 26329805
For øvede hunde: Lars Thunberg tlf. 22112144
Vintermøde Onsdag d. 25/2-2015 kl. 19.00.
Sted: Lokale ved dyrlægerne i Morud.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab
2. Valg af aktivister, (nuværende modtager genvalg)
3. Indkommende forslag
4. Evt.
Info: Der kommer indslag om skader og førstehjælp
for hunde ved dyrlægerne.
DMK-Fyn giver kaffe / oste mad, øl og vand, så af
hensyn til forplejning skal der meldes til
Birger på tlf. 66161970 / 22191525
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMENDE.
Apporteringstræning DJU / DMK
Start onsdag d. 1/4-2015 kl. 18.00
Sted 1. gang Nonnebostien Langeskov.
9 gange træning, afslutning d. 30/5-2015
Pris 400 kr.
For unghunde : Keld Larsen tlf. 26329805
For øvede hunde: Michael Larsen tlf. 25675143

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:

tsni@mail.dk

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej
48, 8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail:
oh241157@gmail.dk
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvangen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nils@ok.dk
Schweiss i Silkeborg v/Hans Lau
Dato: Den 28/2 kl. 9.00.
Den 14/3. kl.10 – lokal prøve.
Beløb: 150,-kr pr. gang.
Mødested aftales ved tilmelding.
Tilmeldinger sker på mail til amelballe@dlgmail.dk
eller tlf. 42 18 04 58 /86 86 77 66
Andre hunderacer er hjertelig velkommen
Marktræning v/Carsten Trøborg
Søndage: den 15/2. + 1/3. + 15/3. 2015 kl. 12:30.
Mødested 1. gang Gl. Egebjergvej 31 8700 Horsens.
Pris 400,-kr.for kurset.
Tilmeldinger sker på mail til c.troejborg@hotmail.
com eller tlf. 2062 7002

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 ( DJU apportering)
Åben klasse / øvede hunde ( Vand-, Slæb- og Apportering + Ræveapportering)
Vi starter tirsdag d.07/04 . kl.19.00.i Haunstrup
Brunkulslejre.
De efterfølgende træningsdage er d.14/04. d.21/04.
d.28/04. d.05/05. d.12/05. d.19/05. d.26/05.
d.02/06. d.09/06. Afslutning d.16/06

Område Bornholm:

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

Schweisskursus
Dette kursus kører over 3 gange : 1 hel lørdag og 2
aftener
Lørdag den 14 marts kl.10 -15.30 (inkl forplejning)
Onsdag den 25/3 fra kl 16.30
Onsdag den ¼ fra kl 16.30
Pris kr. 300,-

Område Viborg:

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

Apportering
Torsdag d. 9. april.Opstart på Apportering kl. 18.00.
Pris 450 kr. Min 6 hunde.
8 Gange + Afslutning D. 18 juni.
Træningsmål: Lille DJU.
Åbenklasse: Krav hund skal kunne apportere, og
aflevere ved hånd
Kl. 19.00 pris 500 kr. Min 6 hunde.
10 Gange plus Afslutning d. 18. juni.
Træningsmål: Udvidet/slæb
Tilmelding til alle aktiviteter sker på denne mail:
Heidi.dmk.esbjerg@gmail.com

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

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Gustav Zimmersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk

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

Marktræning.
D. 21. februar. d. 7. marts og 21. marts.
100 kr. pr gang. Max 12 Hunde.
Husk Madpakken, øl og vand kan købes.
Mødested Kl. 9.30 Roager Kirke, Roagervej 394.
6760 Ribe.

Område Sønderjylland:

Område Nordjylland:

Område Himmerland:

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

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

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

Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com

Område Esbjerg og omegn:

Område Odsherred:

Område Holstebro:

Område Thy/Mors:

Foto: Kim Henriksen.

Lydighed/Apporttræning v/Jette Andersen og
Henning Pedersen.
7 gange i alt, hvor første træning er med indskrivning torsdag den 26./3.kl. 17:30.
Efterfølgende træning er kl. 18:30. Sidste træning
den 7./5.
Prøve den 9./5.
Der arbejdes mod mindst at kunne bestå DJU
prøven.
Træningen er for alle.
Sted: Motorvejslommen ved Vrøndingvej 7 -8700
Horsens.
Tilmeldinger sker på mail til Jette@lundum.dk eller
tlf. 28252440
Foto: Sanne Ammitzbøll.
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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

Vildttælling og træning
Vildttællingsturen til Ærø den 23. august
2014
Lørdag den 23. august måtte jyderne tidligt
op – fynboerne kunne sove lidt længere,
men alle 7 fandt vej til Ærø-færgen, hvor
hunde og førere gik forbi stille-afdelingen
og fandt vej til den mere folkelige salon,
hvor morgenmaden blev indtaget og enkelte
hunde af uforklarlige årsager tiggede ved
bordet. I det hele taget var hundene meget
livlige under overfarten, førerne var behørigt mere afdæmpede, selvom snakken gik
livligt og forventningerne var høje. På Ærø
blev selskabet modtaget på havnen af det
lokale markvildtlav, og efter kort instruktion
og hilsen på begyndtes optællingen af vildt
på det, der føltes som adskillige hundrede
hektar. Og Ærø er stærkt kuperet
Efter fælles madpakkespisning med de
hyggelige og gæstfri Ærøboere fortsatte
optællingen af især agerhøns. De lokale
fik deres antagelse bekræftet. Der var ikke

Forårsmarkprøve 29. marts
2015
Klubben for gamle danske hønsehunde
afholder forårsmarkprøve søndag den
29. marts kl. 8.00, med afgang til terræn
kl 9. Mødested er Skydebanens klubhus,
Kærvejen 51A, Øster Tørslev, 8983.
Tilmeldingsfristen er den 22. marts på
hundeweb.dk.
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derne, som kunne sove lidt længere, idet 14
topmotiverede førere og ditto hunde mødtes
kl. 9 på P-pladsen ved Ø. Starup Forsamlingshus til en jagttræning på agerhøns. Der
deltog også en kommende hvalpeejer, som
ikke fortrød sit køb, heller ikke da dagen
var slut. Aktivitetsudvalget havde fået stillet
små 300 hektar ager, eng og remisser til rådighed for udsætning af agerhøns. Hvis ikke
der var en naturlig bestand i forvejen, er der
tale om en eklatant succes i udsætningen
=65%, så der har nok været et par stykker i
forvejen
Heller ikke denne dag var vejret med de
gæve hunde og førere, idet det på ny var
varmt og vindstille, og efterhånden som
solen brændte diset af, blev det også ganske
varmt.
Hundeførerne gjorde ikke meget ud af
jagten, men koncentrerede sig i stedet om
Agerhønedagen v/Egtved 2014
Lørdag den 20. september var det til genhundearbejdet og med at følge trit med
gæld fynboernes tur til at stå tidligt op og jy- hundene, selv om Jylland er knap så kuperet
som Ærø. Deres udsendte var den eneste,
som forsøgte at nedlægge en agerhøne, men
der var bedst plads udenom fuglen. Der var
dog en enkelt høne på paraden, som denne
skribent ikke her og nu husker, hvor kom
fra, men der blev holdt parade og blæst jagthorn, hvor der blev spillet både Agerhønen
og Fanfare for Gammel Dansk Hønsehund. I
dagens anledning var klubhornblæseren forstærket med en konservatorieuddannet medblæser, som dog gjorde opmærksom på, at
hun er konservatorieuddannet på guitar og
ikke på jagthorn. Men det gik alligevel, og
aktivitetsudvalget måtte love at arbejde på et
lignende arrangement næste år.
mange agerhøns. Faktisk stod det lidt sløjt
til, når man tager markvildlavets store
arbejde i betragtning. Vejret var heller ikke
specielt godt hundevejr. Bagende sol fra en
skyfri himmel og så tæt på vindstille, man
kan komme på en ø. Men flot natur og hyggeligt samvær.
Eneste skår i glæden var da Deres udsendtes hund først trimlede sig i et ådsel og
senere i en blanding af gylle og ensilagesaft.
Den kom straks under en vandhane, men
stank fortsat ganske forfærdeligt.
Hjemturen forløb mere roligt en turen ud.
Selv alfa hanhundene var for trætte til at
markere overfor hinanden.
Ole fik en aftale i stand vedr. næste års
agerhønsetælling, og deltagelse kan varmt
anbefales.

Resultatservice
DKK-Racevinder 2014
Årets DKK racevinder blev DK01344/2012
Neptun, som er ejet at Jens Peder Saugstrup.
Neptun opnåede via 3 BIR placeringer 15
point i konkurrencen.
Nr. 2 i konkurrencen blev DK02880/2012
Ask, ejet af Steen Niels Aadal Estrup. Ask
opnåede 10 point.
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Generalforsamling 12. april
2015
Der afholdes ordinær generalforsamling
søndag den 12. april 2015 kl. 13 i Ejby
hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

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

Indkaldelse til generalforsamling
Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag d. 15. februar 2015. kl. 13,00 i
Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 14 stk. 2:
a.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetællere
b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene.
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse
af ansvarsfrihed.
d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af
budget, herunder fastsættelse af kontingent.
e. Indkomne forslag.
f. Valg til bestyrelsen: Ved valg til bestyrel-

sen kan der afgives ligeså mange stemmer,
som der er ledige poster i bestyrelsen.
g. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2 for
et år)
h. Valg af revisorer og revisorsuppleant
i. Eventuelt
NB: Vær opmærksom på:
På valg i 2015 er: Jens Chr. Jensen, Just
Mikkelsen og Carsten Lundhøj. Alle modtager genvalg.
Niels Grønbæk ønsker pga. arbejdspres at
forlade bestyrelsen ved generalforsamlingen, hvorfor
der skal opstilles en kandidat i stedet for
ham.

§ 10: Forslag til kandidater til bestyrelsen
skal være klubbens formand i hændesenest
4 uger før
generalforsamlingen.
§ 14. stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på
Klubbens generalforsamling indsendes til
formanden
senest 4 uger inden generalforsamlingen.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, samt forslag til kandidater til
bestyrelsen,
vil blive offentliggjort på Langhårsklubbens
hjemmeside efter den 19. januar 2015.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Langhårsklubbens Hovedprøve 2015
Dommere: Ole Andersen, Gorm Henriksen
Tilmelding og betaling af prøve via www.
hundeweb.dk senest den 1. April.
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.

Foto: Anette Laursen.

Langhårsklubbens hovedprøve med international vinderklasse afholdes lørdag, den 11.
april ved Lindholm Maskinstation.

Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev
Bygade 9, 6510 Vojens, Email: justm@
webspeed.dk Tlf. 74 50 74 85 eller 29 26
39 85

Pokaler kan medbringes på dagens efter
aftale med prøvelederen, ellers skal de være
fremsendt til prøvelederen, så han har dem i
hænde senest den 1. April.
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

Mødested: Allerup Nord 8, 6520 Toftlund.
Mødetid: kl. 08:30
www.fjd.dk
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Ny tekst i vores racestandard
Tidligere var teksten i starten:
Anvendelse:
Alsidig jagtbrugshund og arbejdende jagthund.
Nu er ordlyden:
Anvendelse:
Alsidig jagtbrugshund og arbejdende jagthund. Svarende til sit jagtlige brugsformål
som alsidig anvendelig jagthund, skal Den
Tyske Langhår være i besiddelse af alle de
ønskede anlægsevner for alt slags arbejde
på mark, i vand og i skov. Den skal være
påviselig brugbar i arbejdet før som efter
skuddet.
Denne ordlyd er vi i bestyrelsen rigtig
tilfreds med. Dette beskriver langt bedre
alsidigheden i vores race og det fortæller
samtidigt, hvad det blandt andet er, vi lægger vægt på som avlskriterier.
Foto: Flemming Østergaard.

Kreds Midtjylland
arrangerer:
Marktræning og Kredsgeneralforsamling
d. 22/2 2015.
Marktræningen starter kl. 9.00 på Snerlundvej, 7400 Herning, ved Snejbjerg
skyttecemter.
Pris 50 kr.
Efter marktræningen, ca. kl. 13.00, er der
suppe i Sinding Ørre Midtpunkt. Pris 20
kr.
Kredsgeneralforsamling d. 22/2 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: Ulrik Christiansen (modtager genvalg)
Jørgen Risum (modtager genvalg)
6. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 1/2 2015
Marktræning:
Ved generalforsamlingen aftales der nye
datoer for marktræning forår 2015.
Vi håber at se mange gamle som nye
ansigter til disse aktiviteter.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland

Kalv fra kronvildt nedlagt januar 2015 og fundet efter et kort sporarbejde på ca. 75 meter.

5-klub vinderklasse
Invitation til Forårsvinderklasse den 6. april - i 5 klub regi - se fællesannonce andet sted i bladet.
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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

De tre jagtmusketerer
Det var en af de sidste dage i september
for jagt på agerhøns. tre gutter med hver
sin stående unge jagthund havde gået til
træning i Nørager Jagt- og Hundesportsklub
hele året og nu var træningen slut, fordi
jagtsæsonen var begyndt. De er alle tre
enige om, at selskabet er hyggeligt og var
derfor begyndt at invitere hinanden med på
andejagt. Men så var det, at én af dem havde
lejet en jagt, hvori der indgik roe marker og
så kan det nok være de hurtig kunne blive
enige om, at der skulle findes ud af, hvorvidt
alle historierne fra gamle dage passede. Var
det nu også så godt med jagt i roemarker og
var der nu virkelig også mange fugle i netop
denne afgrøde?
Bilerne blev pakket med skydere, patroner,
øl og sodavand, ekstra tøj, vand til hundene
samt en helt masse lokkefugle, for der skulle
jo også lige være plads til at slutte af med
andejagten! Af sted det gik til Bigum, som
ligger ved Tjele Langsø, hvor de mødtes
ved bondens gård. Derefter ud af en lang
markvej, forbi det ene store ko hegn efter
det andet og endelig langt ude i stilheden
mødte der dem det skønneste syn – roemark,
så langt øjet rakte og længere endnu. Roerne
stod godt, de struttede efter ugens meget
regn og rækkerne var helt dækket af de store
blade.
Nu var det tid til at lægge en plan og mens
de store forberedelser er i gang begynder

Zaki har fuld fart på i roerne.

Sally har stand i roerne.

det at stå ned i stænger. Det tager dog ikke
humøret fra de tre – ej heller modet fra
hundene, der er spændte på, hvad der skal
ske. Noget er i gærde og med alt det grej der
er med, så kan det kun blive bedre og bedre.
Alt bliver diskuteret og gennemgået nøje.
Vindretning, måden at drive markerne af på,
hvem der skal gå hvor, sikkerhed – ja, intet
bliver overladt til tilfældighederne.
Jonas Marquard Laursen med ruhår Zaki
på et år slippes først, da det er hans første
jagtsæson. Det er ikke den første jagthund
Jonas har, men det er den første stående
hund. Zakis søg følges med stor bevågenhed. Hunden springer i flot udstrakt galop
gennem roerne og Jonas må, med sine lange
ben, selv have god fart på for at følge med.
Der er næsten ingen vind og Zaki er halvt
gennem såten da han får ”stød” og løber lige
ind i agerhøne som flyver op og lander i en
stubmark længere væk. Forundret kigger
han op og bliver stående indtil Jonas sender
ham videre. Zaki optager igen søget og kort
www.fjd.dk

efter får han fært af fugl og tager stand. Jonas kommer langsomt op bag ham og roser
ham mens han stryger ham forsigtig på ryggen. Fuglen er desværre løbet, så det lykkes
ikke at avancere og få rejst en fugl, men det
var alligevel en stor ting, at se sin unghund
tage stand og Jonas er svær tilpas.
Mikkel Kastensand med kleiner münsterlænder Zako og Morten Hougaard med
weimaraner Sally slipper hundene og følger
efter i rolig tempo. Regnen har aftaget og
falder nu stille på denne lune dag. Zako
og Sally afsøger i fin stil hver sin halvdel
af marken og begge får remisen godt med.
Zako opnår hurtig stand, som han holder flot
til Mikkel er kommet frem og han avancerer og rejser præcis en enlig agerhøne, han
forholder sig i ro under opfløj og den enlig
agerhøne flyver perfekt forbi Mikkel, der
kaster geværet til skulderen og leverer den i
ét skud, men så kniber det med roen - Zako
er nærmest lettet fra jorden før fuglen har
ramt den og hurtig får han den fundet og
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hvor der er nogle baner, der ikke er høstet.
De 3 musketerer bliver enige om, at det
kunne være en god idé at træne stand med
Zaki nu hvor de har set, hvor fuglen fra
roemarken er landet. Frem med en sele og
line og Jonas går langsomt frem til området,
hvor fuglen forventes at være, mens han
holder linen stram. Zaki får fært af fuglen og
Jonas sørger for at holde ham tilpas på afstand mens han roser ham. Derefter trækker
Jonas Zaki af og så er det for hans vedkommende slut for i dag. Dog kun lige mens han
spiser aftensmad med familien og kommer
tilbage til andejagten!
Sally og Zako afsøger stubmarken og Zako
En tilfreds Mikkel efter at Zako har udført en god apgår i et flot og velanlagt søg. Han opnår
port.
stand for en agerhøne, han avancerer på
ordre og rejser fuglen, men den flyver dog
bærer den stolt hen til sin far, der er ved
from videre, mens der lyder to forbi-skud.
at revne af stolthed. Mikkel er rigtig glad
Mikkel griner stort og siger noget om mere
for, at alt den hårde træning har båret frugt
tid på skydebanen og det kan man jo altid
og han er særlig glad for at have valgt en
bruge.
stående hund, som sin første jagthund.
Pludselig letter en hare med raketfart lige op
Efter en lille bakketop får Sally stand og
foran Zako, der springer en meter i luften
da det er i nærheden af Mikkel skal han
og så af sted med ham. Sally ser dem ræse
selvfølgelig have muligheden for at skyde
forbi og så er hun også smuttet og så kan
fuglen. Sally får avanceorder og rejser fuglen som Mikkel sender til jorden i 2. skud. de to hundefører råbe så meget de vil. Der
Hun apporterer hurtigt og løber straks hen til bliver taget en ordentlig haretur, men begge
kommer dog tilbage inden de er inde i næste
sin far for at aflevere. I resten af den lange
sogn! Mikkel og Morten bliver hurtig enige
roemark finder hundene ingen fugle og de
fortsætter videre til stubmarken ved siden af, om, at man ikke kan se til den ene side et

øjeblik, man skal have øjne i nakke og være
et skridt foran hunden hele tiden.
To agerhøns blev det til, men en rigtig god
dag, som sluttede med øl og vand og en
masse hyggelig jagt og hundesnak. Jonas
kom tilbage til andetrækket og så var der
endnu et par timers hygge.
En ruhår, en weimaraner og en kleiner münsterlænder – ja, hvad betyder det? De er alle
stående hunde, jagthunden med det ekstra
gear, og det er dét, som de tre musketerer
har til fælles. Og de vil få rigtig mange gode
stunder sammen de næste mange år, fordi de
hver især ser mennesket bag og ikke farven
på hunden. Åbenhed og tolerance – ja, det
giver gode venner og masser af jagtoplevelser – prøv det!

Parade.

Aktivitetsweekend - hovedprøve
Dansk Weimaraner klub afholder aktivitets weekend i Sønderjylland, med klubben’s internationale vinderklasse søndag d. 29
marts.
Vi mødes på adressen Nr. Hostrupvej 22, 6230 Rødekro
Mødetid kl. 10:00 Lørdag d. 28. marts
Der planlægges aktiviteter hele dagen omkring de nye anlægsprøver.
Lørdag aften vil der være arrangeret fælles aftensmad og efter
generalforsamlingen vil der være fest.
Mødetid kl. 09:00 Søndag d. 29. marts

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i Dansk Weimaraner Klub
Lørdag den 28. marts 2015 kl. 16:30
Følgende er på valg:
Formand Morten Hougaard – modtager
genvalg
Bestyrelsesmedlem – Steen Jensen ønsker
ikke genvalg
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse
med klubbens hovedprøve.
Dagsorden og sted kan ses på klubbens
hjemmeside og annonceres også i Weimaraner Nyt i marts udgaven.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Sidste tilmelding til hovedprøven er 20 marts På hundeweb.dk
Prøveleder:
Morten Hougaard
Tlf. 3020 3006, Formand@weimaraner.dk
Hold dig opdateret på hjemmesiden, hvor de nærmere detaljer om
aktivitets weekenden vil være www.weimaraner.dk
Vi glæder os til at se jer alle igen,
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Marktræning i kreds 2
Kreds 2 er igen klar med marktræning – både til nye og øvede. Der er marktræning 2
gange og den ene er en lokalprøve, hvor det er muligt at samle point til Jyllandspokalen.
Efter træning tænder vi grillen og får øl/vand til, som er med i prisen. Mødetid kl. 9 og kl.
9:30 går vi i marken.
Lørdag den 21. februar ved Hobro eller på Fyn (tilmelding senest 18. februar) 125 kr. for
første hund.
Søndag den 1. marts på Djursland (tilmelding senest 25. februar) 150 kr. for første hund.
Tilmeldingsblanket finder du på klubbens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om
arrangementerne.
Adresse oplyses ved tilmelding. Alle grå er velkommen til at deltage – også fra Sjælland –
dog kan disse hunde ikke vinde nogle af kredsen pokaler.
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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

Charlie og Sofie til VM i Italien

Sofie og Charlie venter på at komme ud på et slip.

Verdensmesterskaberne for stående jagthunde 2014 blev afholdt i Italien (Arezzo) i
dagene d. 24-27. oktober.
Det danske kontinentale hold bestod af
Camilla Møgelhøj med tysk ruhåret, Erik
Pettermann med tysk korthåret, Karl Georg
Kristensen med tysk korthåret og Charlie og
jeg. Derudover deltog også Harris Jensen og
Poul Valdemar på det engelske hold.
Fredag var der holdpræsentation inde i
centrum af byen Pieve Santo Stefano. 26
nationer var repræsenteret og Danmark
blev præsenteret som hold nummer tre. Der
blev spillet nationalmelodi og båret fane.
Der deltog kun to Vizslaer til VM hvoraf
Charlie var den ene. De kontinentale hunde
var domineret af tysk korthåret samt breton.
Efter endt præsentation var der lodtrækning
om startrækkefølgen for konkurrencen om

lørdagen. Fredag aften samledes danskere,
svenskere, nordmænd og tyskere på det
lokale hotel til fælles spisning.
Lørdag morgen var der samling kl. 8. Vi
kom dog først af sted kl. 9.30, da det med
mødetid ikke er noget man går så højt op i, i
Italien. Lørdag var vejret fint, klart vejr med
sol og lidt blæst. Jeg skulle ud i slip nummer
5. Man blev afhentet i en Land Rover og
kørt ud til det anviste terræn, hvor skytter og
dommere ventede på os. Jeg skulle i første
slip ud med en serber og hans breton. (Det
er kun i DK at breton går som en engelsk
hunderace). Jeg fik anvist højre side af marken og serberen fik anvist venstre side. Vi
fik at vide, at det første minut var frit. Serberens hund starter med at støde en fugl og
preller på den. Han råbte og skreg og bruger
fløjten meget højlydt. Det virkede lidt
voldsomt på både dommer og jeg, men vi
fortsatte. Efter få minutter havde den serbiske hund bevæget sig ind på mit terræn, og
serberen blev ved med at få sin hund til at
gå til højre. Han blev stoppet af dommeren,
som bad ham acceptere sin side af terrænet.
Han gik meget offensivt, og virkede opsat
på at komme foran Charlie og mig. Efter
fem minutter skulle vi koble og skifte terræn. Igen skulle jeg gå til højre og serberen
til venstre. Hans hund gik meget forvirret og
åbent, og han råbte og skreg. Charlie blev
lidt påvirket af hans råben og skrigen, men
fortsatte i fin stil. Jeg var meget fokuseret på
at aflæse vinden samt Charlie.
Da dommerne ikke kunne få min makker
til at acceptere sin side af terrænet bliver jeg
bedt om, at gå til venstre. Mens jeg var på
vej derover, melder serberen en stand inde
i skoven. Dommeren kan ikke se hvad der
foregår, og serberen løber selv ind i skoven
efter sin hund. Her hører vi et skud og ser en
hund, der løber efter fuglen. Ingen ved hvad
der foregik, og serberen kom ud efter adskillige minutter. Dommeren sagde til ham,
at situationen ikke kunne bedømmes, da
man ikke kunne se, hvad der var foregået.
Dette bliver serberen meget utilfreds over
og begynder at råbe og slå ud med armene,
hvilket resulterede i, at han bliver smidt ud
www.fjd.dk

af prøven den dag. Virkelig en ubehagelig
makker at være på slip med på første dagen!
Jeg fik lov til at fortsætte, hvorefter Charlie
virkelig arbejdede godt på det meget bakkede terræn. Han opnåede stram stand ved
kanten af marken, og jeg meldte standen.
Dommeren bad mig om at rejse. Desværre
var standen tom. Vi kunne dog hører fuglene
kalde på nabomarken. Derfor fik jeg IFF på
første dagens konkurrence. Jeg var selvfølgelig skuffet og utilfreds med min serbiske
makker, men siger dog intet. Til gengæld var
jeg meget tilfreds med min hunds indsats.
Camilla havde også en god situation for
holdet og fik Tres Bon, og Karl Georg fik
Excellent på det andet hold. Det gjorde at
Danmark lå på tredje pladsen efter første
konkurrencedag.
Om søndagen var der hviledag for vores
vedkommende. Der blev dog afhold Skt.
Hubertus for de tilmeldte. Så vi besluttede
os at kører til San Marino og hygge lidt.
Om mandagen skulle vi på nyt terræn. Jeg
skulle ud i fjerde slip. Jeg kom ud med en
hollænder, der var en sand gentleman at
gå med. Vi fik anvist terrænet, som var en
ko fold, og terrænet var utrolig kuperet og
havde ikke en eneste lige udgående vinkel.
Vejret var igen utrolig godt, det var dog
koldt i bjergene. Charlie starter lidt forsigtigt ud. Jeg kunne se på ham, at der var en
del færd. Han trak til venstre og markere op
til et hegn. Jeg lod ham arbejde lidt, hvorefter vi dog fortsatte. Efter ca. 10 minutter
opnår Charlie stram stand ind til nabomarken. Jeg skyndte mig at melde den. Den ene
af vore dommere, var bag mig og bad mig
om at rejse. Charlie gik roligt frem på ordre
og letter en flok rødhøns, som var ude på
ca. 35 meter. Charlie forholdte sig komplet
rolig i opfløjet og skuddet. Skytten kan ikke
komme til at skyde fuglene. Derfor skyder
han op i luften, hvorefter Charlie skal apportere en død rødhøne. Dette foregik i god
ro og orden og uden nogle problemer. Vi
fortsatte i yderlige ca. to minutter, for at få
gået tiden fuldt ud, og for at få vist Charlies
søgemønster efter afvikling af fugl.
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Jeg fik at vide af den ældste dommer, en
prinsesse på 82 år, at Charlie har en Excellent søgestil og det er dejligt at se en Vizsla
gå så godt. Herefter blev vi afhentet og
kørt tilbage til bilen. Jeg sad med et stort
smil i bilen, og takkede min makker for et
behageligt slip sammen. Desværre fik vi
ikke nogen kritik i marken eller en fornemmelse af, hvordan de havde bedømt hunden
eller situationen. Derfor var vi nødt til at
vente til senere for at få en afgørelse. Jeg
vidste dog, at jeg var præmieret og skulle
ud i vandapportering om eftermiddagen. For
holdet var det rigtig godt med mine point.
Derfor håbede vi også, at det var gået godt
for resten. Desværre havde heldet kun været
med mig om mandagen.
Til vandapporteringen bliver der kastet en
and og skudt et skud. Hunden skulle vise
villighed til at gå i vandet og hente fuglen.
Der var dog intet som lydighed, stil, aflevering eller lignende der talte. Det handlede
kun om, at anden skulle komme hjem. Dette
klarede vi, og som de eneste der kunne sidde
fri ved fod og aflevere anden siddende.
Derefter blev dagens resultater læst op,

En meget tilfreds Sofie.

Det danske VM-hold.

Charlie havde fået EXCELLENT og en
fjerde plads blandt 29 hunde, og 26 nationer.
Jeg var så stolt og lykkelig over min egen
og Charlies præstation. Desværre rakte det
ikke til en topplacering for holdet, men
individuelt blev vi nummer 4 på sidste
dagens konkurrence. Efter forlydende blev
det danske hold placeret som 5. eller 6. Men
det er kun de første 3 holds placeringer, der
bliver offentliggjort.
Desværre får man ikke sin kritik at vide,
kun resultatet. Derfor gætter jeg på, at de
der blev placeret før mig, havde hunde der
gik større og hurtigere end Charlie. Dog var
det vigtigste for mig ved dette VM, at vise
min hund frem, gøre det godt og imponere,
og ikke at lave fejl. Alt dette blev indfriet
til fulde, og jeg fik stor respekt fra de andre
og masser af skulderklap. De mente ikke,
at dette var sket for en Vizsla før. Mange
af mine konkurrenter var professionelle og
lavede ikke andet end at træne hund. Så det
at en ung kvinde fra Danmark, der er studerende og som har en Vizsla kan blande sig i
topplaceringerne var helt exceptionelt mente
de. Jeg var samtidig VM’s yngste deltager.

store flade roemarker vi kender herhjemme,
kunne man vinke farvel til. Man kiggede
ikke så meget efter søg og stil. Det handlede bare om at finde fugl! Derfor blev der
ikke set negativt på kovendinger, mangel
på struktur i søget, eller stil. Mange af
deltagerne ville have det svært på en dansk
markprøve, især i vinderklasse.
Apporteringen var pinlig. Alle hunde som
ikke kom fra Danmark, Sverige eller Norge
knaldapporterede eller smed apporten ved
aflevering eller på bredden ved vandet.
Derfor tyder det meget på, at vi i Norden
har meget strengere krav til søg, fart og stil
samt apportering. Til gengæld ville de meget
gerne se hunde gå stort og hurtigt. De fleste
gik meget selvstændigt og uden den store
kontakt til føreren.
Mandag aften efter præmieoverrækkelse,
blev der afholdt gallamiddag. Desværre
var tre danskere taget hjem før middagen,
derfor sad vi kun tre danske hundefører til
middagen, men vi havde en dejlig aften med
god mad og søde mennesker.
Jeg har fået nye venner og bekendtskaber
på turen, jeg har mødt nye hunde og hundeførere, og fået anerkendelse af mit arbejde.
Det negative ved dette års VM, og som var Derudover fik jeg selvfølgelig min EXCELdet som adskilte sig mest fra vores markLENT og en fjerde plads individuelt med
prøver herhjemme var helt klar terrænet og
hjem i bagagen. Alt i alt er en rigtig god tur.
FCI reglerne. Terrænet var meget kuperet og Sofie & Charlie
foregik ofte inde i folde. Det vil sige, at de

5-klub vinderklasse
Invitation til Forårsvinderklasse den
6. april - i 5 klub regi - se fællesannonce andet sted i bladet.

Efter træning.
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB
www.drenteklub.dk

Klubredaktør:
Rikke Hansen, Vollerupvej 12, 4200 Slagelse
Tlf. 22 74 79 16
e-mail: rikkekokholm@live.dk

Nye udfordringen til den stående jagthund
Året 2015 er lige startet og deadline til jagthunden er i sigte, en god start på året.
2014 har været et nogenlunde godt år for
DDPK, den har ikke givet meget bekymring omkring racen og deres eksistens her i
Denmark, vi har fået en betydelig fremgang
i medlemmers antal, og det er selvfølgelig
dejlig.
Foråret var mild og sommeren var langt
og varm, den ideelle betingelser for at få
et kuld hvalpe. Der var 2 tæve ejere som
sprang ud i det og var heldig at få et kuld
hvalpe hver, et dejlig kuld hvalpe på Sjælland og 1 dejlige kuld hvalpe i det jyske.
Der kom glæde i mange små hjem med hver
deres nye familie medlem. Hermed vil jeg
meget gerne siger hjertelig velkommen til
klubben og jeg håber at, i nyder jeres dejlige
unghunde. Der vil være en del aktiviteter i
løbet af dette år hvor i er meget velkommen
til at deltager i, vi glæder os til at møder jer
og jeres Drente.
Jeg håber også at efterårets har budt på
mange gode hunde/jagt oplevelser for alle.
Det har det i hvert faldt været for mig og
min mand, vi har sammen med vores dejlige
Drentsche Patrijshunde været på forskellige
jagter rund omkring i landet og hjemme hos
os selv. Og det er altid en fornøjelse at gå på
jagt med en Drentsche Patrijshund .
Året 2015 er allerede godt i gang når, i
læser denne udgave af jagthunden. Vi er så
småt gået i gang med forberedelse til en del
aktiviteter som skal afholdes her til foråret
eller nogen som er allerede overstået. Som
for eksempel 5 klubs udstilling der afholdes
i januar henholdsvis i Jægerspris & Uldum.
Vores anden store begivenhed er DDPK
forårsmarkprøve, som i år skal afholdes
lørdag den 28. marts ved Løgumkloster, hos
John Møller.
Der vil igen være mulighed for at indskyde
jeres riffel inden bukkejagten går ind, vi
afholder det på Herning Jagtcenter i Ørre,
den søndag 10. maj.
Og så er der den årlige FJD udstilling for
alle gruppe 7, kontinentale stående jagthund.
Den afholdes søndag den 14. juni hvor vi
har inviteret den Hollandske dommer Gerda

Halff van Boven. Det er derfor en god grund
til at deltager på denne årlige FJD udstilling i Vissenbjerg. Hun har rigtig mange års
erfaring i at dømme Drente. Lige efter FJD
udstillingen plejer vi at afholde klubbens generalforsamling, alle medlemmer er hermed
inviteret til at til at deltager.
Den 27. & 28. juni er der planlagt DDPK
familieweekend, som i år afholdes hos
Anders & Rikke Hansen, Slagelse. I den
samme anledning afholdes der også apporteringsprøve om lørdagen den 27. juni
hos Anders & Rikke. Så sæt kryds i jeres
kalender så i ikke gå glip af vores fælles
aktiviteter her til foråret
Så er der også kommet nogle nye udfordringer til, i samarbejd med mange af øvrige
stående jagthundeklubber skal DDPK være
med til at afholde en anlægsprøve som er
speciel for unghund. Det er en prøve hvor
unge hunde uden alt for meget dressur og
træning kan vise deres medfødte jagt instinkter og vil derfor være et vigtigt redskab
for avlerne for at se hvad deres afkom vil
vise. Det vi foregå lørdag den 21. marts &
søndag den 22. marts, læs mere om det på
vores hjemmeside.
Og så har vi i bestyrelse besluttet at
afprøve FCI markprøve, det er den markprøve som bedømmer hunden efter dens
race. For at kunne deltager i denne prøve
skal man have jagttegn og tilladelse at bære
en alarmpistol og selvfølgelig en Drentsche
Patrijshond med stamtavle
Der er mange gode grunde til at være aktiv
med din jagthund, men få mange dejlige
oplevelser sammen. Og hvis man opnår et
eller andet på prøve eller på jagt med stand
for fasan eller apportering af en and, er man
vældig stolt og fortælle gerne om sin oplevelser som man har haft sammen med sin
jagthund. Kunne du tænke dig at dele dine
oplevelser med de øvrige medlemmer er du
meget velkommen at skrive en lille historie
til redaktøren med en fin billeder af dig med
din jagthund, det ville vi sætte meget stor
pris på. Det er altid dejlig at læse om jeres
oplevelser med jeres Drente .
www.fjd.dk

Til sidst vil jeg gerne sige mange tak til
alle frivillige hjælper for jeres indsats i
2014, det har været på grund af jer at vi har,
kunne vise os mange steder og være med i
mange aktiviteter. Håber også at vi igen kan
regne med jeres opbakning i det kommende
år, det ville være så dejlig, tak for det
Jeg håber at vi kan dele mange af disse begivenheder sammen, det plejer at være meget
hyggeligt, vi ses.
Med venlig hilsen fra jeres formand Johanna
Jongstra

Nyt fra hvalpeformidler
Hvalpe på vej, to parringer giver forhåbentlig forårshvalpe – forventet fødsel i
starten af marts.
På Sjælland - Maggi x Eros og i midtjylland - Malou x Diesel.
For flere informationer kig ind på www.
drenteklub.dk under avl
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Første Drente som Svensk Jagt Champion

Den 4. november 2014, blev Merel fan’t
Suydevelt, den første Drente som kan kalde
sig Svensk Jagt Champion (SE JCH), kun
2,5 år gammel. Hun blev også, så vidt vi
ved, den første Drentsche tæve i verden til
at blive dobbelt mester, dvs. både i showet

og jagt, fordi hun allerede er svensk, norskog finsk champion.
For at kontinentale stående jagthunde kan
blive svensk Jagt Champion kræves 2x1
præmie i åben klasse, 2x1 præmie i elite
klassen, høje klassifikation på schweiss spor

i hver klasse og mindst „godt“ på udstillingen.
Merel begyndte denne markprøve sæson,
da hun var to år gammel og med en enkelt
første præmie i åben klasse og efterfølgende
overraskede og imponerede alle, da hun tog
præmie efter præmie. Hun har en utrolig
fart, bredde og jagtlyst, men det mest glædelige er, at hun alligevel holder god kontakt
til sin fører.
Frem for alt, tror vi, at hun modnes betydeligt, da hun i august i år, var med som eneste
hund på 10 dages flälljagt. Årets tilvækst af
ryper var god og Merel er en rigtig fuglehund. Mange ryper faldt for hende og hun
forstod, hvad det hele kommer handlede om:
At vi er et hold, og at vi må arbejde sammen
for at opnå succes, dvs. fælde fuglen og tage
den med hjem.
Vi startede jagt træning med Merel allerede
fra 12 ugers alderen, ud fra en lille hvalps
forudsætninger og er overbeviste om, at man
bør arbejde på at vække drentens jagtlyst fra
en tidlig alder. Det samme gælder for samarbejdet. Det er når vi arbejder sammen der
sker sjove ting og det er på jagt, at hunden
skal løbe mest. Man ønsker en hund der går
bredt på marken og som arbejder selvstændigt, men stadig i god kontakt med dig. Det
er også vigtigt ikke at vente for længe med
at tage hunden med på praktisk jagt. Først
når hunden har været med på praktisk jagt
forstår den sammenhængen. Det er svært at
træne en markprøvehund til at være en god
jagthund, hvis der ikke skydes fugl over
den.
Lad os håbe, at mange flere drenter snart
blive jagtchampions. Jo flere drenter det lykkes for, jo mere fokus bliver der på, hvilken
god jagthund drenten er!
Mvh. Elisabeth Gilek og Jack Koert

DDPK’s FORÅRSMARKPRØVE 2015
Klubbens hovedprøve afholdes lørdag d. 28. marts ved Løgumkloster.
Vi mødes kl. 8.30, på Sivkrovej 39, Bedsted, 6240 Løgumkloster.
Afgang til marken kl.: 9.00
Prøveleder: John Møller, Tlf.:24 45 40 99/74 77 73 93
Tilmelding og betaling af prøven via www.hundeweb.dk
Tilmeldingsfrist: 21. marts 2015
Prøvegebyr er på kr. 350,00 for både unghund, åben klasse og vinderklasse.
Dommer: ikke på plads på nuværende tidspunkt, se vores hjemmesiden
Max. 12 hunde
Prøven er åben for alle kontinentale racer i det omfang der er plads. Da prøven er en anerkendt, kan resultatet blive indskrevet i resultatbogen. HUSK derfor at medbring resultatbog på prøvedagen.
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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

Historien om Fonzo og Freddy - hvem sælger vi hund til
11 hvalpe. Uha da da, det var mange. Vi
forbarmede os over et ældre ægtepar fra
Bornholm, som havde haft 3 bretoner tidligere. Ingen problemer. Til gengæld oplevede
vi, at en urutineret hundefører og jæger
konditionstrænede sin hund så voldsomt, at
den blev hyperaktiv. Hunden blev ikke budt
på andre udfordringer. Den blev på intet
tidspunkt udsat for nogen som helst form for
mentaltræning. Hunden blev senere kastreret, og vist nok til sidst aflivet. Det skal lige
nævnes, at det en træningsaften tog mig 10
minutter at lære hunden at apportere kanin
og duer. Sidstnævnte også i vand. Hunden
havde en dejlig aften.
Så kom kuld nummer 2. Igen mange
hvalpe – 10 stk. Igen lidt usikkerhed om vi
kunne komme af med dem alle. Denne gang
forbarmede vi os over et ungt ægtepar, hvor
manden var i gang med at tage jagttegn.
Hans (rutinerede) svoger havde kort tid for
inden lagt billet ind på en anden hanhund fra
kuldet. Det skulle nok gå med Fonzo, som
hunden endte med at hedde.
Vi forsøger i starten at følge op på vores
hvalpekøbere, om ikke andet for at bistå
med råd og vejledning. Det er jo hunde med
Freddy med Fonzo på skødet.
stor jagtlyst, og af og til kan det virke voldsomt, når hunden spurter ud over marken.
Vi sælger kun til jægere! Et udsagn de fleste Ja, og andre spørgsmål kan jo også komme
på tale. Når Fonzos ejere blev kontaktet var
seriøse opdrættere af stående jagthunde vil
tilbagemeldingen altid, at det gik godt. Den
nikke genkendende til. Men, når nu kuldet
havde godt nok onduleret nogle sko og lidt
blev lidt stort, telefonen ikke kimede en
legetøj. Jagttegnet var ikke kommet i hus.
ned, og hvalpene 10 uger gamle begyndte
Det var vist sjovere at spille håndbold med
at fylde lidt meget, så hellere lempe lidt på
gutterne.
disse ”regler” end at slå besætningen ned.
Så en dag spottede husets frue, at en
Fruen og jeg har, da vi startede vores
stueopdræt, fra dag et bestræbt os på kun at femårig sort/hvid breton var annonceret på
Dyreværnet hjemmeside. Her kunne man
sælge til jægere. Men, det skal da afsløres,
bl.a. læse følgende:
at vi har skrevet ikke-jægere op som nummer 10 eller 11, hvis de ellers havde erfaring ”Udendørs er det dog en helt anden sag
med en breton eller anden stående jagthund. med Fonzo. Hans jagtinstinkt er så voldsomt
og stærkt, at alt andet forsvinder fra hans
Disse hvalpekøbere er nogle gange blevet
bevidsthed lige så snart han kommer ud og
belønnet for deres ihærdighed, hvor det for
får færten af noget. Derfor skal man være
det meste har været nemt at afvise potentielle hvalpekøbere, som på ingen måde har indstillet på og indforstået med, at Fonzo
vidst, hvad de var på vej ind til – en aktiv og højest sandsynligt aldrig bliver en hund,
man kan gå løs med. Ydermere stresser han
livlig hund.
Da vi fik vores første kuld blev det til hele en hel del, når han får lov til at give los og
www.fjd.dk

bare tosse rundt og jage på må og få, hvilket
man skal undgå.”
Så tog fanden ved fruen. Der blev på det
nærmeste iværksat en større ”Free Willy”aktion. Fonzo blev afhentet med det samme,
hvilket kunne lade sig gøre, fordi vi havde
opdrættet ham. Dog skulle der betales et
opholdsgebyr på kr. 1.800.
Derefter blev netværket aktiveret. Fonzo
skulle have et nyt hjem. Flere udviste
interesse for hunden, men skulle lige i
tænkeboks. Der var fyldt godt op med hunde
derhjemme, så heldigvis blev det aftalt med
Freddy, at Fonzo midlertidigt blev opstaldet
hos ham.
Freddy er aktiv jæger og har haft breton i
en menneskealder. Freddy er dog lidt oppe i
årene, og havde droslet ned på sit hundehold
indtil, at vi en dag aftalte, at vores tæve på 7
år kunne pensioneres hos ham. Freddys hus
er omkranset af en levende hæk og dernæst
er der masser af marker omkring huset, hvor
der både passerer rådyr, harer, fasaner og
agerhøns. Så der er mulighed for en afstikker, hvis hundene absolut har lyst til det.
Freddy var med på den værste, da vi
spurgte om tævens gamle hvalp kunne
udstationeres. Han blev meget berørt, da han
hørte Fonzos historie.
Under det (forventede) korte ophold fik vi
lige Fonzo med på bretonklubbens jubilæumsudstilling, mens Freddy var hjemme
og noget bekymret for hunden. Excellent
og 4. vinder i en uvant og meget stressende
situation. Freddy var stolt.
Freddy kunne også berette, at Fonzo i
lighed med alle andre bretons var ekstrem
kælen. Fonzo havde også brudt igennem
hækken og taget på et enkelt strejftogt eller
to. Her havde Freddy med det samme taget
fat i hunden, og efter et par småture, respekterede Fonzo hækken – selv om hans mor
tog et par smutture ud i marken.
Vi kunne ligesom fornemme, at Freddy var
blevet meget glad for Fonzo. Så vi spurgte
Freddy, om vil skulle indstille eftersøgningen efter et nyt hjem. Freddy blev meget
glad og insisterede på, at dække vores
omkostninger ved ”Free Willy”-aktionen.
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Hermed fik Fonzo en ny ejer.
Fonzo har 5 år gammel haft sin første stand
for agerhøns. Urinstinkter kan ingen løbe
fra. Han er med Freddy på jagt. Freddy har
påbegyndt apporteringstræning hjemme
i haven, men har erkendt, at det nok ikke
bliver til en bestået apporteringsprøve.
Bare der bliver samlet op på jagt. En enkelt
tamhøne har ladt livet i Freddys have. Men,
så må naboens høns jo lære at respektere de
lokale matrikler.

Fonzos historie endte heldigvis godt.
Enden på denne artikel er næsten uden
morale. Af de 4 hvalpe vi har solgt til
ikke-jægere, er det kun Fonzo vi er bekendt
med, ikke var et godt match. Til gengæld er
det endt skidt for to hvalpe vi har solgt til
jægere.
Hvis vi, som opdrættere, er ærlige om
vores hunde og de jagtlige egenskaber vi
avler på, og gør potentielle hvalpekøbere,
jæger eller ikke-jæger, opmærksom på, at
en breton er en brugshund, som har jagtlige

instinkter og drifter, og derfor har brug for
at få udfordret sin hjerne frem for hovedløs
motionstræning, så kommer vi langt. At vi
efterfølgende har fulgt vores hvalpekøbere,
tilbudt råd og vejledning, og opfordret til
at møde op til træning i bretonklubben har
hjulpet nye hvalpekøbere godt i gang med
deres breton. Og, vi gør stadig vores bedste
for at avle gode jagt- og familiehunde til
den danske jæger. Salg til jægere er nu at
foretrække.
Kennel Gribskovens

Dansk Breton Klubs Forårsmarkprøve 2015
Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs
hovedprøve samt international vinderklasse,
der afholdes i trekantområdet (med omdrejningspunkt Horsens) i dagene fredag den
27. marts til søndag den 29. marts 2015.
Standkvarter er Bygholm Landbrugsskole,
Hattingvej 49, 8700 Horsens.
Programmet ser således ud:
Fredag den 27. marts
Markprøve for ungdoms- og åben klasse.
Mødetid og -sted: Oplyses direkte til deltagerne. Frokost spises i terræn.
Indkvartering kl. 16 og kl. 18 på Bygholm
Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700
Horsens.
Jægermiddag for tilmeldte deltagere på

Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49,
8700 Horsens.
Generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole. Dagsorden ifølge vedtægter.

Søndag den 29.marts
International vinderklasse - markprøve
Lørdag den 28. marts
Morgenmad på standkvarter fra kl. 7.30
Markrøve for ungdoms- og åben klasse
Opråb og afgang til terræn kl. 8.30
Morgenmad på standkvarter kl. 7.30
Dommere: Oplyses senere
Opråb og afgang til terræn kl. 8.30
Frokost. På tilmeldingskuponen kan der
Frokost spises i terræn. På tilmeldingskupo- bestilles madpakker.
nen kan der bestilles madpakker, som man
2. heat, matchning, præmieuddeling. Ikke
selv smører.
afklaret endnu.
Matchning afholdes på Bygholm kl. 16
Afslutnings kaffe
for de hunde, der har opnået en 1. præmie
Tilmelding til markprøver kvalitetsklasser
fredag og lørdag. Der henvises dog til hjem- og vinderklasse via hundeweb.
mesiden for endeligt program og mødested.
Festmiddag på Bygholm Landbrugsskole
kl. 20. Under middagen er der præmieudde-

Tilmelding og bestilling af indkvartering og forplejning
Fredag Enkeltværelse m/eget bad, m/opredning, m/morgenmad
Fredag Enkeltværelse m/eget bad, + ekstra opredning,
m/opredning, m/morgenmad
Fredag Enkeltværelse m/eget bad, m/opredning, m/morgenmad
(uden sengelinned)
Fredag Enkeltværelse m/eget bad, + ekstra opredning,
m/opredning, m/morgenmad (uden sengelinned)
Fredag Aftensmad (jægergryde), inkl. en øl/vand
Fredag Aftenkaffe m/kage eller ostemad

440,710,-

Lørdag Enkeltværelse m/eget bad, m/opredning, m/morgenmad
Lørdag Enkeltværelse m/eget bad, + ekstra opredning,
m/opredning, m/morgenmad
Lørdag Enkeltværelse m/eget bad, m/opredning, m/morgenmad
(uden sengelinned)
Lørdag Enkeltværelse m/eget bad, + ekstra opredning,
m/opredning, m/morgenmad (uden sengelinned)
Lørdag 1 Kaffe og 1 rundstykke m/ost eller pålæg
Lørdag Morgenkomplet/-buffet
Lørdag Madpakke (4x ½ rugbrød + en franskbrød)
Lørdag 2 retters festmiddag med afsluttende kaffe, ekskl.
drikkevarer

440,710,-

Søndag 1 Kaffe og 1 rundstykke m/ost eller pålæg
Søndag Morgenkomplet/-buffet
Søndag Madpakke (4x ½ rugbrød + en franskbrød)
Søndag afslutnings kaffe med kringle

40,65,65,40.-

Tilmelding til Peer Bæch-Laursen
Senest lørdag d. 21 marts
Indbetaling
Senest lørdag d. 21 marts
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ling til de præmierede hunde fra fredagens
og lørdagens prøver.

340,510,120,65,-

340,510,40,65,65,225,-

26751614
peer.b.laursen@gmail.com
Handelsbanken
Reg.7641 Konto. 1019805

www.fjd.dk

Generalforsamling 2015
Dansk Breton Klubs generalforsamling
afholdes fredag den 27. marts 2015 på
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49,
8700 Horsens kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand
Formanden er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Kenneth Schultz modtager genvalg
Jens Ole Nielsen modtager genvalg.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
(Årets unge hund 2014 og Årets Hund
2014)

DANSK BRETON KLUB

Afrunding af valg til DKK´s bestyrelse
I dette nummer af Jagthunden kan I finde
en kort opsamling fra Dansk Ruhår Klubs
og DBK´s formænd omkring valget til
DKK´s bestyrelse, som blev afviklet frem
til 15. januar 2015. For en god ordens skyld
skal der her suppleres med lidt yderligere
oplysninger.
FJD´s engelske gruppe blev først den 12.
november 2014 orienteret om de drøftelser,
der siden maj 2014 havde været i den kontinentale lejr. Det vil sige 12 dage efter opstillingsfristen var udløbet. Det blev oplyst, at
den kontinentale gruppe den 22. oktober
havde afholdt et møde, hvor den ikke blot
drøftede støtte til kandidater til DKK´s
bestyrelse, men også drøftede, hvorledes

formandskabet i FJD skulle varetages, når
formanden for FJD trådte tilbage grundet
personlige årsager. Under alle omstændigheder ville formanden trække sig, når han blev
indvalgt til DKK´s bestyrelse.
I den kontinentale udtalelse i Jaghunden/
december side 31 omhandlende valget til
DKK, er der åbenbart forhåndsdisponeret på
FJD´s fællesmøde den 12. november 2014.
Det fremgår, at formanden træder tilbage og
at Anton Dahl (som var mødeleder den 22.
oktober) varetager formandsposten frem til
og med maj 2015.
Nu blev det ikke sådan. Det skyldes, at den
kontinentale gruppe på fællesmødet oplyste,
at der ikke var enighed om at støtte en fælles

kandidat. Dette blev taget til efterretning!
Det kan kun beklages, at det i forlængelse
af disse møder fyger med anklager om brud
på demokratiske spilleregler og illoyalitet i
begge lejre. Jeg står personligt på mål for, at
alle demokratiske spilleregler er overholdt,
og at hverken DISK og DPK, som har været
under beskydning, har udvist illoyalitet i
denne sag.
Denne lille sag vil selvfølgelig blive genstand for en diskussion på generalforsamlingen, da alle klubber må tage ansvar for,
hvordan vi snarest får genrejst FJD.
Søren Stenhøj
Formand

på trods af lidt stormvejr holder fokus på
hundearbejdet. Fremtiden bringer forhåbentlig endnu flere entusiastiske hundenørder
ind i flokken for det er vel hvad vi med god
grund kan betegnes som i nogle stunder.
Nørd fordi man interessere sig overordentlig
meget for et område som for nogen måske
ikke er voldsomt interessant. Vi er mange
for hvem det emne er blevet hund kombineret med jagt eller omvendt. Vi kan måske
derfor til tider komme til at virke forudindtagede, fordomsfulde eller måske endda
ensrettede i vores indstillinger, meninger og
holdninger til det som netop favner os alle –
interessen for hund.
Jeg skriver ”virke” fordi jeg bestemt ikke
mener at vi er det. Klubben og dermed medlemmerne er netop efter min mening oftest
det stik modsatte. Vi tager åbent og gladelig
imod nye interesserede hundefolk, fortæller om vores dejlige hunde og det hænder
da også ofte at vi lytter rigtig godt efter når
andre byder ind. Derfor er det så vigtigt i
dag hvor meninger udveksles med få tast på
en mobil eller en computer, at vi får vist alle
de positive ting der er i vores klub. Vi er jo
i sidste instans ambassadører for vores klub
og vores hunde når vi bevæger os rundt ude
i naturen, men også på internettet. Nu er det

jo heldigvis et frit land vi lever i og dette er
ikke ment som en opfordring til censur eller
lukket forum, men blot en tanke omkring
hvordan vi, som klub, opfattes udefra.
Det bliver spændende at se hvad 2015
bringer. Vi kan håbe på et mildt forrår så
agerhønsene vil lege med. Vi kan håbe på,
at lige netop på dagen går al vores træning
med hunden op i en højere enhed. Vi kan
håbe på at jagten forløber godt og der kommer vildt på tasken. Vi kan håbe på mange
ting, men vi kan også vælge at gøre noget.
Vi kan arbejde på at forbedre forholdene for
vildtet. Vi kan træne med vores hunde. Vi
skabe en god tone og sammen gøre klubben
til et endnu bedre sted for os alle, nye som
gamle hundenørder.
Breton klubbens hovedprøve er lige rundt
om hjørnet og som altid er der lagt op til
tre spændende dage. Jeg ser frem til en
weekend i bretonens tegn sammen med en
masse gode mennesker. Jeg håber faktisk på
at se masse ukendte ansigter i mængden. Et
tegn på at de gode resultater, store arbejde
og entusiasmen bærer frugt. Forhåbentlig
bliver 2015 endnu et stort år for bretonerne
og deres nørder for enden af snoren.
Anne Kristensen

Bretonens år

Sammenhold og godt humør. Foto: Anni Hansen.

Et helt forrygende år er slut og jagtsæsonen går på hæld. Nu er det tid at se fremad
selvom det er svært at få armene ned ovenpå
et år som bør gå over i historiebøgerne, vel
og mærket hvis man er tilhænger af hunderacen Breton.
Flot arbejde af ejere, fører og opdrættere
førte racen frem til mange sejre i markprøvesporten, men mon ikke også armene har
været oppe for jægerne? Facebook siden har
i hvert fald været showroom for mange gode
historier, billeder og anekdoter fra gode
jagtoplevelser med de små franske hunde.
Lige nu er der så et kort ophold inden
prøvesæsonen atter står for døren, men den
bruges for manges vedkommende sikkert
til træning, så de små vaner der måske er
kommet efter en aktiv jagtsæson kan blive
korrigeret. Det kan være at man ønsker at få
sin hund udstillet og der er jo heldigvis flere
muligheder for dette, men en tur på Kongenshus hede og nytårsudstillingen, så noget
af det smukkest træningsterræn i Danmark
kan prøves, kan klart anbefales.
Det er måske også en tid hvor nye kuld
planlægges, så vi fortsat kan byde nye medlemmer velkomne til vores klub. En klub
som måske kan komme til at virke lidt politisk orienteret i perioder, men som heldigvis
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DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

Dansk Pointer Klubs hovedprøve 2015
DPK’s Hovedprøve afholdes den 3.-4.-.5.
april 2015 ved Herning med standkvarter
på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports
Allé 6, 7480 Vildbjerg. Bestilling og betaling af værelser skal ske direkte til Vildbjerg
Sports- og Kulturcenter på tlf.: 9627 0700.
Husk at oplyse I deltager på Dansk Pointer
Klub’s Hovedprøve.
Priser for overnatning:
Dobbeltværelse pr. nat kr. 330,00 pr. person
Enkeltværelse pr. nat kr. 460,00 pr. person
3 – sengs værelse pr. nat kr. 265,00 pr.
person. 4 – sengs værelse pr. nat kr. 215,00
pr. person
Der er ikke morgenmad med i overnatningen. Sengelinned og håndklæde kr. 80,00 pr.
person, men man kan selv medbringe dette.
OBS der er rengøringsgebyr for hunde på
værelset.
Fredag den 3. 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. 18.00 middag og Kl. 19.30 generalforsamling
Lørdag den 4. 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

Bestilling
Morgen complet fredag
Madpakke fredag
Aftensmad fredag
Morgen complet lørdag
Madpakke lørdag
Festmiddag lørdag incl. kaffe
Morgen complet søndag
Madpakke søndag
I alt
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Morgenparole hovedprøve.

UK og ÅK.
Kl. 19 – festmiddag på Vildbjerg Sportscenter

onsdag den 25. marts 2015 hos Anny Diederichsen, Riglandsevej 3, 6580 Vamdrup, tlf.
7559 8253, mail: stenmarkens@email.dk

Søndag den 5. april
Vinderklasse med mulighed for tildeling af
CACIT. Mulighed for UK og ÅK
Mødetid er hver dag kl. 8 på standkvarteret
Tilmelding af hund via DKK Hundeweb
eller evt. anmeldelsesblanket (husk betaling)
senest onsdag den 25. marts 2015. Overholdes fristen ikke, koster det 100 kr. i administrationsgebyr.
Forplejning skal bestilles og betales senest

Betaling skal ske med check eller overføres
til DPK reg.nr. 0933 konto 4378127572
samtidig med bestillingen. Overholdes
fristen ikke, koster det 100 kr. i administrationsgebyr.
Indbetaling fra udlandet til Danske Bank.
Swift/Bic: DABADKKKK. Iban nr.:
DK2230004378127572 senest onsdag den
25. marts 2015. Overholdes fristen ikke,
koster det 100 kr. i administrationsgebyr.

Antal

Pris
65,00
65,00
130,00
65,00
65,00
295,00
65,00
65,00
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Pris i alt

DANSK POINTER KLUB

Generalforsamling
Indkaldelse til Dansk Pointer Klub’s ordinære generalforsamling fredag den 3. april
2015 kl. 19.30 på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg
Dagsorden er ifølge klubbens love og vedtægter:
1. Valg af 3 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3
år. På valg er Jan Koch og Villy Lovén
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1
år. En 1. suppleant og en 2. suppleant.
På valg er Thomas W. Olsen, Jørgen
Gordon Andersen og Hans Kurt Kaas
Hansen
7. Valg af 2 repræsentanter for 3 år til
region 5, Sjælland. På valg er Niels
Ekholm Petersen og Peter Due
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er
Jens Foldager 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
Dansk Pointer Klub’s Bestyrelse

Dansk Pointer Klubs vintermøde 10.01.15
Igen i år afholdt klubben sit årlige vintermøde på Centrovice, i Vissenbjerg på Fyn.
Overskriften for dagen var: Den stående
hund mod nye tider. Man havde bedt Allan
Bredsgård (DJU) og Erik Petersen (DKK)
om at give et indlæg, der kunne give anledning til åben debat og diskussion.
Inden de to herrer fik ordet, gav formanden
sin version af de for tiden herskende uoverensstemmelser i FJD.
Allan Bredsgård gjorde klart, at DJU, der
er den samlende organisation for de stående
hunde, ikke kan undværes. Det er her nye
tiltag, så som FMR m.m. skal diskuteres og
besluttes. Her kan både FJD, DKK og DJ
samarbejde om de stående hundes fremtid.
Det skal gøres klart, at kun ved samarbejde
opnår man fremskridt. FJD må indse, at man
ikke kan undvære eksempelvis DJ, her er
95.000 medlemmer, som I kan fortælle om
jeres hunde, og præsentere dem på efterårets
jagter. Det er bl.a. også her I skal sælge jeres
hunde.
Erik Petersen ridsede kort udviklingen
inden for hundesporten op, fra den spæde
start i forrige århundrede til i dag. Den
nuværende organisationen er udmærket
den er vær at fastholde. Det er her vi skal
samarbejde.
Tager vi pointeren, så skal vi fastholde
vore typer. Der er ingen modsætning mellem et pænt ydre og en god jagtforstand. Vi

skal have gode stilfulde vildtfindere, gode
apportørere og hurtigarbejdende hunde i et
arealdækkende søg. Hunde, der kan bruges
til al slags jagt. I skal fortsat satse på pointeren som den klassiske fuglehund. Vi elsker
arbejdet før skuddet.
I skal støtte DJ i forhandlingerne om det
nye vildtudsætningsforlig i 2017.
Herefter var der en livlig debat mellem
de 40 mødedeltagere. Efter en god gang
biksemad med spejlæg ved 12.30 tiden,
forsatte diskussionerne og havde formanden
ikke brudt ind, og afsluttet dagen kl. 15.00,
var det nok blevet sent inden vi var kommet
hjem.

Erik Petersen og Allan Bredsgård.

Forårstræning i Dansk Pointer Klubs regi
Vi håber foråret arter sig, så vi kan tilbyde
gode terræner med masser af parfugle, således at vi er klar til forårets prøver. Lad os
slippe for alt for meget sne og frossen jord.
Alle engelske racer er velkomne.
Region I.
Søndag den 8. marts afholdes forårstræning
i Vendsyssel. Mødested og tid: Borupgård,
Trudslevvej 58, 9480 Løkken kl. 09.00.
Hvis antallet af tilmeldte hunde bliver stor,
deler vi dem i to hold, et i Løkken og et
i Sindal. Husk madpakke. Tilmelding til
Flemming Fuglede 20300003 eller Jes Krag
61603734. Venlig hilsen, Jes Krag

Region II
Forårstræning Djursland. Lørdag d. 28.
februar kl. 9.00. afholdes fællestræning for
alle engelske racer. Medbring madpakke og
drikkevarer. Mødested Ørsted 8950 Kærvej
10. Skydecenter. Tilmelding Martin Mortensen 86395045 – 26110344
Skive, der afholdes fællestræning for
engelske racer. Vi har ændret datoen til
søndag den 1. marts, 2015,på grund af
sammenfald med træningen på Djursland.
Vi mødes som sædvanligt på P-pladsen
bag Højslev Kro ved Højslev Station 7840
Højslev. Kl. 09,00. Medbring madpakke og
drikkevarer. Tilmelding til Erik Aarø efter
kl. 19.00 på tlf: 97511181 eller20410930.
Region III
Sønderjylland. Der holdes forårstræning for
engelske racer ved Sdr. Hygum og Harreby søndag den 22. februar. Mødested og
tid: Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630
Rødding , kl. 09.30. Husk Madpakke og
drikkevarer. Tilmelding til Bent Olsen på
tlf.: 21755857 eller Allan Diederichsen på
tlf.: 22389984. Det kan blive aktuelt med
træning både den 14. feb. og 1. marts. Alt
efter vejrliget. Se hjemmesiden eller ring.
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Region IV
Fyn. Vintertræning søndag den 15.februar
kl. 10.00 hos Anne-Marie og Alex. Blangstrupvej 12, 5610 Assens. Husk madpakke,
der nydes efter træningen. Tilmelding
til Alex på tlf.: 40434850 eller mail:
alexnissen@c.dk
Region V.
Vintertræning på Sjælland bliver en god
tradition (gode traditioner skabes som
bekendt hurtigt) lørdag den 7. og lørdag den
14. februar. Kl. 09.00 hos Niels Petersen, Højgårdsvej 61,4683 Rønnede. Efter
træning går vi ind Niels´s ”hundestuga” og
spiser vores medbragte mad i god varme til
historier fra dagens oplevelser og eventuelt
påtrængende gamle historier.
Pris er 50 kr. pr. hund. Alle stående hunde
er velkomne. De unge prioriteres højt. Tilmelding til Niels på mail: hyllede-grusvej@
live.dk
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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 i Sydjylland
Prøven afholdes i weekenden 27.-28.-29.
marts i Sydjylland, med standkvarter på
Ribe Camping Farupvej 2, 6760 Ribe. Tlf.:
(45) 75 41 07 77
Prøveleder er Erling Clausen, Stratvej 11,
Sejstrup 6740 Bramming Tlf. 23 34 06 35 /
30 52 52 68. erlingclausen@live.dk
Program for weekenden:
Mødested alle dagene er Ribe Camping
Farupvej 2, 6760 Ribe, hvor der kan købes
morgenmad fra kl. 07.30
Fredag d. 27. marts
Markprøve åben- og ungdomsklasse mødetid kl. 08.30. Spisning kl. 18.00.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00
Lørdag d. 28. marts
Markprøve ungdoms-, åben- og international vinderklasse med uddeling af CACIT,
med opråb og afgang til terræn kl. 8.30.
Matchning af ungdoms- og åbenklasse
hunde som har opnået 1. pr. fredag og/eller
lørdag, kl. 16.00.
Festmiddag kl. 19.00. Under middagen vil
der være præmieoverrækkelse i kvalitetsklasserne, samt lodtrækning til UKK og 2.
heat i vinderklasse. Efter middagen er der
dans til kl. 01.00.
Søndag d. 29. marts
Afvikling af UKK, 2. heat og matchning i
vinderklasse, samt åben- og ungdomsklasse.
Opråb og afgang til terræn kl. 8.30.

klasse kr. 350 kr. Anmeldelsesgebyr UKK
kr. 125 kr.
UKK er åben for unghunde, der har opnået
1. præmie i ungdomsklassen. Hvis hunden
er over 2 år på prøvedagen, skal 1. præmien
i UK være opnået i foråret 2015.
Tilmelding til UKK sendes på mail til:
erlingclausen@live.dk eller på tlf. 23 34 06
35 / 30 52 52 68
Inviterede dommere:
Anton Dahl – Poul Erik Dahl – Kristian
Frøkjær – Søren Stærkær – Erik Petersen Benny Melin Daniel Gustavsson – Andras
Talpei
Bestilling af overnatning med morgenmad:
Direkte til Ribe Camping på mail: info@
ribecamping.dk eller på telefon nr.+45 75
41 07 77.
HUSK at mærke bestillingen Engelsk Setter Klub. Kan ikke bestilles online
Hytter med toilet/bad/køkken 2 nætter v/4
pers. Vadehavshytte á kr. 1735 inkl. slutrengøring og strøm.
Ribe-hytter á kr. 1835 inkl. slutrengøring og
strøm. Husdyrtillæg kr. 200
Tillæg pr. ekstra person i hytte kr. 150 pr.
nat. Sengelinned inkl. håndklæde kr. 75 pr.
sæt. Morgenmad kr. 45 pr. pers. x 2 dage =
kr. 90

Hvis man ønsker at bo sammen med bestemte, husk at bestille sammen.
Bestilling af mad
Sker til prøvelederen på mail: erlingclausen@live.dk eller telefon nr. 23 34 06 35 /
30 52 52 68. Indbetales på konto nr. 97360000339040, husk at skrive navn.
Aftensmad torsdag kl. 19.00
Oksefilet m/ langtidsbagte skalotteløg, Rødbeder i lakrids, kartoffellasagne og rødvins
sauce. Dobbelt chokoladekage m/råmarinerede skovbær. kr. 195,- pr. kuvert
Aftensmad fredag:
Sprængt nakkefilet m/ flødekartofler, mix
salat og friskbagt brød. Kr. 95,- pr. kuvert
Madpakke Fredag – lørdag - søndag:
Pris: 60,- pr. madpakke
Festmiddag lørdag:
Terrin af fersk og røget laks, serveret med
marinerede rejer, plukket salat, purløgsdressing og friskbagt brød
Kalvetyksteg m/ råstegte grøntsager, urtebagte kartofler, timiansauce, 2 spændende
salater, brød og smør
Nøddemazarin og chokolademousse m/frisk
frugtballade. Kr. 270,- pr. kuvert

Morgenmad kr. 45 pr. kuvert
Rugbrød, franskbrød, rundstykker, pålæg,
Hytter uden toilet/bad/køkken 2 nætter
ost, marmelade, juice, te og kaffe
v/2 pers. Minihytter á kr. 750,- inkl. slutren- HUSK morgenmad i forbindelse med overGenerelt:
gøring og strøm. usdyrtillæg kr. 100
natning kun gælder morgenen EFTER en
Tilmelding af hund til hovedprøven, gøres
Tillæg pr. ekstra pers. i hytte kr. 100 pr. nat overnatning.
gennem DKK hundeweb. Tilmeldingsfrist d. Sengelinned inkl. håndklæde kr. 75 pr. sæt
Ønskes der morgenmad ved ankomst
23. marts
Morgenmad kr. 45 pr. pers. x 2 dage = kr. 90 fredag eller lørdag morgen, SKAL dette
Anmeldelsesgebyr ung-, åben- og vinderbestilles ved prøvelederen.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Astrid Clausen

Engelsk Setter Klubs generalforsamling 2015
Generalforsamlingen afholdes på Ribe Cam- villige til genvalg.
ping 27. marts.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer
afleveres skriftligt til sekretæren senest 1.
februar.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af stemmetællere.
Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleanter.
Punkt 3: Bestyrelsesberetning ved formanPunkt 7: Valg af revisor.
den.
Punkt 8: Valg af revisorsuppleant.
Punkt 4: Regnskab ved kassereren.
Punkt 9: Behandling af indkomne forslag.
Punkt 10: Eventuelt.
Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Erling Clausen, Søren Rydahl
Gothard og Poul Aagaard Sørensen. Alle er Erling Clausen, formand.

Marktræning/Lokale markprøver
Søndag d. 16. november 2014 sov et af
Engelsk Setter Klubs mangeårige medlemmer, Astrid Clausen, ind, kun 55 år
gammel. Astrid kæmpede bravt gennem
mange år med en uhelbredelig sygdom,
som hun til sidst tabte kampen til. På
trods af Astrids svære sygdom mistede
hun aldrig gnisten til at følge med i,
hvad der skete i hundeverdenen; lige til
det sidste var hun med HP på udstilling.
Astrid og HP fulgtes ad til alt; udstillinger,
markprøver og hvad der ellers foregik i
hundeverdenen. Astrid fulgte altid med i
alt hvad der havde med engelske stående
jagthunde at gøre, hvis vi i familien en
gang imellem diskuterede hund eller
prøve, kunne vi blot spørge Astrid, hun
viste besked. Astrid var ikke selv hundefører, dette overlod hun til HP, bortset
fra enkelte apporteringsprøver, hvor hun
overtog. Højdepunktet for Astid og HP
var, da Melsgård´s Whitney vandt Derbyet
i 2012.
Astrid var i mange år ringsekretær på
udstillinger ved mange af de engelske
klubbers arrangementer, et hverv som blev
fuldført til punkt og prikke.
Astrid og HP var gennem mange år Engelsk Setter Klubs pokalforvalter, et hverv
de varetog på bedste vis, hvis en pokal
kom retur uden at være pudset ordentligt,
fik man det af vide. Astrids tro følgesvend
i den periode var brasso, klud samt hvide
hansker, ikke en pokal kom på præmiebordet uden den skinnede.
I 2013 fik Astrid velfortjent tildelt
Engelsk Setter Klubs æresplaquette i sølv
for det store arbejde hun gennem tiden
har gjort for Engelsk Setter Klub. Denne
hæder satte Astrid meget stor pris på.
Astrid vil blive savnet af familien, Engelsk Setter Klub samt i hele hundeverdenen.
Æret være Astrids minde. Elsket og
savnet.
På vegne af Engelsk Setter Klub i Danmark,
Margrethe og Martin, Minna og Erling
Clausen

Skal hunden gøres klar til forårsmarkprøverne?
Eller har du og hunden blot lyst til motion,
frisk luft og hyggeligt samvær med andre
jægere og hundefolk, så benyt dig af specialklubbernes tilbud om marktræning.
Det er for øvrigt også tænkeligt, at nogle
erhvervede unoder (hos hunden) fra en
herlig jagtsæson skal justeres.

Søndag 15. februar ved Assens. Tilmelding
til Alex Nissen, 40344850.
Søndag 22. februar på Midtfyn. Tilmelding
til Anders Varming, 40792617.
Søndag 1. marts ved Vesterhede Skydebane.
Tilmelding til Allan Højrup, 22267615.
Søndag 8. marts lokal markprøve ved
Vesterhede Skydebane. Tilmelding til Allan
Højrup, 22267615.

Sæt kryds i kalenderen
14. juni: FJDs udstilling i
Vissenbjerg.
27. – 28. juni: ESK-træf
Gilmosegård.
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DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

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

Årets hunde i Dansk Gordon setter Klub
Vi ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig
hjertelig tillykke de flotte resultater, bag
hvilke vi ved der ligger stor flid og ihærdighed:
Bronzehunden (En helt enestående præstation – ingen uddelingspligt)
Vajskær Abidal – han, ejer & fører Robert
Paulsen – Opdrætter Kennel Vajskær –
Svensk Mester 2014.
Holmbompokalen (Bedste placering på
højeste markprøve)
Vajskær Abidal – han, ejer & fører Robert
Paulsen – Opdrætter Kennel Vajskær –
Svensk Mester 2014.
Årets Gordon Setter – Gorms Mindebillede Vajskær Abidal – han, ejer & fører
Robert Paulsen – Opdrætter Kennel Vajskær
– 126 point.

Vaskær Abidal, Årets hund mm. v Robert Paulsen.
Foto: Kersti Jannsen Schmidt.

Årets Unge Gordon Setter – DGSK Pokal.
(tidl. Honties Mindepokal) Puronperæn
Unicka – tæve – Ejer og fører Lorenz Clemmesen – Opdrætter Kennel Puronperæn - 32
point.

Puronperæn Unicka Årets unge hund v. Lorentz
Clemensen, der også får opdrætterprisen. Foto: Linda
Clemmensen.

DGSK Tallerken (Point optjent på markprøver) Vajskær Abidal – han, ejer & fører
Robert Paulsen – Opdrætter Kennel Vajskær
– 41 point.

DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste
resultater på alt opdrættet) Kennel Vajskær
ved Lorenz Clemmesen – 68 point.

Årets Vinderklassehund (Troldmarkens
Vinder Pokal) Vajskær Abidal – han, ejer &
fører Robert Paulsen – Opdrætter Kennel
Vajskær – 56 point.

Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent
på markprøver) Vajskær Abidal – han, ejer
& fører Robert Paulsen – Opdrætter Kennel
Vajskær – 126 point.

Årets Udstillingshund DGSK Vajskær
Abidal – han, ejer & fører Robert Paulsen –
Opdrætter Kennel Vajskær – 18 point.

Spændende nyhed! – kontingent for 2015

Forderby

Med baggrund i at klubben fortsat besidder en fornuftig arbejdskapital, samt en god
opsparing til vort 100 års jubilæum om 7 år, har bestyrelsen besluttet at fastholde kontingentniveauet for det kommende år. Rent faktisk har vi, på en måde, besluttet at sænke
prisen på kontingentet, idet det fra 2015 gælder for 2 medlemmer i samme husstand.
Dette falder godt i tråd med en af vores målsætninger, nemlig at knytte
fremtidige gode familiemæssige bånd, både til klubben, men ikke
mindst til Gordon Setteren som race.

lørdag den 28. feb.
Afholdes i Sønderjylland – Prøveleder er
Robert Paulsen – tilmelding til Robert på
51 26 66 30 - robertpaulsen43@gmail.com
- senest den 21.2. Mødested oplyses senere
på hjemmesiden.
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Hundenyt
Nørre Løgums Daphne af 5. Maj 07.
Dansk Jagtchampion
Med sin placering som 2. vinder på FJD’s
vinderklasse ved Oremandsgård på Vestsjælland d. 4/10/2012 opnåede Nørre Løgums
Daphne af 5 Maj 07 v/Lauge Larsen den eftertragtede titel Dansk Jagtchampion. DGSK
ønsker ejer, fører og opdrætter hjertelig
tillykke!

Foto: Flemming Nielsen.

Klubbens hovedprøve på Sjælland
3. – 5. april 2015
DGSK afholder sin 3 dages hovedprøve, i
2015, på Sjælland omkring Holbæk, Tuse og
Tuse Næs.
Terrænerne i dette område har et ekstraordinært godt ry, ikke mindst grundet en kreds
af særdeles erfarne og dygtige terrænledere.
Standkvarter: Søminestationen, Skovvej
10, 4300 Holbæk, Sjælland
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.

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:
Som dommere er foreløbig inviteret, Brian
Hinge Krog, Jan Andreasen, H.P. Clausen,
Allan Nissen, Asger Stein og Lars Nielsen.
Tilmelding via hundeweb - når prøven dukker op der
Prøveleder er Ásgeir Páll Júlíusson, bestillingsskema kommer senere på hjemmesiden.
Skulle der være uafklarede spørgsmål, så
kontakt gerne Ásgeir på apj@sterna.dk tlf
(+45) 22 12 22 52

Program og tidsplan.
Langfredag den 3. april 2015
7,00 – 8,00 Morgenmad
8,00 Afgang markprøver UK / ÅK
18,30 Middag
20,00 Generalforsamling

Glavaris DV Ztorm Nordisk – Udstillingschampion
Glavaris DV Ztorm v Jocke/Jane Hagström
kennel Glavaris, som fått 1ökl/HP på fält och
därmed blev dansk, finsk och svensk utställningschampion. Och därmed även Nordisk
utställningschampion. Han är meriterad i
ukl i Danmark på prov med en 1 uk sedan
tidigare.

Lørdag den 4. april 2015 – 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.
Påskesøndag den 5. april 2015 – 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

Vajskær Balic vinderklasse og eliteavlsregister
Vajskær Balic (Rana - Nr. Løgum’s Beckham) ved Henriette Clemmesen opnåede
1. Åk på DJ´s Markprøve i Aabenraa d.
08/11/2014 og er dermed ny vinderklasse
hund og optaget i Dansk Gordon Setter
Klubs Eliteavlsregister. I forvejen havde
Balic en EXCL i Brkl på udstillingen i Vissenbjerg d. 15/06/2014. DGSK ønsker ejer/
fører samt opdrætter hjertelig tillykke.

Standkvarteret. Foto: Flemming Nielsen.
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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

DISKs hovedprøve 2015
DISK afholder Hovedprøve i Vendsyssel
den 27, 28 og 29 marts 2015.
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted
Landevej 128b, 9381 Sulsted, tlf.nr. 9826
0407-2043 2916
Mail:Ulrik@dlgmail.dk
Standkvarter: Fårup Skovhus, Saltum
Strandvej 63, 9493 Saltum.
Program:
Fredag den 27. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. Unghundesamt åben- klasse.
Kl. 16.00 Certifikatudstilling. Udstillingsleder: Gunnar Jensen
Kl. 18.30 Fællesspisning.
Kl. 20.00 DISK Ordinære Generalforsamling.
Lørdag den 28. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. Unghundesamt åben- klasse.
Kl. 16.00 Matchning UK & ÅK. UKK
Afvikles
Kl. 19.00 Festmiddag
Søndag den 29. marts.
Kl. 7.30 Morgenmad.
Kl. 8.30 Opråb til markprøve. Vinderklasse.
Kl. 12.30 Frokost.
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse samt afslutning m. kaffe og kage.

Pokaler
Det er for nogle år siden besluttet, at det
store billede, og signalpistolen, skal medbringes til generalforsamlingen, af sidste
års vinder. Generalforsamlingen afholdes i
år fredag den 27. marts 2015, i forbindelse
med hovedprøven, på Hotel Fårup Skovhus,
Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum. Alle
andre pokaler, skal også medbringes til
hovedprøven, graverede og pænt pudsede.
Kommer du ikke til hovedprøven, skal
pokalerne sendes til Per Pedersen, Lyk-
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Morgenhygge før søndagens forårs VK 2014.

Dommere. Udstilling: Gunnar Nymann.
Markprøve: Flemming Sørensen, Joakim
Skovgaard Larsen, Erik Winkler, Ove Steen
Petersen og Flemming Fuglede Jørgensen.
Tilmelding markprøve og udstilling sker via
hundeweb.
Bestillingsliste samt betaling på fortæring
samt overnatning sendes til prøvelederen.
Til betaling kan benyttes konto. Reg.nr.5656
Kontonr.7560 496 154, (Se bestillingsliste
kevej 34, 7700 Thisted, telefon, 97926857,
51532155. Graveret og pudset, senest den 1.
marts 2015. Få dem nu sendt eller afleveret,
så evt. nye vindere, kan få dem udleveret, og
klubben have glæde af, at udleverer dem.
Afleveres eller modtages pokalerne ikke til
tiden, betales 200 kr. til klubkassen.
Endvidere vil det glæde klubben, at
modtage præmier og gaver til det store
agerhønne-lotteriet. Præmier kan afleveres
lørdag på hovedprøven, eller aftale om
levering kan foretages med bestyrelsen, eller
markprøve udvalget, der som prøveleder
www.fjd.dk

på DISKs hjemmesiden.) Sidste frist for
tilmelding er fredag d. 13. marts 2015.
Husk: Pokaler skal afleveres Graveret og
nypudset til Per Pedersen.
Der tildeles bøde på 200,00 kr. for ikke
afleverede pokaler.
Er der yderligere brug for overnatning eller
anden service.
Så kontakt Prøvelederen.
Vel Mødt. Ulrik Kjærsgaard
i år har Ulrik Kjærsgård, Sulsted Landevej 128B, 9381 Sulsted, tlf. 98260407 –
20432916, mail: ulrik@dlgmail.dk
Mvh. Per.

En flot gammel signalpistol
der har tilhørt, et mangeårigt
bestyrelsesmedlem i DISK, E.
Johnstad-Møller. Tidligere formand Verner Larsen har arvet
pistolen, og udsat den som
præmie i 1991, til uddeling
ved 100 års jubilæet i 2016.

DANSK IRSKSETTER KLUB

Generalforsamling i DISK
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Irsksetter-Klub i
forbindelse med hovedprøven 2015, fredag
den 27. marts 2015 kl. 20.00.
Sted: Fårup Skovhus Saltum Strandvej 63,
9493 Saltum.
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 Erling Juul (Modtager genvalg) Jan Lorentsen (Modtager genvalg)
Valg af suppleant nuværende Ulrik
Kjærsgaard
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (Nuværende Torben Reese – Jørgen Jensen)
10. Eventuelt

Ny DKJCH
Vilslev Josefine DK14625/2008 ved Flemming Vilslev Knudsen, blev i efteråret
2014, Dansk Jagtchampion. Flemming har
selv opdrættet Josefine, der er efter Chiss
15466/2003, og Jan Justesens, Rødrypa´s
Riders On The Storm 20550/2005. Disse to
hunde bære tilsammen, noget af det bedste

jagtblod der kan findes i rød Irsk setter, her
på vore bredde grader.
Gammelt Dansk blod igennem Derbyvinder Thilde, og DKBRCH Canel, der
medbringer Rosendale blodet. Norsk blod
fra Steinfossens Rissa, og den fire dobb. CH
Nimbus. Gennem Zan Sett Yankee Dream,
der kom til Norge, importeret Elin Witussen,
bringes blod fra USA, med alle de fordele
og ulemper, det har medført. Igennem Irske
DKJCH Sheantullagh Glenn, kommer
Irsk blod fra flere forskellige kendte Irske
opdrættere, så som John Nash, og Raymond
O´Dwyer. Også fra Sverige er der Irsk blod
gennem Moanruad Sapphire, men også
gammelt Svensk bold efter Janås Catch, og
Lisands Nano.
Som det siges i finansverdenen, ” historisk afkast, er ingen garanti for fremtidig
afkast”. Det kan måske oversættes til, store
jagthunde i stambogen, ikke er garanti for
fremtidige store jagthunde, men Flemming
har bevist, at Josefine er en stor jagthund.
Stort tillykke, Palle Krag.

DISKs Forårstræning på Kongenshus Hede

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 bestyrelsens vegne.
Erik Rimmen.

Lørdag den 21. Februar og søndag den 22.
Februar afholdes der fællestræning på Kongenshus Hede.
Vi mødes på parkeringspladsen ved
Kongenshus Hotel kl. 9.00. Alle racer er
velkommen.
Pris 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje

på heden. Senest tilmelding d. 17/2-15 til
Brian H. Krog Tlf 27617091 eller E-mail
bhk@tekniclean.dk Man kan bestille overnatning på Kongenshus Kro & Hotel. Tlf.
+45 97548125. Der forefindes også B&B i
området.
VH Brian Krog.

Markprøvetræning ved Fredericia
Der afholdes markprøvetræning lørdag den. 28. februar 2015, kl. 9.00.
Vi mødes Follerupmøllevej 47, 7000 Fredericia. Der er varm suppe ved afslutningen, som
fastsættes efter, hvor mange hunde der bliver tilmeldt til træningen. En frisk tur venter,
hunde og fører, i et dejligt naturskønt område.
Tilmelding Svend Aage 25379860, eller Gunnar 51324035 gj@kirstinekjaer.dk
Mvh Gunnar.
www.fjd.dk
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DRØMMEHUNDEN

JEAN-

Tekst: Aage Stenhøj Jørgensen

Vi har bedt seks kendte hundefolk skrive om hver deres bedste hund. Den første i serien handler om en breton, der både
kunne gå på jagt, vinde prøver og være ulydig.

en nimrod for herren
I mit barndomshjem havde vi korthårede
hønsehunde. Det var min fars jagthunde.
Men vi drenge brugte dem også til jagt,
når vi med bue og pil jagtede i den store
Salpetermose. Vi tog det ikke så nøje med
skellene, som jagtlejerne måtte respektere.
Hele reviret var vores. Når Mads havde
stand, fik han ordre til at rejse, og snart
svirrede tre pile efter den flygtende fasan.
Vi ramte naturligvis aldrig noget. Men vi
lærte at drive jagt med en stående jagthund.
Vores far hørte aldrig om vores erfaringer,
og jagtlejerne mødte vi ikke.
I den illustrerede jagttabel var der et billede af en engelsk setter i stand, som jeg
forelskede mig i. Så da huset var bygget, og
Gætte og jeg havde fået to sønner, købte vi
en sådan. Jeg skød rigtig mange fasaner for
denne setter, men han var en énmandshund,
så efter en ægteskabelig forhandling enedes
vi om, at næste jagthund skulle være en
familievenlig breton.
Det blev min første breton. Han hed Jean.
Efter Jean fulgte flere bretons, men han
indtager fortsat den øverste podieplads.
Jeg disponerede den gang over et jagtterræn i Nordsjælland på ca. 300 td. land, der
ventede på at blive byggemodnet. Noget af
arealet lå brak, noget blev dyrket, og der var
flere små remiser og en gammel frugtplantage. Derudover havde jeg 70 td. land
ved Ishøj. På begge revirer var der en god
bestand af agerhøns, fasaner og harer. Disse
fantastiske terræner var årsagen til, at Jean
blev en dygtig jagt- og markprøvehund.
Med god hjælp fra instruktørerne Schaumburg, Pahle og E.A.Christiansen blev Jean
og jeg indført i det engelske selskab. Det var
ikke just respekt for denne nye race, der den
gang prægede samværet på prøverne. Men
det påvirkede naturligvis ikke Jean, der på
bedste vis tog sin part af præmier, vindertitler og pokaler i dysterne med pointere og
settere. Sidegevinsten for mit eget vedkommende var, at jeg i kraft af Jeans præstationer fik en vis status blandt hundeførerne.
Min kontinentale arv gjorde, at Jean også
blev trænet flittigt i apporteringens discipliner. Det faldt godt i tråd med arbejdet
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i Dansk Breton Klub, som også vægtede
dette højt. Jeg fik ovenikøbet mulighed for
at deltage som apportør på store godsjagter,
hvilket gav rutine og erfaring i arbejdet efter
skuddet.
Årene med Jean var tæt besat med jagt og
prøver.
Jean var den type hund, der på én prøve
kunne stå som vinder, mens han på den
næste forsvandt efter en hare eller fasan.
Han havde en ubændig jagtlyst, som af og
til havde højere prioritet end dressurbarhed
og lignende.
Én af hans store præstationer på markprøver var på DKKs todages vinderprøve, hvor
han efter en mislykket eftersøgning af en
vingeskudt fugl på andendagen (den gang
blev man ikke smidt ud) startede som nr.
8 i matchningen. Han mødte derefter de 7
foranliggende én for én og slog dem hver
gang med en perfekt fuglesituation. Til sidst
mødte han pointeren Bredbjerggaards Liva i
finalen, men da var kræfterne også udtømt.
Men en 2. plads med adgang til DM var for
mig et flot resultat.
I 1978 var jeg i Polen på agerhønsejagt
med Jean, der nu var ni år. Jagtarealet på
mange tusind hektarer bestod for meste af
små ejendomme med lidt roer, lidt kartofler,
lidt stubmark eller græs. Et fantastisk terræn
med mange agerhøneflokke. Det blev en
uforglemmelig jagtoplevelse, hvor jeg på
fire dage skød 48 agerhøns over Jean. (Én

af kammeraterne skød ca. 110 over hans
ruhår).
Efter dette ”træningsophold” kvitterede
Jean med at blive 2. vinder på den efterfølgende vinderprøve, hvilket gav adgang til
DM for 3. gang.
Jean blev ikke brugt ret meget i avlen, da
han boede i den forkerte ende af landet. Men
et af hans afkom Stenhøj Mischa blev mor
til racens første brugs-, jagt- og udstillingschampion Stenhøj Sandy.
Når man bliver bedt om at skrive en sådan
artikel, så dukker der en masse minder om
oplevelser med Jean op fra hukommelsen.
De mange notater i hans præmieregister kalder situation på situation frem. Jagtjournalens datoer og tal dækker også over mange
uforglemmelige timer på Dianas stier.
Som jeg ovenfor skrev, har jeg haft flere
bretons. De har alle haft deres særlige status
hos mig, og jeg har været glad for at gå på
jagt med dem alle. De fleste var også mere
lydige end Jean, men det har måske noget
med min udvikling som dressør at gøre. Alle
mine hunde har været brugt til alsidig jagt.
Jagt på åbent felt efter hønsefugle, drivjagt
i skove og remiser på alle vildtarter, og
trækjagt på duer og ænder.
En jagthund bliver kun en dygtig jagthund,
hvis den bliver brugt. Jeg har også det synspunkt, at en dygtig prøvehund skal bruges til
jagt. Den skal ikke have ferie, når prøvesæsonen er slut efter DM. Naturligvis kræver

Artiklens forfatter Aage Stenhøj Jørgensen. Foto: Lene
Mortensen.

det også, at man disponerer over et velegnet
trænings- og jagtterræn.
Oplevelserne med Jean befæstede min
passion for jagten med en stående jagthund.
Denne jagtform er unik, og jeg håber, at vi
alle vil værne og hæge om, at vore efterkommere også kan få mulighed for at dyrke
den.

FJDs Markvildtpris 2015
Hvem skal have Markvildtprisen på 10.000 kr.?
Har du et godt emne til prisen, så husk at indstille den eller de
pågældende inden 1. marts.
FJDs Markvildtpris er en påskønnelse for at særligt stykke praktisk
arbejde med at forbedre levevilkårene for agerlandets fauna, såvel
jagtbare som ikke jagtbare arter.
Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk
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
Email. kmlange@mail.dk

DLF-TRIFOLIUM.
Du kan læse meget mere om prisen i Jagthunden 12/2014 side 30
eller på FJDs hjemmeside: http://www.fjd.dk/vp_fondpris.html
Vi håber at høre fra dig
Markvildtudvalget

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

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

DANSK WEIMARANER KLUB.
Torben Brandt Pedersen. Neptunvej 90, 6710 Esbjerg V. Tlf. 23367595
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK VIZSLA KLUB
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup. Tlf. 64751743
Email. knissen@post10.tele.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 Års.
Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,.
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK POINTER KLUB.
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drenderup,
6580 Vamdrup. Tlf. 61308253/75598253
Email: stenmarken@email.dk

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

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

Lokal kontinental markprøve
i Tårs
d. 8/3-2015
5 vandrepokaler, 1 og 2 pr. Der er
suppe ved afslutning.
Der kan tilmeldes i ung-åben og
vinderklasse.
Mødested: Tårs skole kl. 9,00
Kaffe fra kl. 8.00
Tilmelding til:
Svend Åge 20102094
Kurt 21780666

Vel mødt, Hundeudvalget i Lammefjordens
og Vallekilde/Hørve Jagtforeninger.

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

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

Agerhøns og fasaner
sælges
Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Lokal forårsmarkprøve Lolland
Lolland-Falsters Jagthundeklub søndag d. 8.
marts kl. 8.00
Tilmelding i åben og unghundeklasse (Engelske og Kontinentale racer max. 24 hunde)
Mødested: Hummingen Camping, Pumpehusvej 1, 4986 Dannemare
Terræn Rødby Fjord. Pris 175 kr. + kontingent 60 kr.
Tilmelding på ju-bir@mail.dk eller Henning
Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F. tlf.
60941658
Indskud på konto 1551-6115462 (HUSK
navn, adresse, telefon og e-mailadresse!)
Matching/frokost ca. kl. 14.00,der serveres
suppe i terrænet, husk madpakken
Efterfølgende ordinær generalforsamling
Bestyrelsen

Lokale markprøver i Haslev
Faxe Jagtforening
Søndag den 22. februar 2015 fra klubhuset på
Kaisholm, Bråbyvej 77 4690 Haslev.
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, som
betales på dagen. Prøveleder Ove Jensen.
Tilmelding senest tirsdag den 17. februar
til Lars Kragh Jacobsen på tlf.: 6138 6338
eller e-mail: larskraghjacobsen@live.dk med
oplysning om førernavn/telefonnummer, hunderace/navn og ung/åben klasse.
Lørdag den 28. februar 2015 fra klubhuset
på Kaisholm, Bråbyvej 77 4690 Haslev.
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, som
betales på dagen. Tilmelding senest mandag
den 23. februar til prøveleder Poul Ellehøj på
tlf.: 5672 5153/4040 5582

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

Moselund Vildt
8832 Skals

www.midtjyskvildtfarm.com

Komplet - klar til familieudsætning

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

Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhøns
Opdræt

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

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør:
Conni H. Jakobsen: tlf. 29 89 93 63.
email: ajagthund@hotmail.com
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15 agerhønekyllinger og et par æglæggere -med eller uden bur.
Bestillinger modtages på 8 - 14 ugers agerhønekyllinger

AGERHØNS

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier
www.fjd.dk

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

www.fjd.dk
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PP

Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri
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