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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød

Indeholder Omega 3 fra friskfanget vildlaks • Allergivenligt
Bidrager til en sund fordøjelse og optimal udnytttelse af foderet • Kun naturlige ingredienser

Kornfrit . Allergivenligt

First Buddy er specialudviklet af Gilpa dk · Kontakt info@gilpa dk for nærmeste forhandler
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specialklub. Se bagerst i bladet.

 
Udebliver Jagthunden, så skal du rette henven-
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Se bagerst i bladet.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Klubberne for de stående jagt-
hunde

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber for 
Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 
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82 24 78. e-mail: kasserer@fjd.dk
 
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

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

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk
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Løst og fast

Via sit tilsagn om et hovedsponsorat har 
Brebølfonden sikret, at Danmark kan være 
vært ved verdensmesterskabet for stående 
jagthunde i 2016. 
  Brebølfonden blev stiftet i 1995 af 
Skibsreder Carsten Brebøl. Fondens formål 
afspejler Carstens Brebøls dybe interesse 
for dansk sprog og kultur, hans natur- og 
dyreglæde samt ikke mindst interssen for 
den Gamle Danske Hønsehund.
  Carsten Brebøl voksede op med Gammel 
Dansk Hønsehund i barndomshjemmet i en 
søskendefl ok på fi re. Også i sit eget hjem 
var Carsten Brebøl omgivet af denne skønne 
race, og han var livet igennem en passione-
ret jæger og naturelsker.
  Desværre døde Carsten Brebøl allerede 

som 51 årig, og efterlod sin formue til 
Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige 
Fond.

Brebølfonden sikrer VM

Agerhønens år i Tyskland

Det tyske landsdækkende Jægerforbund 
DJV (Deutscher Jagdverband) har gjort 
2016 til agerhønens år. I mange delstater 
har de tyske delstatsjægerforbund (LJV) 
allerede sat specielle initiativer i gang for 

at bevare og øge agerhønebestanden, som 
siden 1980 er gået drastisk tilbage i hele det 
europæiske område.
  Det er tyskernes mål med baggrund i 
forskningsresultater at bevare og øge 
agerhønebestanden på ca. 1000 revirer. I 
Tyskland som i Danmark er man fuldt be-
vidst om, at dette ikke kan lykkes, uden at 
politikerne får øje på nødvendigheden af at 
gøre noget for agerhønen og det åbne lands 
fauna i det hele taget. Tyskerne er også klar 
over, hvor vigtig landmændenes velvilje er. 
Og den hænger jo langt på vej sammen med 
politiske tiltag.
  Den videnskabelige basis for det tyske 
projekt er bl.a. et stort agerhøneforsk-
ningsprojekt ved universitetet i Göttingen. 
Vi vender tilbage til resultaterne af dette 
forskningsprojekt her i bladet. (HJ).

Fondens grundlægger, Carsten Brebøl har selv jagtet 
med stående hunde. Arkivfoto.

Foto: Anette Laursen.

  En brugsanvisning
  Til jul fi k jeg et par   
  magnetcykellygter. Da 
  jeg pakkede dem ud, var 
  der en fi n monterings- og
   brugsvejledning med 
  endda på fl ere sprog. Der 
var også angivet, hvor man kunne henvende 
sig, hvis der var problemer.
  Sådan er det stort set hver gang, man køber 
et eller andet apparat. Men hvordan er det 
nu, når man køber hund? For os, der har købt 
mange hunde, har det nok ikke den store 
betydning, men det var måske en ide, hvis 
opdrætteren vedlagde en ”vejledning”, hvis 
der er tale om første- eller andengangskøbere. 
Her er erfaringerne nok ikke så store, så lidt 
hjælp til hvordan man nu skal få styr på det 
lille vidunder, var måske ikke helt af vejen.
  Men hvad skal en sådan vejledning så 
indeholde? 
  Kontaktoplysninger på en mentor, som kan 
hjælpe, hvis køberen kommer i problemer. 
  Oplysninger om, forskellige kursus- og 
træningstilbud på egnen.
  Hvalpemotivation i Bukkerup. Kontaktper-
son: Ole Jæger.
  Begynderhold, grunddressur i Harestrup. 
Kontaktperson: Peter Hjort.
  Apporteringstræning i Hjortekær. Kontakt-
person: Inger Hundstrup.
   Markdressur og træning i Fuglebjerg: Kon-
taktperson: Søren Setterstrøm.
   Osv.
  På den måde vil den nye hundeejer være helt 
klar over, hvor han eller hun kan hente hjælp, 
få inspiration, og hvor den lille vovse kan få 
lov til at være sammen med andre små vovser. 
  Vejledningen kunne også indeholde nogle 
gode råd til den nye hundeejer om, hvordan 
man omgås og opdrager hvalpen..
  Men hvad skal det til for, vil nogen med ga-
ranti spørge. Det skal til, fordi den verden, vi 
befi nder os i, er en ganske anden end for 50 år 
siden. De fl este nye hundeejere har ikke et tæt 
forhold til at være sammen med eller opdrage 
hunde. Vi andre lærte det fra barnsben af. 
  Familierne i dag har travlt. Begge forældre 
arbejder fuld tid. Børn skal hentes i daginsti-
tutioner eller køres til sport og andre aktivi-
teter. Man er optaget af forskellige kollegiale 
fællesskaber osv. Derfor skal de nye hunde-
ejere have hjælp.
  De skal også have hjælp, fordi det er så 
vigtigt for os, at hunden bliver en succes. Når 
vi nu er så heldige, at en familie har valgt at 
anskaffe sig en af vore stående jagthundera-
cer, så må vi også hjælpe med til, at det bliver 
til glæde for familien og til gavn for jægeren.
  Bliver oplevelsen, at hunden er ustyrlig, 
at den ødelægger mange ting i hjemmet og 
slet ikke vil høre, når husets jæger tager den 
med i naturen, så bliver det med garanti både 
første og sidste gang familien anskaffer sig en 
stående jagthund.
  Så derfor. Der skal medfølge en brugsvej-
ledning, men det er nok, den er forfattet på 
dansk.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

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

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
FJD vil gerne reklamere for de stående 
jagthunde og det synes vi bl.a. man kan gøre 
gennem vort blad.
  Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
  Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet lig-
gende i venteværelse, bibliotek eller lign.
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For 
hud & pels

For 
bevægelse & led

For 
mave & tarm

Viacutan® Plus

Canikur ® og Canikur ®Pro

Canosan®

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

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

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

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge!

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

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

Dyrehelse i  
verdensklasse...

å produkterkter
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Apportmester
Et mesterskab i apportering skal naturligvis afholdes i forbindelse med 

en rigtig jagt. „Jagthunden“ var med, da Dansk breton Klub afviklede 

sit apporteringsmesterskab 2015.

Tekst og foto: Christina Bak

Bertha apporterer på bedste vis fasan til 
sin fører.
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Søndag d. 8. november 2015 afholdt Dansk Breton 
Klub Mesterskabsprøve i apportering i Langebæk 
Skov på Sydsjælland. Den eneste klub som har appor-
teringsprøve på en praktisk jagt. 
  Der kan højst deltage 12 Bretons, som bliver udtaget 
af Dansk Breton Klubs bestyrelse og prøvelederen af 
Mesterskabsprøven. Adgangskortet til Mesterskabs-
prøven er de Bretons, som i det indeværende år har 
bestået Dansk Breton Klubs anerkendte apporterings-
prøve (apporteringsprøve B) med 1. præmie
  Aftenen inden selve Mesterskabsprøven var vejret 
mildest talt aggressivt, og forventningerne var ikke 
høje til morgendagens prøve. En dag der ”bare” skulle 
overstås. Men at vejret fuldstændig skulle slå en kol-
bøtte hen over natten, gjorde hele dagen meget meget 
bedre. Et helt fantastisk vejr, hvor solen skinnede fra 
en skyfri blå himmel. Det gør det unægtelig sjovere at 
tilbringe en hel dag udendørs! Også utrolig heldigt at 
vejret arter sig fra sin bedste side på netop denne dag.
  Terrængiver, Bjarne Kleis og prøveleder Aage 
Stenhøj Jørgensen havde virkelig forberedt sig godt 
til prøven. Der mødte deltagere, dommere og mig et 
overdådigt morgenbord med alt, hvad hjertet kunne 
begære.  Aage bød velkommen til dommerne Claus 
Nielsen (ordf.), Poul Vestervang, Claus Raahauge 
og John Bak. Derefter til de 11 forventningsfulde 
hundeførere, som fi k opridset reglerne og dagens såter. 
Bjarne fortalte underholdende om, hvordan morgen-
sangen, vi sang, var blevet til.

Efter morgenmaden og morgenparolen sammen 
med jagtselskabet, hvor dannebrog blev hejst, var vi 
klar til at skulle af sted på ladet af vognen. Bjarne 
Kleis tog igennem hele dagen sig af Breton’erne og 
Bjarnes prøvelederkollega tog sig af jagtselskabet.
Første såt var Hejrekrogen (åben skov), hvor hunde-
førerne og hundene blev sat af i fi re hold. Jeg valgte 
at følge dommer Poul Vestervang og de tre ekvipager 
han havde med; Stenhøj’s Ronja v/Aage Stenhøj, 
Jacques v/Allan Rasmussen og Engbjergvej’s Grib-
ben v/Steen Ulrich Hansen. Der var ingen opgaver til 
holdet i denne såt. 
  Anden såt var Petersværft (indhegnet juletræsområde 
med mose/sø/remise i midten af indhegning). Her kom 
der virkelig gang i sagerne! Der kom mange fugle i 
denne såt, og mange blev skudt. Hundene havde travlt 
med at apportere fasaner. Dommerne havde også 
travlt. Der skal holdes øje med 11 hunde. Det er også 
i denne såt, der skete en stor udskillelse imellem top 
og bund.
  Nogle hunde brændte lidt varme i hovedet i denne 
heksekedel, andre hunde bevarede det kølige over-
blik og apporterede korrekt og koncentreret for deres 
førere. 
  Østfyns Josie v/Jørn Brænder nåede at apportere 
otte fasaner i denne såt. Der blev brugt en del tid på 
”efterapportering”, så man var siker på at få alle de 
skudte fasaner hjem. Her viser det sig også, at nogle 
hunde udskiller sig i både positiv og negativ retning.
  Tredje såt, Brændehavnen (rørskov og krat fra skov-

Dommer Poul Vestervang giver sit hold instrukser. Ro på post. Der ventes på faldne fasaner.
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vej), en meget lang såt og hvor der var me-
get lang ventetid for hundene. Specielt fordi 
hundene over hele dagen skal sidde ”fri ved 
fod”. Der blev, for nogle af hundene, lidt 
fasaner at apportere.
  Efter såten var der middag, og vi blev kørt 
tilbage til en dejlig varm jagthytte, hvor 
Bjarnes kone, Pernille, havde disket op med 
hamburgerryg og stuvet spinat. Det var også 
her vi fi k at vide, hvilke hunde, som gik 
videre. Seks hunde gik videre efter middag, 
og fem hunde udgik.

Fjerde såt, Høgabet (mose/eng/siv), er 
rammerne helt perfekte – næsten til en bog 
om jagt og jagthunde. Varm sol og vind-
stille, i læ for de høje siv på dejlig grøn eng. 
Det er umuligt at følge alle hunde, da sivene 
er meget høje. Jeg følger Jørlundes Alma 
v/Bent Olsen og Jacques v/Allan Rasmus-
sen. Man kan se, at det nu bliver sværere 
og sværere for hundene at bevare det kølige 
overblik. Jørlundes Alma er lidt urolig nu 
og må kaldes til orden fl ere gange. Til sidst 
forlader hun Bent uden tilladelse. Jacques 
sidder roligt og koncentreret, men kan 
desværre ikke nære sig, da en fældet fasan 
lander tæt på Jacques. To hunde udgår efter 
4. såt.
  I femte såt, (tæt/åben skov), var der nu kun 
fi re hunde tilbagw. Theo v/Eddie Grundahl, 
Østfyns Josie v/Jørn Brænder, Jacques v/
Allan Rasmussen og Liva v/Kell Petersen. 
Jeg havde sat mig på vognen for at tage 

med til 5. såt, men vi manglede pludselig 
en hund.  Lester (daglig tale kaldt Mia) var 
ikke kommet tilbage efter at være sendt på 
”efterapportering” i 4. såt.
  Jeg hoppede af vognen igen, da det trods 
alt var vigtigere at have alle hunde med 
hjem. Vi gik tre mennesker rundt i det høje 
siv og ledte og kaldte. Ingen hund. Pludselig 
røg jeg i et hul i sivene, som tilsyneladende 
var meget dybt. Jeg sad uhjælpelig fast. Jeg 
tænkte, at hvis hunden Mia også var røget 
i sådan en fælde, så var jeg sikker på, at vi 
ikke så hende igen.
  Kun pga. mine overlevelsesinstinkter kom 
jeg op. Heldigvis havde jeg lagt kameraet 
af oppe på ladet af bilen. Vi fortsatte med at 
lede og fl ere gange røg jeg i et hul og blev 
faktisk meget bekymret over den manglende 
Mia, men en meget glad Jørgen Berdin fi k 
nu en telefonopringning fra 5. såt, om at 
Mia var hos dem. 
  De fi re hunde, som stadig var med i Me-
sterskabsprøven viste igen fi ne takter. 
  Sjette og sidste såt, foregik langs skovvej 
med tæt krat af brombær og lign. Her over-
værede jeg et prima hundearbejde af Theo 
v/Eddie Grundahl. Det viste sig at Eddie 
Grundahl også havde været i mosehullerne i 
4. såt. Her pådrog Eddie sig en fi berspræng-
ning og måtte hjælpes op af dommer Poul 
Vestervang.
  Nu stod Eddie og var halt i vejkanten og 
måtte sende Theo 100 meter ned af vejen, 
hvorefter Theo udviste en prima markering 

igennem det tætte brombærkrat til anskudt 
fasanhøne. Theo afl everede levende fasan 
til sin skadede ejer, som i øvrigt også blødte 
fra ansigtet, efter at have båret Theo over 
hegn, og her var Theo kommet til at sætte 
af i Eddies ansigt. Man kan sige, at der blev 
kæmpet så blodet fl ød.
  Den sidste såt gjorde virkelig indtryk på 
mig og gjorde en allerede dejlig dag helt 
perfekt. Her viste en dygtig ekvipage, 
hvordan en jagt med apporterende hund skal 
foregå!

Til paraden lå 83 fasaner. Det havde været 
en helt igennem perfekt jagtdag. Mørket var 
begyndt at snige sig ubemærket tættere på 
præmieoverrækkelsen, og den blev næsten 
gennemført i aftenskumringen. 
   Claus Nielsen kunne afsløre følgende 
rangering; 
1. vinder blev Theo v/Eddie Grundahl. 
2. vinder blev Josie v/Jørn Brænder. 
    Claus fortalte at små bitte marginaler 
    adskilte 1. og 2. vinder. 
3. vinder blev Liva v/Kell Petersen. 
4. vinder blev Jacques v/Allan Rasmussen.
   Det skal siges, at det er anden gang i træk 
at Theo og Eddie bliver nr. 1. Det understre-
ger kun det, jeg var vidne til. Stort tillykke 
til de fi re vindere. 
  Vi sluttede selvfølgelig af med kaffe og 
islagkage i den varme jagthytte.

På vej mod pokal og mesterskab. Theo apporterer på 
smukkeste vis i sidste såt.

Vildtparade. De fi re vinderhunde med vinderen længst til venstre ses bagerst i billedet.
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9side
HUNDEN

For alle de ca. 400 FCI godkendte racer er 
der en standard, en racebeskrivelse over det 
ønskværdige udseende for en hund. Nogle 
standarder er mere fyldestgørende end 
andre. Og hvorfor er der så det? Lad os tage 
en Korthåret Hønsehund. Første linie under 
helhedsindtryk: ” En ædel, harmonisk hund, 
hvis kropsbygning sikrer kraft, udholden-
hed og hurtighed”. Dvs. en hund, som skal 
kunne tåle at blive brugt, den skal kunne 
bære apporteret vildt hjem til fører, den skal 
kunne bevæge sig med en hastighed i en 
længere periode.
  Anatomiske udtryk kan du fi nde på side 10.
  For at hunden kan leve op til ovenstående, 
er det vigtigt, at den er bygget korrekt.
  Når en hund skal bedømmes i udstil-
lingsringen bedømmes helhedsindtrykket, 
harmonien i kroppen og passer hovedet til 
helhedsindtrykket. Er det tydeligt at se, om 
det er en tæve eller en hanhund?
  Standarden beskriver hunden fra næsetip 
til halespids. Dvs. hovedet, hals, ryglinie, 
kryds, haleansætning, forparti, bagparti, un-
derlinie, vinkler og hårlag samt bevægelser. 
Der ses på størrelse, for det er ikke ønskvær-
digt med for store men bestemt heller ikke 
for små hunde.
  Nedenfor giver jeg et par eksempler hvor-
for udseendet er vigtigt for hundens ydelser:
  Næseparti : ”Langt, bredt, dybt og kraftigt, 
så det letter hundens evne til at bære vildtet 
korrekt.” Mere tydeligt, kan det ikke be-
skrives. Hunden skal kunne få godt fat om 
ræven og komme hjem med den i et godt 
greb.

  ”Nakken skal være muskuløs” – ja for 
ellers kommer hunden jo aldrig hjem med 
den ræv.
  Bryst: ”Mere dybt end bredt, med godt 
udpræget forbryst og et brystben, der når så 
langt som muligt bagud. Brystben og albue-
led skal ligge i samme højde. Godt hvæl-
vede ribben, hverken fl ade eller tøndefor-
mede. De bageste ribben når godt bagud.” 
Simpelthen fordi der skal være god plads til 
hundens organer for at den kan yde bedst 
muligt. Samtidig beskriver racestandarden 
en alvorlig fejl på dette punkt:” Betyde-
ligt mangelfuld brystdybde. Forbryst ikke 
udpræget. For fl adribbet eller tøndeformet 
brystkasse.” Fordi hunden ikke kan holde 
til en dags jagt, hvis der ikke er plads til at 
organerne kan arbejde.
  Vi taler tit om gode vinkler og godt kryds – 
ja hvad betyder disse begreber så?
  ”Skuldre : Skråtstillet og bagtil fl adt 
tilliggende skulderblad med kraftig, tør 
muskulatur. God vinkel mellem skulder-
blad og overarm.” Hvis ikke skulderen er 
veltilbagetrukket, bliver halsen kortere, og 
overgangen fra hals til manke bliver mindre. 
Overarmen ønskes så lang som muligt, hvil-
ket er med til at placere forbenet længere 
tilbage. Hvis ikke der er god sammenhæng 
mellem skulder og overarm, forrykkes hele 
balancen. For forbensbevægelserne betyder 
det, at de ikke er tilstrækkeligt effektive, 
oftest kortere, trippende. 
  Det sammen gælder for bagpartiet, hvis 
der ikke er en god harmoni, går det udover 
hundens evne til at komme frem hurtigt og 

effektivt. Hvis krydset er kort og stejlt, vil 
hunden få korte trippende bevægelser og 
skal derfor bruge mere energi for at komme 
frem. 
  ”Bevægelse: Jordvindende, med godt 
fraskub og tilsvarende fremgreb fortil.” Det 
betyder blot, at hunden skal komme længst 
mulig frem med færrest mulige skridt. Det 
kan f.eks. ses, når hunden bevæger sig væk 
fra én, så skal man kunne se bagpotens 
trædepude. Når hunden ses fra siden skal 
bagpoten ramme jorden næsten samme sted 
som forpoten. Forpoten skal være løftet, når 
bagpoten sættes ned.
  Hvis ikke ovenstående er tilfældet vil 
hunden kompensere i bevægelser f.eks. ved 
at svinge med bagbenet, således at bagpoten 
lander uden- eller indenfor, hvor forpoten 
lander. Det betyder, at hunden skal arbejde 
mere og med risiko for større slitage end 
ellers.
  ”Hårlag : Kort og tæt, skal føles groft og 
hårdt.” Hvis hårlaget ikke er som beskrevet, 
beskyttes hunden ikke godt nok hverken 
under skovjagten med torne eller i vandar-
bejdet.
  Dvs. der er en god grund til at tage din 
korthårede hønsehund med på en udstilling 
og få den bedømt, især hvis du overvejer at 
bruge den i avlen.

Kilder: 
Anatomiboken – en håndbog fra den sven-
ske kennelklub.
Hundens anatomi af Alex Krasilnikoff.

Her begynder en ny serie, der 
skal forklare, hvorfor vores 
hund skal leve op til den be-
skrevne standard. Artiklerne 
skrives af udstillingsdommere 
for de pågældende racer.
  

KORTHÅRET HØNSEHUND

Tekst: Conni H. Jakobsen
Foto: Anette Laursen
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FJDs Markvildtpris
Hvem skal have Markvildtprisen 2016 på 
10.000 kr.?

Prisen uddeles i juni måned på modtage-
rens hjemmeadresse eller revir.
  Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en 
grupper personer, som har ydet en særlig 
indsats for markvildtet i agerlandet.
  Det er en forudsætning, at prismodtage-
ren har ydet et stykke praktisk arbejde, der 
forbedrer forholdene for såvel jagtbare som 
ikke jagtbare arter i det åbne land.

Enhver kan indstille kandidater til 
Markvildtprisen. Indstillinger til prisen skal 
fremsendes til Markvildtudvalget inden d. 
01.03 det pågældende år.
Indstillingen skal indeholde:
• Beskrivelse af projektet
• Herunder den praktiske indsats.
• Hvorfor forslagsstilleren mener, at projek-
tet er til prisen

Det er FJDs bestyrelse, der tager den ende-
lige beslutning om årets prismodtager på

sit bestyrelsesmøde i maj efter indstilling fra 
Markvildtudvalget.

Så send din indstilling til FJDs Markvildt-
udvalg på mail@storaaens.dk inden d. 01.03
 

Prisen uddeles i samarbejde med 

LANDBRUG OG FØDEVARER
OG

DLF-TRIFOLIUM

Foto: Anette Laursen.

Hundens anatomiske træk

www.fjd.dk
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HAPPY DOG
- et bredt udvalg af foder til den aktive 
jagthund samt familiehunden

Medium/Maxi 
Adult 
(12,5 kg / 4 kg) 
Optimal 
vedligeholdelsesfoder

Irland 
(12,5 kg / 4 kg) 
Til hud og pels

Uden kunstige farvestoffer, 
konserveringsmidler og soja
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gå foråret i møde
En træningstur til Sydeuropa er som at

Jeg har gennem de sidste otte år kørt sydpå, når vinteren i Danmark var på sit højeste. En 
uge med hundene og mange vilde fugle har været målet samtidig med, at det har givet mig 
mulighed for at teste hundefoder. Turene er enten gået til Andalusien eller til Serbien. Jeg vil i 
denne artikel forsøge at give et indtryk af de to destinationer.

Tekst og foto: Poul Valdemar Nielsen

Når vinterstorme tuder, pakker man otte hunde i en bil og kører syd på.
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Andalusien - et mekka for hundesports-
folk 
Lige siden, jeg for 25 år siden begyndte 
at tage sydpå på markprøver, har jeg hørt 
Andalusien omtalt som et must, man skal 
opleve som hundesportsmand. Og det er 
sandt, når man lige præcis rammer Andalu-
sien, når der er 15 grader varmt, ingen regn, 
let vind og vintersæd på 10 til 15 cm.
  Et godt råd er derfor at tjekke vejret før 
afrejse. Meldes regn, er det umuligt at træne 
i de lerholdige marker, og det regner ofte 
fl ere dage i træk. 
At ramme det rigtige tidpunkt er derfor ikke 
nemt at planlægge på lang sigt. De bedste 
tidpunkter er sidst i januar til først i februar. 
Træning stopper den 15.februar. 
  Træningen foregår på rødhøns, der ,når de 
rigtige forhold er tilstede, fi ndes i de åbne 
marker. De træffes som par, enkeltvis og 
i små fl okke. De løber og er meget lette, 
hvilket betyder, at hundene skal arbejde i 
meget høj fart for at overraske fuglene eller 
tage stand på forholdsvis stor afstand. Vi 
mødes normalt til et aftalt tidspunkt, som så 
ofte bliver en time senere - det er jo Spanien 
- men det er her, vi får anvist et terræn. Vi 
er i marken ved 11 tiden og går ca. til kl. 16, 
afbrudt af en frokost i marken. 
  Der er ingen grund til at begynde trænin-
gen tidligere, da fuglene ofte overnatter 
i olivenlundene og trækker ud i løbet af 
formiddagen. I løbet af dagen træffer vi fugl 
omkring 20 gange. 
  Markerne er store, og der er for mig ikke 
noget fl ottere end at se en hund i meget høj 
fart og selvfølgelig fortrinlig stil arbejde i 
disse marker. Det er derfor også nødvendigt 
at have fl ere hunde med, da en hund for at 
bevare intensiteten kun bør slippes maksi-
malt tre gange pr. dag. Vi træner normalt fi re 
til fem dage i træk. 
  Prisen for træning er ca. 100 euro pr. dag 
for en bil. Vi har normalt mellem fem til otte 
hunde i bilen.
  I februar vil der også være mulighed for at 
deltage i en af de mange markprøver, som 
afholdes i området. Det er ofte store prøver 
med deltagere fra Portugal, Italien, Schweitz 
og Frankrig.
  I det område, hvor jeg kommer (12 km x 
12 km), bliver der skudt 4-6.000 fugle pr år.
  Afstanden fra den dansk/tyske grænse er 
ca. 2500 km til Marchena, som er belig-
gende midt i området. Maden og det, at 
de fl este taler engelsk, er afgjort en fordel. 
Prisen for overnatning er 50 euro for et dob-
beltværelse.

Serbien er et paradis for agerhøns
Serbien er et af de nye lande, som er blevet 
opdaget som et attraktivt land for hundetræ-
ning. Og ja, det er italienerne, som opda-
gede det, og for ca. 15 år siden begyndte de 
at sende hunde i træning hos lokale serbere. 
Det er der en god grund til, masser af vilde 
agerhøns og et meget lavt prisniveau. Det 

er reelt kun et område, det drejer sig om, 
og det er området, der ligger omkring Niis 
i Sydserbien. Området ligger i en gryde 
med bjerge på alle sider og med landbrug 
som i 50’ernes Danmark. Det betyder også, 
at markerne typisk er mindre og meget 
afvekslende. 
  I Serbien trænes altid med en guide, og 
man skal registreres hos de lokale jagtmyn-
digheder.
  Det bedste tidspunkt er sidst i februar til 
først i marts. Også her er det nødvendigt at 
tjekke vejret forinden de 2000 km fra dansk/
tyske grænse tilbagelægges -  hvis der er 
udsigt til sne, er al træning lukket, og det 
kan forekomme.  Markprøverne begynder 
fra den 5. marts, og her bliver fl ere af områ-
derne reserveret til prøver.
  Træningen begynder ved ni- tiden og slut-
ter omkring kl. 16. Midt på dagen holdes 
der frokost typisk på en mindre restaurant. 
I løbet af dagen er der op til 100 chancer 
til parhøns. - Ja, du læste rigtigt. I Serbien 
træner jeg også fi re til fem dage i træk. Et 
år var jeg der i perioden, hvor hønsene par-
rede ud. Her oplevede jeg bunkebryllup for 
agerhøns med over 100 fugle på en mark og 
par, der fl øj væk fra samme mark. 
  Prisen for træning er 80 euro pr. dag pr. bil. 

Der er mange italienere i området, og kun 
få serbere taler engelsk. Men guiderne er 
meget vidende omkring hundearbejdet, så 
det er normalt ikke noget problem.  Prisen 
for overnatning i dobbeltværelse er 30 euro. 
  Hunde kan ind- og udføres til Serbien på 
EU-hundepas, men vær opmærksom på, at 
rabies vaccinen i Serbien kun gælder et år 
og skal være givet en måned forinden.  
  I Serbien er der kun én årlig jagtdag på 
agerhøns. Men det betyder ikke, at fuglene 
har ro, for der trænes også i efteråret, og der 
afholdes rigtigt mange prøver i efteråret.

Du er ikke den eneste
Fælles for både Andalusien og Serbien er, at 
der kun er vilde fugle, men også at der om 
foråret trænes hver dag i de samme områder. 
Og i begge områder er der rigtigt mange 
hundesportsfolk på grund af de mange vilde 
fugle.  
  Jeg har typisk trænet på de samme marker 
to til tre gange i løbet af fem dage. Og de 
dage, hvor jeg ikke var der, var der andre. 
Jeg kan derfor konkludere, at hvis forhol-
dene er til det, betyder det ikke intet for 
bestandsstørrelsen, at der trænes på de vilde 
fugle hver dag – måske tværtimod.

En herlig måde at opleve det gryende forår på.

Stand og sekundering i Serbien.
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Hun passer på 
pengene
Hun redigerer årbogen. Hun 
er superbruger og servicerer 
alle i store og små spørgsmål 
vedrørende hundeweb, og så 
bestyrer hun pengekassen i 
vores ældste specialklub. Der-
til kommer, at hun er et yderst 
venligt og behageligt men-
neske at tale og samarbejde 
med.

Bag enhver succesfuld mand står en stærk 
kvinde, men man kunne også omskrive det 
til, at bag mange succesfulde klubber og 
foreninger står der stærke kvinder. En af de 
klubber, det gælder for, er Korthaarklubben, 
hvor man nu i ni år har nydt godt af at have 
en kvinde på kassererposten. 
  ”Jagthunden” mødte Ellen Jørgensen i 
hjemmet i Billund en lidt råkold januardag 
til en snak om engagement og om, hvordan 
man bliver inddraget i klubarbejdet uden 
hverken at være jæger eller hundefører.

Vi begynder med kaffen, hvor ægteman-
den, Svend Arent Jørgensen, også deltager. 
Den korthårede hønsehund, Remus følger 
med fra hundekurven. Svend Arent er jæger 
og hundemand, og det hele er faktisk hans 
skyld, men det overlader han til Ellen selv 
at fortælle, for efter hyggesnakken takker 
Svend Arent af. Han vil ud og se efter en 
hjort.
  Nu spørger man som bekendt ikke efter en 
dames alder, men det grå hår, og det faktum, 
at Ellen og Svend Arent har været gift i 44 
år, og at Ellen for længst har forladt arbejds-
markedet må i hvert fald for læserne stå som 

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Ellen Jørgensen sidder bag ved 
og udfører det vigtige administra-
tive arbejde.
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bevis på, at det er en moden dame, jeg har 
over for mig.
  Det er da også ganske længe siden, det hele 
begyndte nemlig tilbage i slutningen af 70-
erne, da Svend Arent begyndte at deltage i 
markprøverne. - Så fulgte jeg med, fortæller 
Ellen Jørgensen, og på den måde kom jeg jo 
hurtigt til at kende en hel masse mennesker.
  Ellen er uddannet på kontor og har i sit 
civile arbejdsliv bl.a. arbejdet som boghol-
der. Sådan en kone må jo kunne skrive på 
maskine. - Og så var der en prøveleder, der 
forsigtig spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe 
med at skrive program og katalog. Det 
første katalog blev til fl ere, og hurtigt blev 
Ellen Jørgensen den, man henvendte sig til, 
hvis man skulle have hjælp. 
  I første omgang var det nok mest forenin-
ger og klubber i nærområdet og Kortha-
arklubben, når der skulle laves katalog til 
Give-prøven, men rygtet løb, og efterhånden 
blev ”arbejdsradiussen” udvidet betydeligt. 
– Ja selv sjællændere har jeg hjulpet, tilføjer 
Ellen.

Rygtet om de rappe fi ngre på tastaturet 
sneg sig også ind i Korthaarklubben, og her 
kunne man godt bruge en til at hjælpe med 
årbogen, og før Ellen Jørgensen vidste af 
det, var hun blevet redaktør af årbogen. Det 
er et omfattende arbejde at redigere årbogen. 
Der skal holdes styr på resultater og kritik-
ker, og materialet skal indsamles. Men det 
er dejligt, at der fi ndes personer som Ellen, 
der er klar til at trække i arbejdstøjet og 
være med til, at alt det administrative bag 
en prøve eller bag en bestyrelse fungerer 
optimalt. Det er bare ikke altid, vi husker 
disse personer.
  Fra 2004-2006 var Ellen Jørgensen også 
klubredaktør på ”Jagthunden” for Korthaar-
klubben, så nu havde hun efterhånden blan-
det sig i så meget, at man mente det var på 
tide, hun kom ”helt ind i varmen”. Så i 2005 
blev hun valgt ind i bestyrelsen, i begyndel-
sen som menigt bestyrelsesmedlem, men al-
lerede året efter overtog hun kassererposten. 
En oplagt tjans for en bogholder.
  Når man sidder og snakker med Ellen Jør-
gensen, bliver man hurtigt klar over, at det, 
der er drivkraften hos hende, er lysten til at 
hjælpe. Hun kan simpelthen ikke lade være, 
og det kommer bl.a. til udtryk ved, at hun 
nu også har engageret sig i vennekredsen 
for det lokale plejehjem. Det er næsten som 
om hendes motto er: Man skulle jo nødig 

komme til at sidde stille og kede sig.
  Det er der nu heller ingen fare for, at Ellen 
gør, for hun virker utrolig engageret i det, 
der rører sig i jagthundeverdenen såvel i 
klubben som i hele FJD. Her håber hun 
også, at man igen vil fi nde tilbage til det 
gode samarbejde, for i Ellen Jørgensens 
optik er der kun samarbejde, der kan føre til 
fremgang for vore stående jagthunde.

Det er vel ikke så almindeligt, at det er 
pensionisterne, der er hurtigst på tasterne, 
når det gælder EDB og hjemmesider mm. 
De plejer ofte at skulle hen i Ældresagen for 
at få et ”Husmandskursus”, men sådan er 
det slet ikke med Ellen Jørgensen. Ellen er 
en af de superbrugere, man kan henvende 
sig til, når der er problemer på hundeweb, 
og hun sidder derfor også i DJUs webud-
valg. For Ellen er der ingen spørgsmål, der 
er for dumme og ingen problemer, hun ikke 
vil hjælpe med at løse. Det er en fornøjelse, 
når man som prøveleder har et eller andet, 
man ikke kan få til at gøre, som man vil 
have eller regner med at ringe til Ellen. Man 
bliver altid mødt med en utrolig venlighed 
og stor hjælpsomhed, og slutreplikken er 
hver gang: - Hvis du fortsat ikke kan få det 
til at fungere, så ringer du bare igen.
  Men hvorfor lige hundeweb? Om dette 
siger Ellen Jørgensen: - Jeg kan godt lide 
EDB, og det var spændende at være med 
til noget nyt og få mulighed for at hjælpe 
så mange forskellige mennesker. Her nyder 
hun samarbejdet med en anden ”korthårs-
pige”, Birthe Johansen, og Ellen synes det er 
vigtigt, at der er nogen, der kan hjælpe ter-
ræn- og prøveledere. - De er jo ikke alle lige 
ferme til EDB, siger hun og tilføjer, at de 
da også har været på besøg hos Danmarks 
Jægerforbund, for at lære den nye jagthun-
desekretær, hvordan systemet fungerer.
  Ellen Jørgensen er meget begejstret for 
hundeweb og synes, det er et fantastisk 
system, som er til utrolig stor hjælp lige fra 
hundejere til dommere og prøveledere. Og 
her kan man kun give hende ret.

Men hvad har Ellen betydet for Kort-
haarklubben. ”Jagthunden” har spurgt 
formanden, Hans Martin Christensen. - På 
Korthaarklubbens generalforsamling 2005 
blev Ellen Jørgensen foreslået og valgt til 
bestyrelsen, et valg der for nogens vedkom-
mende var en overraskelse, og der blev 
bestemt slugt nogle kameler den dag, fortæl-

ler hans Martin og tilføjer: - Hvad skulle en 
kvinde ind i denne bestyrelse for, og hvad 
vidste hun om hunde?
  Ifølge Hans Martin viste det sig dog hur-
tigt, at det var et godt valg. - Hun blev efter 
et år i bestyrelsen valgt til kassererposten, 
og på det tidspunkt var klubben tæt på at 
være insolvent,  fortæller han. - Men i løbet 
af få år havde hun fået styr på økonomien 
i klubben, og fra at man kørte med under-
skud, har hun siden fremlagt et overskud 
hvert år, tilføjer han.
  Hans Martin Christensen uddyber og 
forklarer, at for Ellen er det et princip, at når 

Ellen overlader til gemalen, Svend Arent, at farte om i 
mark og skov for at bringe vildt hjem til kødgryderne.
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hun får to kroner ind, giver hun kun den ene 
ud. - Den eneste bekymring ved sådan en 
kasserer er, hvem skal afl øse hende en dag, 
for vi skal hele tiden have det for øje, at det 
jo er et fritidsarbejde, siger han.
  Formanden forklarer også, at en anden af 
Ellens Jørgensens stærke sider er, at man 
aldrig går forgæves, hvis man har brug for 
hjælp. - Utallige er de prøveledere, som har 
fået et godt råd her, også uden for Kort-
haarklubben, og især når der skulle laves 
programmer til de forskellige prøver, tilføjer 
han.
  Efter at have holdt pause i nogle år, er El-
len Jørgensen igen tilbage som årbogsredak-
tør, og hun har lovet klubben at følge den 
til dørs. – Det vil nok ikke ud i al fremtid 
blive ved med at være tidssvarende at lave 
en årbog, slet ikke når alt ligger på hun-
deweb, siger hun og tilføjer: - Vi skal bare 
have sikkerhed for, at resultater og kritikker 
bevares også efter at en hund er død, eller en 
dommer er gået på pension.
  Når Ellen ser tilbage på alle årene i jagt-
hundesagens tjeneste, tænker hun på dem 

med taknemmelighed. Hun synes hun har 
fået fantastiske oplevelser rundt om i landet, 
og hun synes hun har mødt mange fantastisk 
dejlige mennesker.
  Hun har det helt fi nt med den arbejdsforde-
ling, der hedder at Svend Arent render rundt 
for at skaffe kød til huse og deltage i træ-
ning og prøver med hunden, hvis hun så kan 
få lov til at være administratoren bagved. I 
tilgift får hun mange dejlige oplevelser med 
andre mennesker som tilskuer eller møde-
deltager, og her håber hun på at venskaber 
og sammenhold igen kan føre til fremgang 
for de stående hunde i almindelighed og 
Korthåren i særdeleshed.
  Man kan ikke andet end beundre et menne-
ske som Ellen Jørgensen, og man må håbe, 
at man også frem over rundt om i klubberne 
kan fi nde mange ”Ellener” der vil yde en 
indsats bagved, og man må så sandelig også 
håbe, at klubberne husker at værdsætte de 
indsatser, der gør det muligt for os andre at 
”lege” med hundene.

- Jeg synes, det er så spændende med EDB, og det er 
vigtigt, at der er nogen til at give en hjælpende hånd til 
bl.a. de prøveledere, der ikke er helt dus med en PC.

www.fjd.dk

Agerhønetællinger
Så er efterårets tællinger gjort op. Som 
ventet var der en generel tilbagegang på 
grund af den dårlige sommer. Enkelte 
terræner er ikke talt på grund af meget sen 
høst af såvel korn som majs.
  Det er dog interessant at se, at på fl ere 
terræner er der alligevel ganske pæne 
fl okke. Mange har spurgt, hvordan det kan 
være, og forklaringen kan kun fi ndes et 
sted. Der har været føde nok. Agerhøns er 
fantastiske til at passe kyllinger, og hvis 
der er føde nok, skal forældrene nok holde 
kyllingerne både varme og tørre selv i en 
våd sommer.
  Det er logik for agerhøns, at hvis kyl-
lingerne skal bruge et meget stort område 
til at samle den nødvendige føde, så får 
de aldrig samlet nok, inden de igen skal 
ind under de beskyttende vinger. Rigtig 
mange kyllinger dør af sult i en sommer 
som 2015.
  Derfor er der al mulig grund til at gøre en 
indsats for at forbedre kyllingernes foura-
geringsmuligheder. Det er og bliver alfa og 
omega, hvis man skal have skabt en god 
agerhønebestand.
  Efterårets tælleresultater kan ses på FJDs 
hjemmeside under Forvaltningsområder og 
agerhønetællinger.
F.Ø.

Hvornår har du sidst været inde på FJDs hjemmeside?
På FJDs hjemmeside bringer vi løbende nyheder, som vi ikke bringer i Jagthunden. Vi forsøger også hele 
tiden at være opdateret på alle prøver og arrangementer, så du til en hver tid nemt kan fi nde hvor der er mark-
prøve, scweissprøve eller apporteringsprøve. Så klik ind på www.fjd.dk, hvis du vil være opdateret.  
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Løbetid – kan den udskydes – og kan den 
afbrydes, hvis den allerede er i gang?
Der er mulighed for at både afbryde og ud-
skyde løbetid, men det er ikke uden risici at 
gribe ind i naturens gang – så er det sagt.
  De gammelkendte midler Perlutex og 
Promon, som indeholder stoffet Medroxy-
progesteron acetat kan bruges til kortvarig 
udsættelse eller afbrydelse af løbetid i form 
af tabletter.
  Der kan være bivirkninger forbundet med 
behandlingen bl.a. øget risiko for livmoder-
betændelse og kræft i mælkekirtlerne. Det 
vil sige, at det kan være risikabelt at udsætte 
eller afbryde en løbetid hos hund, og under-
tegnede anbefaler det ikke.
  Hvis man vil udsætte løbetiden, skal man 
være ude i god tid, så man starter behand-
lingen, mens hunden er imellem to løbetider 
– men oftest kommer hundeejeren for sent i 
tanke om problemet, og man kommer såle-
des ofte for tæt på løbetiden (eller den er al-
lerede i gang) før man starter behandlingen. 
Det bedste er at foretage en svaberprøve 
fra tævens skede inden behandlingen, for at 
fastsætte det rigtige behandlingstidspunkt.
  Konklusionen er: Lad helst være med at 
gribe ind i naturens gang – det giver ofte 
problemer.
  Når det er sagt, så kan behandlingen an-
vendes i nødstilfælde, blot man er helt klar 
over risikoen – og den bør helt undgås, hvis 
der er tale om værdifulde avlsdyr. Desuden 
bør behandlingen undgås, hvis hunden før 
har haft livmoderbetændelse eller knuder i 
mælkekirtlerne, eller der er tale om en ældre 
hund.
  Det er usikkert, hvornår tævehunden kom-
mer i løbetid igen efter en sådan behandling.

Falsk drægtighed – også et problem, der 
kan ødelægge jagten.
  Falsk drægtighed opstår, når tævehundens 
hormonelle system ”tror”, at hunden er 
drægtig uden, at det er tilfældet. Dette kan 
være hensigtsmæssigt ude i naturen, hvor 
forskellige tævehunde så vil kunne hjælpe 
hinanden med at opfostre hvalpene – og der 
er masser af eksempler på, at en sådan falsk 
drægtig tæve kan opfostre andre tævers 
hvalpe, kattekillinger og andre dyreunger.
  Symptomerne på falsk drægtighed opstår 
ca. to måneder efter løbetiden på det tids-
punkt, hvor tæven skulle have født hval-
pene, hvis den var drægtig. Mælkekirtlerne 
vokser, og der kommer mælkesekretion – i 
nogle tilfælde kan bugomfanget også være 
forøget, så tæven ser lidt ud, som om den 
var drægtig. Tævens adfærd ændres – den 
”graver rede” og slæber gerne rundt på et 
tøjdyr eller lignende, som om det var en 
hvalp.
  Desuden kan tæven få nedsat appetit, og 
den kan blive ”pylret” og gå omkring og 
pibe mv.
  Denne adfærdsændring gør, at mange falsk 
drægtige tævehunde bliver helt umulige 
at bruge på jagt – de kan simpelthen ikke 
koncentrere sig om deres opgave.
  Så hvis man har en tævehund, der har 
tendens til at blive falsk drægtig, (proble-
met gentager sig ofte efter hver løbetid)- så 
gælder det om at være ude i god tid. Ved det 
første tegn på mælk i kirtlerne eller adfærds-
ændring skal der sættes ind med medicinsk 
behandling. Produkterne hedder Galastop el-
ler Kelactin, og indeholder stoffet cabergo-
lin, som er et homonpræparat, der hæmmer 
dannelse af hormonet prolaktin, som dannes 
i hypofysen, og er det hormon, der styrer 
adfærden og mælkesekretionen hos tæven 
efter fødslen. 

  Men det gælder om at være ude i god tid – 
hvis man først kommer i gang med behand-
lingen, når tilstanden er ”i fuldt fl or”, er det 
meget sværere at stoppe det igen. Produktet 
gives i foderet hver dag i en uge – det er 
receptpligtigt, så man må en tur omkring 
dyrlægen.

Hvad sker der, hvis man ikke behandler? 
falsk drægtighed? Tilstanden går over af sig 
selv, hvis man ikke gør noget, men det kan 
tage temmelig lang tid (14 dage eller mere), 
og der kan i enkelte tilfælde opstå kompli-
kationer i form af betændelse i en eller fl ere 
mælkekirtler.

Hvad med sterilisation af tævehunden? 
Eller P-sprøjter?
  Sterilisation af tævehunden medfører, at 
den ikke mere kommer i løbetid, og man er 
således ude over problemer, både med løbe-
tid, uønsket drægtighed og falsk drægtighed. 
Denne løsning kan dog ikke bruges, hvis der 
er tale om avlstæver.
  Inden man beslutter sig for sterilisation, 
bør man overveje fordele og ulemper. Her er 
der materiale til, at man kunne skrive en hel 
artikel mere, men kort kan man sige, at de 
fl este dyrlæger anbefaler sterilisation, hvis 
man ikke ønsker at avle på hunden.
  Tal med din dyrlæge om fordele og ulem-
per ved sterilisation af tævehunden – samt 
om det optimale tidspunkt for sterilisatio-
nen.
  P-sprøjte er også en mulighed – her 
injiceres tævehunden hver 5. måned med 
et tilsvarende produkt som nævnt ovenfor 
(Promon vet) – men også her er der øget 
risiko for bivirkninger i form af livmoderbe-
tændelse, kræft i mælkekirtlerne med mere, 
så sterilisation er helt klart at foretrække.

Øv! Nu er det hele ødelagt
Jagthund i løbetid eller falsk drægtighed

Mange har prøvet at stå med 
en tævehund, der kommer i 
løbetid eller går i falsk dræg-
tighed på det mest ubelejlige 
tidspunkt, lige op til den 
vigtige markprøve eller den 
allermest spændende jagt. 
Hvad gør man så?

Foto: Anette Laursen.

www.fjd.dk
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Mine forældre fi k deres første breton i 1983, 
så jeg er vokset op med racen. Det var 
faktisk deres tidligere genboer Kaj og Else 
Rasmussen også fra Bogense, der introdu-
cerede os for racen. Det var også dem, vi 
købte vores første hvalp af. De er nu også 
medlemmer af kaffeklubben. 
  Mine forældres næste breton fi k de i 1993. 
Hun blev mor til tre kuld hvalpe. I kuldet fra 
1997 fi k både vi og Kaj og Else en tæve-
hvalp, og i 1999 beholdt de også en tæve 
fra kuldet. Det var ikke planen, men hun var 
den sidste tilbage, så hun fi k lov til at blive. 
  Min far var ivrig jæger og havde også 
sine meninger. Markprøvehunde var ikke 
noget, han kunne se det store i. Nej det var 
jagthunde, som mine forældre avlede. Han 
blev syg midt i december 2001 og døde den 
9. februar 2002, så jeg stod i en alder af 19 
år, stadig i lære, med en konsortieplads og 
tre jagthunde, som jeg overtog fra ham. 
  Da den gamle hund døde i 2004, købte jeg 
så min egen første hund, en f.t spaniels, og 
i løbet af 2007 og 2008, mistede jeg de to 
gamle bretons.
  Nu skulle jeg have en ny breton, og i 2008 
gik jagten ind. Jeg var så heldig, at Ole 
Darman lige havde fået hvalpe, og der var 
en tæve tilbage. Så med Bimudos Bonnie, 
startede jeg træning i breton regi, i det som 
i dag bliver kaldt Kaffeklubben. Det har så 
givet mig utroligt mange nye venner, alle 
sammen med jagt og breton som hobby. 
  Bonnie er en rigtigt god jagthunde med 
sine egne meninger, nogle kalder hende 
endda en diva! Når folk har trænet sammen 
med os, så har de sikkert grinet lidt bagefter. 
Men har de set hende på jagt, så kan de godt 
forstå vores motto: Apporteringstræning 
er for amatører, profferne gør det på jagt i 
stedet, gerne på fugle, der ikke er skudt for 
godt, både på land og i vand. 
  Jeg ville faktisk gerne have haft en hvalp 
efter hende, men det ville ikke lykkes, så 

i vinteren / foråret 2013 gik jagten ind på 
min første markprøvehund, og havde min 
far vidst dette, havde han nok vendte sig i 
graven. 
  Jeg kørte til Videbæk for at se Breton-
klubbens vinderklassen og efterfølgende 
weekend til Valsgård for at se den udvalgte 
avlstæve, Engbjergvejens Abelone og hen-
des afkom. Jeg blev skrevet op til en hvalp 
efter hende, og lørdag den 22/6 ringede 
Kenneth og sagde, at min nye hund Klaphat-
tens Dudi var født.
  Hun er godt bygget og blev bedste tæve i 
juniorklassen på FJD udstillingen på Fyn og 
nummer 2 i Mou i 2014. Jagtsæsonen kom, 
og jeg havde besluttet, at hun ikke skulle 
bruges til ret meget jagt den sæson, da hun 
skulle stilles på en markprøve om foråret. 
Jeg gik rimelig meget på jagt, og fi k ikke 
rigtig trænet Dudi i jagtsæsonen, og lige 
pludselig var det forår! 
  Vi startede så småt med marktræning, små 
korte ture for os selv. Vi var en tur oppe hos 
opdrætteren, og her gik det sådan set rime-
ligt. Hun kunne fi nde fugl, men lydigheden 
fi k en påtale: - Hjem og træn dæk! 
  Næste træningstur var hos Kaj. Her deltog 
Anoq, Tjalfe, Indi og Dudi. Dudi var på 
haretur og råvildtfod, og der var ingen fugle 
til hende. Anoq blev skadet, så eneste hund, 
der kom i fugl var Tjalfe og John med en 
perfekt situation for agerhøns. 
  Dagen efter havde vi fælles træning i 
Kaffeklubben. Dudi fandt fugle og havde 
stand, men fuglende gik, og så prellede hun 
ud over en vej, som normalt næsten er øde. 
Denne dag var der en bil, og jeg var heldig, 
at hun ikke bliver ramt. Efter hun mistede 
kontakten med fuglene, kom hun tilbage, 
hvor hun stødte en hare, og så gik den vilde 
tur igen! DÆK lydighed. 
  Weekenden efter kørte vi til træning ved 
opdrætteren. Træning var mest af mig, jeg 
skulle nemlig lære, at manglede konsekvens 

giver en ulydig hund. Så jeg fi k nogle fi f 
og en masse motion, med at hente hunden, 
når den lavede noget forkert. Jeg tror aldrig, 
at jeg har løbet så meget, som jeg gjorde 
dette forår. Jeg fi k også en træningsdag på 
Sjælland, for at se efter harer, men de sad så 
løst, at de løb, inden hunden kunne se dem. 
Her var der også masse af fi f og et godt 
råd: - Stil ikke den hund endnu, vent og træn 
noget mere og meld så tidligst til, til vores 
hovedprøve. 
  Jeg fulgte rådet, og hun blev først tilmeldt 
hovedprøven, for skulle jeg føre hund, var 
det jo nok nemmest i unghundeklassen. Så 
gik den lokale træning for alvor i gang. Kaj 
og Indi måtte stå for tur, vi kørte træning 
om morgen, inden jeg skulle på job klokken 
ni, så begyndte det for alvor at tag fart med 
lydigheden og fuglebehandlingen.
  Den ene morgen fi k hun fi re gange fugle 
på samme mark, hvorefter hun blev koblet. 
Hverken Kaj eller mig kendte det store til 
træning på mark, så alle vores slip var fra 
ca. 45 til 75 minutter. De havde fået fart, på 
de to små sorte hunde. 

Weekenden inden vores hovedprøve gik 
tingene op i en højre enhed, vi havde træ-
ning i jagtforeningen, hvor hele fi re hunde 
var tilmeldt, den ene blev trukket på dagen, 
da den var løbsk. Sidste slip var Dudi og 
makkerhund ude, hunden slog nogle gode 
slag og opnåede stand, makkerhund kom op 
og snuste hende i røven, og selv med den 
provokation, blev hun bare stående. Hun rej-
ste på ordre parhøns, og der var ro i opfl øj.
  Så gik vi tilbage og tog sidste del af mar-
ken. Hun slog lige et enkelt slag og havde 
igen stand og samme fi ne behandlingen af 
single høne. Det var så vores store dag. Jeg 
var helt oppe at køre, og på vej hjem fi k jeg 
da også lige ringet til opdrætteren, for at 
fortælle lidt om dagens træning, 

På markprøve - 
aldrig i livet
Han havde aldrig selv troet det, og hans fader ville vende sig i graven, hvis han vidste det. 
Men man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt. Her er en hudløs ærlig beret-
ning fra en mand, der blev omvendt, og blev lokket på „glat is“ blandt gode venner på en 
hovedprøve.

Tekst: Benny Kuhlmann
Foto: Pernille Hansen m. fl .

www.fjd.dk
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Det der markprøve, mon det er noget 
for mig, synes Benny Kuhlmann at 
tænke.
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Så blev programmet for hovedprøven 
lagt på nettet, start sted var Stouby. En 
enkel bretonmand fi k sagt til mig, at det var 
et svært område, og havde jeg ikke nerver 
inden, så fi k jeg det der. 
  Efter lidt skriveri med Jan Larsen, fi k han 
mine nerver ned igen. Bilen blev pakket 
torsdag aften, og så var vi klar til en hyg-
gelig weekend i breton regi. 
  Første slip var Dudi ude med Strandbys 
Bon. Slippet gik fi nt, og begge hunde fi k 
vist fart og stil, der var ingen fugle i slippet. 
Næste slip fi k vi med Atlas, som er ejet af 
PVN. Uha et slip med en meget erfarne hun-
demand var nu en realitet, og ikke nok med 
det, så var vi kommet i kuperet terræn Vi 
skulle starte ned ad en bakke. Begge hunde 
blev sluppet, og de lagde søget op over 

bakken. Jeg havde fået at vide, at man skulle 
stole på hunden og lade den arbejde.
  Første hund, der kom tilbage var Dudi, hun 
slog et slag på venstre side og løber derefter 
ca. 20 meter, og så var der stand, hånden 
op og dommeren gav lov til at rejse. Hun 
rejste på kommando, og det første, der kom 
på vingerne, var to lærker, og derefter et par 
agerhøns, og der var komplet ro i opfl ugt og 
skud.
  Efter næste slip kom dommeres kritik, 
og Dudi fi k sin 1.pr, og så var vi med på 
sidelinjen resten af dagen. Da sidste slip var 
ovre, kørte vi til Bygholm Landbrugsskole, 
for at mødes med de andre deltagere.
  Da jeg jo aldrig før havde været deltager 
på en hovedprøve, gik der måske lige lovlig 
meget fest i det den fredag nat. Nogen skal 
jo lære det på den hårde måde, og det blev 
så mig. Kunne man have oddset på, om jeg 
kom til prøve næste morgen, ville de have 
givet godt igen. De fl este af dem, jeg kendte, 
havde vidst ikke regnet med, at jeg duk-
kede op. Selv min chauffør, som jeg havde 
shanghajet omkring midnat, havde opgivet 
mig, og var på vej over i en anden bil. 
  Anden dag startede, og første slip var med 
Elling Å’s Kado og de gik begge stort og 
fl ot, men der var ingen fugle i slippet. Næste 
slip var med Dudi’s bror Dixon. Dudi fandt 
fugle og Dixon kom til, og de gik i fælles-
skab parhøns op og de prellede et stykke.
  Så blev det middag, og helbredet var 
bestemt ikke blevet bedre af den friske luft. 
Tømmermænd og markprøve er ikke noget, 
der hører sammen! Dudi fi k et slip mere, og 
her gik hun igen stort og fl ot, og hun opnå-
ede stand et stykke fremme.
  Jeg fi k markeret til dommeren, imens jeg 
bragte mig i jagtbar situation. Dudi avance-
rede villigt på ordre, virkede dog lidt usik-
ker, og parhøns lettede ret foran, der var ro i 
opfl øj og skud. Det var dagens sidste slip og 
Dudi fi k endnu en 1 pr. 

Så var det matchning. Da vi kom frem, var 
der lige lidt lykønskninger til de andre, der 
har fået præmier på dagen, så gik lodtræk-

ning i gang. 
  Jeg havder jo aldrig før været med til 
matchning, heller ikke som tilskuer, så reg-
lerne var ikke helt klare for mig. Lodtræk-
ningen blev, at Dudi skal ud med Strandbys 
Anoq. Vi havde jo trænet sammen i foråret, 
og jeg vidste, at hun var lidt langsommere 
end ham. I min lille verden, havde jeg den 
forståelse, at en hund gik videre og en røg 
væk, så jeg og Dudi var allerede væk i mine 
tanker.
  Men sådan var reglerne ikke, Dudi og 
Anoq havde et fi nt slip sammen, og begge 
hunde var videre, henholdsvis som nummer 
to og fi re. Da kom opdrætterne lige forbi, 
for at sige, jeg var eneste tæve, som var med 
videre. Jeg fi k vist sagt, i tømmermændenes 
tegn, om det var godt?
  Dudi kom nu ud i slippet mod Athos, og 
han valgte at gå bagud, så jeg tog det stille 
og roligt, men der gik ikke længe, inden 
Athos igen var på linje, og hundene gik frem 
i terrænet. Athos opnåede stand, og Dudi 
stjal standen, og fuglene gik, og så var den 
matchning slut. 
  Om aftenen var der festmiddag og præmie-
overrækkelse. Helbredet var blevet bedre, 
og jeg nød da også et par genstande til mid-
dagen. Resultatet blev at Strandbys Anoq 
vandt rypen og blev bedste unghund. Nr. 2 
var Kenzo. Og Klaphattens Dudi blev bedste 
unge tæve, så jeg var stolt, da jeg skulle 
hente mine præmier.
  Hovedprøven var godt arrangeret, der var 
bretonfolk fra nær og fjern, som alle var 
fantastisk selskab både før, under og efter 
prøverne. Nu gælder det for mit og Dudis 
vedkommen åben klasse, så vi må hellere få 
strammet op på lydighed og dækøvelser!
  Jeg glæder mig allerede, til vi igen mødes 
på marken til træning og prøver. Så her fra 
en stor tak, til alle dem der har været med på 
sidelinjen til dette vanvittige projekt, jeg har 
begivet mig ud på. Uden jeres hjælp, var vi 
ikke nået hertil.  

Dudi med pokal og præmier. Jo, man kan hurtigt blive 
omvendt, og mon ikke Bennys fader alligevel er lidt 
stolt, hvis han kan følge med fra de evige jagtmarker.
Foto: Benny Kuhlmann.

www.fjd.dk

Merkel har udviklet en ny serie med skæftet designet i en mere kompakt stil. Skæftet er 
kortere, pistolgrebet er stejlere for små hænder, og kindpuden er højere. Alt dette gør det 
nemmere for brugeren at komme i skydeposition.

RX.HELIX Black DS Short leveres med skæftetræ i klasse 2 eller klasse 4.
Vejl. priser: Black DS Short HK2 fra kr. 28.595,- / Black DS Short HK4 fra kr. 30.995,-

Bemærk: Bundstykkeknop i overstørrelse er tilkøb.

KOMPAKT NYHED:  
RX.HELIX BLACK DS SHORT SYSTEM

Find nærmeste forhandler på www.normark.dk
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WetDog - Dansk design

inkl .  grat is  navn

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

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

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.

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

21
Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

(er store i størrelserne)

inkl .  grat is  navn

v/ 10 blandede

DUMMYVEST PROFIDDDUUUMMMMMMYYYVVVEEESSSTTT PPPRRROOOFFFIIIFIFFIDUMMYDUMMY

DIT NAVN

Sikkerhedsfarve med refleks, til ryg og front. 

- så ses du på jagten!

Brug bagstykket 
til at sidde på

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

TILBUD

Skriv “februar” i bemærkningsfeltet.

Frø til vildt- og Frø til vildt- og 
naturstribernaturstriber

FJDs medlemmer tilbydes frø til fordelag-
tige priser. De tre frøblandinger er målret-

tet markvildtet og lavet i et samarbejde 
mellem Markvildtudvalget, Poul Richard 
Jørgensen - Frørup og DLF-TRIFOLIUM, 

som også leverer frøene

Blomsterblanding
Giver dækning og fourageringsområde i kyllingetiden. Velegnet til 
blomsterbrak og randzonen. Kan stå i to år. 
Boghvede, honningurt, oliehør, quinoa, rødkløver, hvidkløver, alsik-
kekløver, stenkløver, kællingetand, esparsette samt l fodermarvkål.
Leveres i pakninger á 2 kg. passende til 1350 m2 
Pris pr. pakke: 350 kr.

Markvildt - dækning og føde
Giver dækning og føde i efterår- og vintermånederne. til mange 
markvildtarter. Flerårig.
Triticale, boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, cikorie, hvidkløver, 
stenkløver, lucerne samt fodermarvkål.
Leveres i pakninger á 10 kg. passende til 2800 m2.
Pris pr. pakke: 625 kr.

Redeskjul - insektvold
Giver dækning og godt redeskjul samt opformeringssted for gavn-
lige insekter. Flerårig.
Timote, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og engsvingel.
Leveres i pakninger á 2 kg. passende til 1250 m2.
Pris pr. pakke: 150 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.
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Der har været sagt og skrevet meget i løbet 
af efteråret om nye og mærkelige regler, om 
gaver til landbruget eller om mere eller min-
dre naturværdi i det åbne land. Men uanset, 
om man mener det ene eller det andet, så 
giver de krav, der stilles til landbruget kom-
bineret med reglerne i den nye bekendtgø-
relse gode muligheder for at gøre en indsats 
for markens dyre- og fugleliv.

Et af de nye krav til landbruget er 
MFO-områder (miljøfokusområder). For 
at en landmand kan få arealstøtte skal han 
udlægge 5% af sit omdriftsareal (hvis det 
er større end 15 ha) som MFO-område. Det 

kan gøres på forskellig vis, og her tæller alt 
lige fra GLM-landskabselementer (typisk 
fortidsminder, små vandhuller o. lign) til 
frivillige randzoner, brakarealer og efteraf-
grøder.
  Det er dog ikke ligegyldigt, hvad landman-
den vil bruge som MFO-område. Eksempel-
vis har efterafgrøder kun en vægtningsfaktor 
på 0,3, medens frivillige randzoner har en 
vægtningsfaktor på 1,5. det betyder, at det 
for nogle landmænd kan være ret lukrativt at 
etablere frivillige randzoner.
  En anden mulighed set i forhold til vildtet 
er, at landmanden kan anmelde sine natur-og 
faunastriber som MFO-brak. Hvis han gør 

det, er der ingen arealbegrænsning, hvilket 
betyder at uhensigtsmæssige kilestykker, der 
f.eks. er fem meter brede i den ene ende og 
14 meter i den anden, kan tages ud.

Og hvad er det så, landmanden kan og må? 
Når det gælder MFO-brak kan den enten 
anmeldes som slåningsbrak eller blom-
sterbrak. Slåningsbrak skal behandles som 
hidtil med et krav om slåning (af hensyn til 
kontrol) i eftersommeren. Denne regel bør 
alle forstandige mennesker kæmpe for at få 
ændret, så slåning skal foretages i overgan-
gen mellem vinter og forår. Kontrollen kan 
så udføres i april-juni.

Mange muligheder for

markvildtet

De biotopforbedrende tiltag skal etableres der, hvor 
vildtet færdes f. eks. i forbindelse med eksisterende 
småbiotoper. Tekst: Flemming Østergaard

Foto: Kim Heriksen

Nye regler gør det lettere at etablere natur- og faunaforbedrende tiltag i det åbne land.

www.fjd.dk
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Samt udstyr til din vildtpleje
Fra førende producenter  
i England og Danmark

Frø og frøblanding 
til dine vildtagre

  Hvis arealet anmeldes som blomsterbrak, 
må man jordbehandle om foråret og udså bi- 
og faunavenlige urter på hele arealet. Blom-
sterbrak skal ikke slås. Man kan forestille 
sig, at mindre arealer med blomsterbrak året 
efter anmeldes som slåningsbrak. Så vil det 
blive slået ca. halvandet år efter, det er an-
lagt, og året efter kan det så igen anmeldes 
som blomsterbrak. Er arealet stort nok, kan 
man jo lave halvt halvt.
  Når det gælder de frivillige randzoner, 
må landmanden udså bi- og insektvenlige 
planter i de yderste tre meter af randzonen 
ind mod omdriftsarealet. Jordbehandling og 
tilsåning skal foregå om foråret. 
  Endelig må man naturligvis gerne fortsat 
anlægge natur-og faunastriber i markerne 
lige som hidtil. Efter reglerne om maks. 10 
meters bredde. Maks. 10% af markens areal 
og mindst 10 meter mellem striberne.
  Barjordsstriber skal ligge i kanten af mar-
ken. De må dog godt ligge mellem afgrøden 
og en eventuel faunastribe med blomster.
  Det siger sig selv, at brakarealer og 
randzoner ikke må gødskes, men vi havde 
regnet med, at faunastriberne  op til 3% af 
marken kunne have en gødningskvote, som 
kunne anvendes i marken. Det var et løfte 
fra Fødevareminister Dan Jørgensen for 
åben skærm sidste forår. Desværre kom der 
et valg i vejen, og ændringen nåede ikke at 

komme med i den gødningsbekendtgørelse 
der gælder frem til august i år.
  Projektleder, Thomas Iversen, Danmarks 
Jægerforbund håber på, at det vil lykkes at 
få det skrevet ind i den kommende bekendt-
gørelse med henvisning til ministerløfte fra 
sidste år. Om mon ikke det vil være muligt. 
Den nuværende regering har da vist sig som 
ganske landbrugsvenlig.

Det er naturligvis os, dig, jægerne, hunde-
manden, der skal få landmanden til at være 
med på de gode tiltag. Men det er ikke lige-
gyldigt, hvordan og hvor det etableres. Det 
er klart at MFO-brak vil blive udlagt, hvor 
det driftsmæssigt er mest hensigtsmæssigt, 
og så er det om at få mest muligt ud af det.
  Når det gælder fauna- og naturstriber får 
man nok mest for pengene, hvis de place-
res rigtigt. Kyllingestriber bør placeres tæt 
på, hvor agerhøns og fasaner holder til om 
foråret, og anlagt f. eks. i forbindelse med 
eksisterende småbiotoper, kan man ofte få 
en fi n effekt ud af få hundrede m2.
  Det gælder også om at så tyndt specielt 
i kyllingestriberne. Den mest almindelige 
fejl er, at planterne står alt for tæt. Derved 
kommer der ikke varme ned til bunden. Der 
bliver koldt og fugtigt, insekterne indfi nder 
sig ikke, og kyllingerne kan ikke bruge det 
som fourageringsplads.

  Og så er der endlig alle de naturlige 
småbiotoper. Grøftekanten, det lille krat, 
vandhullet eller det udyrkede hjørne. Gør 
alt hvad du kan for, at landmanden bevarer 
disse opholds- og ynglesteder og få eventu-
elt lov til at udbygge og forbedre dem.
  God fornøjelse.

FJD tilbyder alle medlemmer frøblandin-
ger, der passer til de forskellige tiltag. Se 
annoncen side 21.

Så tyndt, så solen kan klomme ned og varme jorden 
op, og der er plads til at kyllingerne kan færdes. Foto: 
Werner Beeke.

www.fjd.dk
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Blå duer
i januar
Vi har stående jagthunde, fordi vi holder af jagten i det åbne land. Men vore hunde kan og 
skal naturligvis også bruges til andre jagtformer. Trækjagt er en herlig jagtform. Og ofte er 
der plads til lidt refl eksioner og tankespind.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Kim Henriksen

Jeg har i næsten to timer oplevet 
trækjagtens fascination og spænding.
Har haft tid til at fi losofere og fanta-
sere over dette og hint.
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Engang var trækjagt på duer synonymt med 
jagt i august og september. Ofte med jægere 
i korte bukser og skjorteærmer. Nu må vi 
vente til november, og på det tidspunkt er 
jagtkalenderen ofte optaget af andre jagtfor-
mer. Men duejagt kan altså også fi nt udøves 
i januar.
  Trækjagt er at se; at spejde efter den eller 
de prikker i horisonten, som når de kommer 
nærmere, måske viser sig at tilhøre arten, 
som er jagtens eftertragtede mål. Det unge 
øje ser den fjerne fugl først, men det er det 
erfarne øje, som først på fl ykendingsmaner 
på lang afstand afgør, om fuglen er jagtre-
levant.
  Hver fugleart har sin egen særegne fl y-
vestil. Mågerne, hovedsageligt sølvmåger, 
afslører deres identitet ved et fl yvemønster, 
der veksler mellem svæv og ubesværede og 
nærmest dovne vingeslag. Flugten forstyr-
res af små ryk, når fuglen med kikkertøjne 
tilsyneladende lynhurtigt registrerer, hvad 
markerne dybt under dem indeholder.

Kragerne kommer gerne enkeltvis. 
Flugten kan virke lidt planløs; kursen 
korrigeres jævnligt, måske ved synet af 
mulige fødeemner, eller måske har kragens 
røntgenøjne registreret en potentiel faremu-
lighed i landskabet. Ofte afslører de sig selv 
ved et hæst og hånligt ”kra”, som omgående 
afl everes, hvis fremmede artsfæller viser 
sig på territoriet. Og hvis en musvåge i gli-
defl ugt eller med tunge vingeslag viser sig 
i luftrummet, påtager kragen sig omgående 
også opgaven som gadedreng og provokatør 
overfor de lidt tunge rovfugle, som fra det 
meste af Norden forsøger at fi nde føde i et 
vinterlandskab, der trods alt rummer større 
fødemuligheder end norske fjelde begravet i 
meterhøj sne.
  Allikerne fl yver i fl ok. I en huggende stil, 
som må kræve mange kræfter. Og så kan 
de ikke holde kæft. De ”snakker i munden 
på hinanden”. Måske diskuterer de bare, 
hvor turen skal gå til i dag? De lyder som 
en samling usmurte hjul på vogne eller 
trillebøre fra den tid, hvor det ikke var en 
selvfølge, at stort set alle hjul var udstyret 
med kuglelejer. 
  På trods af årstiden kan der også komme 
en kile gæs. I nærmest geometrisk nøjagtig 
formation kommer de tunge fugle træk-
kende; i en fart, som kun kan vække vantro 
beundring hos beskueren. Man undres også 

over, hvorfor de ikke nyder tilværelsen 
under lunere himmelstrøg, men en række 
milde vintre har vel vænnet dem til, at turen 
sydpå ikke var ulejligheden værd. På for-
underlig vis skal de jo alligevel i gang med 
æglægning og udrugning af næste genera-
tion om bare et par måneder. Gæs hører man 
for resten ofte før man ser dem. Kommuni-
kationen, der sikrer sammenhold i fl okken, 
kan høres på forbavsende lang afstand. De 
må sende på en særlig ”langtrækkende” 
frekvens.
  Det samme gælder i øvrigt også de ravne, 
som anes i kort glidefl ugt over skoven. 
Deres karakteristiske hæse stemme lyder tæt 
på, men man skal spejde langt væk, for at få 
øje på Odins fugle, som der efterhånden er 
betænkeligt mange af i den danske natur.
  Et vemodigt spovefl øjt lyder i vinterkul-
den. Jeg tror i første omgang, at jeg hører 
forkert. Men så hører jeg igen det vemodige 
fl øjt, som jeg forbinder med min barndoms 
stub- og græsmarkers bløde augustaftner. 
Der var engang, da der var jagttid på den 
vor største og prægtige vadefugl. Jeg får 

faktisk ikke øje på fuglen, (men får dagen 
efter på DOF’s hjemmeside bekræftet at et 
betydeligt antal regnspover overvintrer i det 
fynske). Utroligt at de kan fi nde føde i et 
nedfrosset landskab.
 
Så er der en prik, som nærmer sig med stor 
hast. Eller rettere der er fl ere prikker i det 
fjerne, som hastigt og målbevidst kommer 
nærmere. I januar er duer på solotur ikke 
almindeligt. Sne og frost samler duerne i 
fl okke, der kan antage betydelige dimensio-
ner, når de tager på tur efter føde eller sidder 
på hvilepladserne i skovens høje løvtræer; 
gerne eg eller bøg, så spisekammeret i form 
af en skovbund med millioner af agern og 
bog er lige ved hånden. 
  Duer har tilsyneladende altid et klart mål 
for deres fl yvning. Kursen er sat, og som en 
lige streg følges den målrettet af hele fl ok-
ken med hurtige og kraftfulde vingeslag.
  Jeg sidder bag en tæt granremisse, hvor 
det omkringliggende majsbælte er slået ned. 
Bæltet har efteråret igennem tjent som skjul 
og dække for fasanerne, men nu kan de del-

Duerne kom susende bagfra, 
uden at jeg havde opdaget 
dem. 
Foto: Flemming Østergaard.

 

Hver gang, der er „træf“, er der noget at hente.
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FJDs Agerhønefond søger projekter
FJDs Agerhønefond støtter etablering af nye agerhøneterræner. Dvs. at skabe bedre levevilkår for agerlandets karakterfugl.

Hvem kan søge?
Medlemmer, specialklubber, lokale hunde-
klubber mv. kan ansøge fonden om tilskud 
til aktiviteter, der har til formål at forbedre 
forholdene for agerhønen i det pågældende 
område.

Ud over at skabe et bedre agerhøneter-
ræn, bør formålet med aktiviteten også 
være at give øgede muligheder for træning 
af stående jagthunde, oplæring af nye 
hundeførere eller give mulighed for at nye 
jægere kan lære jagt med stående hund at 
kende.

Ansøgningen sendes til FJDs Markvildt-
udvalg på mail@storaaens.dk med en 
beskrivelse af projektet samt den forven-
tede økonomi.

Foto: Dr. Echard Gottschalk.

FJDs bestyrelse, tager på 
sit årlige møde i maj stilling 
til indkomne ansøgninger 
og uddeler penge fra fonden 
efter indstilling fra Mark-
vildtudvalget.
 

www.fjd.dk

vist knuste majskolber passende tjene som 
spisekammer for revirets fauna i allerbrede-
ste forstand.
  Specielt håber jeg på, at duerne i et sne-
dækket og frysende landskab skal kaste sig 
over majsen, og for en stund erkende, at de 
tilsneede bog og agern er umulige at fi nde.
  Hvis januarduerne for alvor kaster deres 
kærlighed på et sådan vinterligt spisekam-
mer, kan der skydes rigtigt mange duer. Det 
kan vanskeliggøre jagten, hvis duerne væl-
ger at ankomme i fl okke på fl ere hundrede. 
Og det har de haft en tendens til på netop 
det revir, hvor jeg iklædt camoufl agetøj fra 
top til tå sidder og venter på den sværm, der 
nu nærmer sig.
  Jeg mærker den spænding, som alle 
trækjægere kender, når fugle er i luften. Vil 
de holde kursen, kommer de på forsvarligt 
skudhold, vil de slå på de opsatte lokkere?
  Dagens duer vil ingen af delene. De ændrer 
kurs uden at ænse hverken majs eller lok-
kere. De høje gamle ege i skoven trækker 
dem som en magnet. Det gentager sig nogle 
gange, og jeg begynder at føle mig fristet til 
forlægge min plads nærmere den rute, som 
åbenbart er duernes foretrukne i dag. Mange 
års erfaring har imidlertid lært mig, at et 
”pladsskifte” ofte resulterer i, at duerne om-
gående ændrer deres rute, så de nu pludselig 
nærmest konsekvent fl yver tæt forbi den 
plads, som jeg netop forlod. Altså fastholder 
jeg stædigt min position.
  Jeg sidder med ryggen mod remissen, og 

med torpedofart kommer tre duer lavt bag-
fra. Jeg opdager dem alt for sent, de er både 
40 og 50 meter ude før jeg overhovedet 
registrerer, at de faktisk kom lige over mit 
hætteklædte hoved. Men så kommer en en-
lig efternøler, og nu er jeg klar. Et lynhurtigt 
bagskud sender duen i den snedækkede jord.
  Kort efter kommer en halv snes duer til 
syne, de holder fortsat en kurs, som gør 
ethvert forsøg på skudafgivelse urealistisk, 
men pludselig er der minsandten en enkelt 
due, som åbenbart lader sig friste af mine 
lokkere, den ændrer kurs og kommer i et 
oplagt spidsskud over mine lokkere. Den 
falder hårdt og tungt på den frosne jord, og 
den opdagede formentlig aldrig lokkeduer-
nes forræderi. 

Der kommer i løbet af den næste time 
duer for i ny og næ. Jeg får et par duer mere, 
og jeg præsterer også et par blanke forbiere.
  Jeg har i næsten to timer oplevet trækjag-
tens fascination og spænding. Har haft tid til 
at fi losofere og fantasere over dette og hint. 
Men jeg er ikke god til at sidde stille i time-
vis; det er en svaghed, som klart begrænser 
mine muligheder som trækjæger. Det gælder 
for øvrigt alle former for anstandsjagt. Mit 
temperament er ikke til at vente. Jeg vil 
helst opleve jagten og naturen i bevægelse. 
Allerhelst bag en velgående og stortsøgende 
hund.

De er løse i fjerene de duer og kan godt give nysean-
fald til en apportivrig ruhår.
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3.799,-

JAGTSÆT SPHERE®–CARIBOU
Vind-og vandtæt jagtsæt med den allernyeste 
camouflageteknik. Det fantastiske Sphere®-
mønster bygger på pixelteknologi som inde-
bærer, at vildtet på afstand ikke kan fokusere 
på tøjet. Konturerne forsvinder og vildtet ser dig 
ganske enkelt ikke. 

Sættet er foret med High-Ventilation™ netfor 
med mulighed for ekstra ventilation ved hårde 
strabadser.

Jakken har forlænget rygstykke og aftagelig 
hætte med skygge. Bukserne kan reguleres 
i benafslutningen, har forhøjet rygstykke og 
mange praktiske lommer med lynlås 

Perfekt pasform og komfort. Åndbar og 
100% vandtæt med tapede sømme

Hele sættet kr. 3.799,-

www.pinewood.dk

Den bedste jagt nogensinde!Den bedste jagt nogensinde!

•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

•  Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt 
kød, som hunden kan omsætte i kroppen

•  Foderet smager så godt og ser så indbydende 
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

•  Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er 
det muligt, at finde et foder der passer til netop 
din hund

•  Prisen er fair, så alle hundeejere kan give  
deres bedste ven en god og nærende kost

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

HIKE Hundefoder, Fuglevænget 24, Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 7339, hike@hike.dk,  /hikepetfood HIKE.DK

•

•

•

•

•

•

Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 734, stedr,HI vænd geefo ugKE b 4 7æn tednde Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r Fu 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os
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Deltagelse på prøver for udenlandske 
hunde
Ved tilmelding til prøver af udenlandske 
hunde bedes klubberne være opmærk-
somme på følgende:
  Danskejede hunde skal være stambogsført 
i Dansk Kennel Klub (DKK).
  Importerede hunde, der er under registre-
ring i DKK, kan stilles til prøve, såfremt 
ejeren sammen med anmeldelsesblanketten 
indsender en bekræftelse fra DKK på, at 

hundens stamtavle er under importregistre-
ring i stambogsafdelingen. I dette tilfælde 
er ejeren selv pligtig til at indhente bekræf-
telsen fra DKK’s stambogsafdeling.
  Hundene er danskejede, når ejeren står 
påført på den udenlandske stamtavle.  
  Med venlig hilsen
  DANSK KENNEL KLUB
  Jens Heine
  Prøveafdelingen og kennelmærker

Nye apporteringsdommere
Det kan hermed oplyses, at følgende er ble-
vet autoriseret som apporteringsdommere:
Hans Kristian Lau Jensen, Sinding Hedevej 
45, 8600 Silkeborg.

Mona Storgaard, Karl Jensensvej 16, 6731 
Tjæreborg.

DJU siger til lykke med udnævnelsen.

Hans Kristian Lau Jensen Mona Storgaard

5-klub International vinderklasse 2016

Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub, Klubben for 
Gamle Danske Hønsehund og KJS

Afholder international vinderklasse lørdag den 19. marts 2015.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, Tjørring, 7400 Herning 
Mødetid kl.: 08:00
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 Fuldbrugs-
prøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller DJ´s udvidede apporte-
ringsprøve 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.

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

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

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

www.fjd.dk

www.jagtdet.dk Krogsholmsvej 6, 9575 Terndrup, info@jagtdet.dk 41 10 54 22
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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 - altid Danmarks laveste priser!

God kraftig kvalitet fra kr. 245,- incl. moms

Danmarks suveræn bedste kvalitet 
og største udvalg i fælder 
til ræv, mår, ilder m.m.

www

D
o
t

www

DJU
orienterer
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Når du køber Red Deer jagtsæt 
med tilbehør, støtter du forskning 
mod brystkræft. 
Pinewood giver 50% af overskud-
det til Kræftens Bekæmpelse.

I SAMARBEJDE MED 
HUNDEDAMEN.DK

Vær med til  at støtte 
Kræftens bekæmpelse og gør en forskel.

Forhandles via vore forhandlere. Klar i august 2015
Se mere på: www.pinewood.dk

RED DEER JAGTSÆT
Vi har nyudviklet et vind og vandtæt 
jagtsæt specielt til kvinder. Funk-
tionel  kollektion, som indeholder 
jakke, buks og  masser af tilbehør. 
Med højfunktionsmembran til den 
aktive jæger og hundefører, som 
kræver lidt ekstra. Tappede sømme, 
forstærkninger, aftagelig hætte, vind- 
og vandtæt med mange praktiske 
lommer. 
Flot design med et feminint look 
og mange fine detaljer. 
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24h

”I min aktive hverdag som hunde-
dame, går jeg altid med Pinewood. 
Altid god kvalitet, så jeg føler mig 
godt tilpas gennem en hel dag ude 
i naturen”

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

Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan 
indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthunde-
derby. Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.

Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthun-
dederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Derbyudvalgets kontor Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  
Slangerup.
Tlf. 47381036.

Dansk Jagthunde Derby 2017
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Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for 
alle racer) og åben klasse kr. 350,00. 
Tilmelding: Skal ske på Hundeweb. Til-
meldingsfrist: Alle prøver den 6. marts til 
midnat undtaget Midtfynske prøve, Born-
holmske prøve og Skovprøven. Se under de 
enkelte prøver.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stam-
bogsførte stående jagthunde er startberet-
tigede. 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. 

Vær opmærksom på, at der udover de an-
noncerede prøver kan komme ekstra prøver 
på hundeweb. 
  Knæk og bræk,   Med venlig hilsen
  Jette Veggerby ( Sekretær for FJD)

Engelske racer
Nordjyske prøve lørdag den 12. marts  – 
max 2 hold
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. Toftegårdvej 
65, 9440 Aabybro
Mødetid: kl. 08.30 
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle 
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. nr. 
4093 2898 efter kl. 16.00, E-mail: ir@ken-
neloestkysten.dk 
Dommere: Allan Nissen og Poul Valdemar 
Nielsen

Midtjyske prøve ved Salling søndag den 
13. marts – max 2 hold
Mødested: Eskjær Hovedgaard, Eskjærvej 
21, 7870 Roslev
Mødetid: 8:00 
Prøveleder: Brian H. Krog, Lykken 13, 7860 
Spøttrup, Tlf.nr. 27617091, E-mail: bhk@
tekniclean.dk
Dommere: Poul Ågaard Sørensen og Jan 
Koch

Sydjyske prøve ved Darum lørdag den 12. 
marts – max 3 hold, 36 hunde
Mødested: Darum Kultur og Fritidscenter, 
Nørrebyvej 16 A, St. Darum, 6740 Bram-
ming Mødetid: kl. 08.00 
Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 
6740 Bramming
Tlf. nr.: 2485 5377. E- mail: ac-hpc@mail.
tele.dk 
Dommere: John Bak, Poul Aagaard og 
Thomas Klit
Andet: Der kan købes madpakker, bestilles 
hos prøveleder senest 10. marts

Midtfynske prøve fredag den 11. marts - 
max 1 hold 
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 
Broby
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 4. marts 
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 
5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794, 
E-mail: metrinelund@hotmail.com 
Dommere: Ikke på plads endnu

Kolding prøve søndag den 13. marts - max 
1 hold blandet ungd. og åkl. 
Mødested: Hotel Scandic, parkeringsplad-
sen, Kokholm 2, 6000 Kolding. Afkørsel 63 
fra E45.    Mødetid: kl. 09.00 
Prøveleder: Henrik G. Christensen, Kob-
belskoven 39, 6000 Kolding. Tlf. nr.: 
21429006. 
E-mail kontakt@waterpro.dk 
Andet: Madpakke spises i terrænet 
Dommer: Ikke på plads endnu

Sjællandske prøve søndag den 13. marts - 
max 4 hold 48 hunde 
Mødested: Lammefjordens Jagtforening, 
Østre Vej 20, 4532 Gislinge.
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Ásgeir  Páll  Júlíusson og John 
Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munkebjergby. 
Tlf.: 22122252 og 21496551. E-mail: ken-
nelaeblevangen@gmail.com   
Andet: Der kan købes morgenkaffe samt 
pølser, øl og vand ved afslutningen. Frokost 
i terrænet 
Dommere: Flemming Sørensen, Frede Niel-
sen, Poul Erik Dahl og Anton Dahl

Kontinentale- racer.
Nordjyske prøve søndag den 13. marts - 
max 5 hold, 60 hunde
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 
Dalbyover, 8970 Havndal 
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22, 
Sødring, 8970 Havndal. Tlf.: 51982054
E-mail: strandkantens@yahoo.dk  
Andet: Der kan købes morgenmad. Madpak-
ker kan bestilles hos prøveleder to dage før. 
Der kan købes pølser mv. efter prøven
Dommere: Jesper Kjærulff og Jørgen Larsen

Nordjyske prøve ved Hobro lørdag d. 12. 
marts – 24 hunde, 2 hold blandet åben- og 
unghundeklasse
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro
Mødetid: 9:30
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3, 
9500 Hobro. Tlf.  21341660 
Mail: peter@eurocon.dk
Dommere: Ikke på plads endnu

Østjyske prøve lørdag den 12. marts – max 
3 hold.
Mødested: Skakkesholm, Grenaa Lystbåde-
havn, 8500 Grenaa 
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 
8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587 
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk  
Dommere: Ikke på plads endnu

FJDs forårsmarkprøver 

Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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Sydjyske prøve ved Løgumkloster søndag 
den 13. marts – kun åben klasse, max. 12 
hunde, 1 hold
Mødested: Damhusvej 9, 6240 Løgumklo-
ster
Mødetid: 8:30
Prøveleder: Otto Brunhøj Jensen, Damhus-
vej 9, 6240 Løgumkloster, tlf. 40338225. 
E-Mail: boegevang@post.tele.dk
Dommer: Ikke på plads endnu
Info: Der kan købes øl, vand samt kaffe

Sydjyske prøve ved Dover Lørdag den 12. 
marts – 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

Sjællandske prøve Ringsted lørdag den 12. 
marts – max 4 hold
Mødested: Ringsteds Jagtforenings Klub-
hus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted 
Mødetid: kl. 08.00 
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 
30, 4174 Jystrup. Tlf. 60491166 
E-mail soren@fredskovs.dk  
Andet: Der kan købes morgenkaffe, brød, øl 
og vand samt eftermiddagskaffe og kage
Dommere: Ikke på plads endnu

Sjællandske prøve Vordingborg søndag 
den 13. marts – max 3 hold
Mødested: Se hundeweb
Mødetid: 8:30
Prøveleder: Bo Christensen, Granvej 20, 
4760 Vordingborg. Tlf.: 60190375 E-mail: 
barmosen62@gmail.com 
Andet: Morgenmad samt øl og vand kan 
købes
Dommer: Ikke på plads endnu

Engelske og Kontinentale racer
Midtjyske prøve søndag den 13. marts – 
max 3 hold. 2 eng. og 1 kon.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 
Videbæk
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Harry Jensen, Egeris-
vej 6, Vorgod, 9620 Videbæk. Tlf. nr. 
97175215/23307215 
E-mail: harry.birte@privat.dk  
Andet: Der kan købes morgenkaffe og grill-
pølser til middag. Drikkevarer skal købes i 
huset
Dommere:  Ikke på plads endnu

Sydsjællandske prøve lørdag den 12. marts 
- max. 2 hold engelske og 2 hold kontinen-
tale
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus 
”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørda-

len 5, 4690 Haslev tlf.: 23305953 E-mail: 
clauskr@sol.dk 
Dommere: Ikke på plads endnu

Bornholmske prøve søndag den 10. april  - 
1 hold eng. og 1 hold kont. 
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klub-
hus, Kongensmark, 3700 Klemensker
Mødetid kl. 09.00. Tilmeldingsfrist 3. april 
Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 
Rønne. Tlf.: 40353558 
E-mail: hvideenge@mail.dk 
Dommere: Søren Stærkær og René Jørgen-
sen

Skovprøven tirsdag den 22. marts – max. 8 
hunde
Mødested: Bunken Hus, Råbjergvej 73, 
9982 Aalbæk
Mødetid: kl. 08.30 morgenkaffe kl.08.00. 
Tilmeldingsfrist 15. marts
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming, Tlf.: 23340635, 
E-mail: erlingclausen@live.dk
Prøven er for engelske og kontinentale der 
har 2. pr. i åben klasse eller brugsklasse 
Dommer: Ikke på plads endnu.

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

www.fjd.dk
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Dansk Jagthunde Derby 2016
Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 
18. og lørdag den 19. marts i Nordjylland.
Standkvarter: Luneborg Kro, Luneborgvej 
310, 9382 Tylstrup. Tlf: 98265100.
Prøveledere: Ingerlise og Poul Rasmussen 
samt Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til ind-
ledende heat: Allan Nissen, Flemming 
Fuglede, Anton Dahl, H.P. Clausen, Erik 
Rimmen og Jens Hansen. 
2. heat og matchning dømmes af Allan Nis-
sen, Flemming Fuglede og Anton Dahl.

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 18. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. 
Opråb og sammensætning af de enkelte hold 
til indledende heat.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

Lørdag den 19. 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.jagthun-
dederby.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.
Buffet samt te og kaffe. Pris pr. person kr. 
270.-
Madpakker a kr. 70.-.
  Derbymiddag og madpakker skal bestilles 
på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæ-
ren.
  Bestilling af fortæring er bindende.

Bestilling af værelser foretages ved 
direkte henvendelse til Luneborg Kro, Tlf. 
98265100.  

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Ga-
dekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup. Tlf. 
47381036.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog

Foto: Kim Henriksen.

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

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

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

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r

www.fjd.dk
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DKK’s vinderklasser: for ejere/førere  med 
stående  jagthunde. Skal være medlem af 
DKK og hunden skal have DKK anerkendt 
stambog og i øvrigt opfylde reglerne for at 
stille i vinderklasse. Der kan kun tilmeldes 
til én af DKK’s vinderklasser. 
For udenlandske hunde skal kopi af stambog 
tilsendes DKK’s jagtafdeling/alternativt 
afl everes til prøveleder, som videresender til 
administrationen.

Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver 
er 14 dage før prøvens afholdelse.

Vinderprøver engelske racer
Vinderklasse på Sydsjælland
Prøven afholdes mandag den 14. marts 2016
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Kleis 22 14 20 76
Dommere: Søren Stenhøj Jørgensen (ordf.) 
& John Bak

Vinderklasse ved Bramming 
Prøven afholdes mandag den 21. marts 2015
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, 
Kjærgårdvej 9a, Hunderup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 800 
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35 
Dommere - prøve 1: Svend Aage Vad (ordf) 
& Poul Erik Dahl
Dommere - prøve 2: Jan Andreasen (ordf) & 
Thomas Klit

Vinderklasse ved Vildbjerg 
Prøven afholdes onsdag den 6. april 2016
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 
Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 
81
Dommere  prøve 1: Ikke på plads.
Dommere  prøve 2: Brian H. Krog (ordf) & 
Kristian Frøkjær

Mesterskabsprøven på Vestsjælland (uden 
Cacit)
Prøven afholdes søndag d. 10. april 2016
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene 
kvalifi cerer sig fra specialklubbernes og 
DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, 
Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Erik Petersen / Jan Lorentzen 
tlf. 20 72 91 90 – 20 14 70 48
Dommere: Flemming Sørensen (ordf.), 
Erling Clausen & Allan Diederichsen 

Vinderprøver kontinentale Racer
Vinderklasse ved Grenå 
Prøven afholdes ved Grenå lørdag den 19. 
marts. 2016
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkes-
holm, Grenå Lystbådehavn, 8500 Grenå - kl. 
08.30
Prøveleder: Mogens Nielsen, 3059 3587
Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og 
vand samt eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Tommy Hougaard ordf.,vakant

Vinderklasse ved Ringsted 
Prøven afholdes ved Ringsted fredag den 
25. marts. 2016
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: Vakant

Vinderklasse ved Ribe 
Prøvens afholdes fredag den 1. april 2016
Mødested: Skydebane 3, 6730 Ribe. Kl. 
08.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, 40 76 72 37  
Dommere: Kaj Hedegaard (ordf), Erling 
Petersen og Per Hugner-Olesen

Vinderklasse ved Nørager 
Prøvens afholdes fredag den 1. april 2016
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 
9610 Nørager, kl. 08.30
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen. 20 47 33 
82
Prøve 1: Dommere: Jørgen Larsen (ordf), 
Knud Måbjerg & Knud Føhns
Prøve 2: Dommere: Gorm Henriksen (ordf), 
Kirstein Henriksen, Ole Hildebrandt

Mesterskabsprøve ved Grenå lørdag den 
9. april 2016
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkes-
holm, Grenå Lysbådehavn, 8500 Grenå 
kl.08.30
Prøveleder: Mogens Nielsen / Conni Jacob-
sen DKK repr.  
Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og 
vand samt eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Ove Nissen Nielsen (ordf.), Jes 
Laulund og Knud Viggo Jensen.

FCI prøve ved Hobro fre. den 15. april 2016
Der kan uddeles CACIT såfremt kvaliteten 
er til det.
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro, kl. 
09.30
Prøveleder: Peter Katholm
Dommere: Oplyses senere

Skovfugleprøver 
(Engelske & Kontinentale racer)  2016
Ved tilmelding søg efter skovfugleprøver.

Skagen/Tversted Klitplantage 
Dato og mødested oplyses på hundeweb/ 
www.dkk.dk
Prøveleder Peter Katholm

Ringkøbing /Dejbjerg 
Dato og mødested oplyses på hundeweb/ 
www.dkk.dk 
Prøveleder Uffe Jacobsen

Stenbjerg Klitplantage  Lørdag den 8. 
februar 2016
Mødested: 8.30 Jagt og Folkestuen, Sten-
bjervej, Stenbjerg Klitplantage / skilte opsat)
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen 2047 3382

Læsø Søndag  10. april 2016
Mødested: Doktorvejen 37 (ved savværket) 
9940 Læsø
Prøveleder Kent Hvirring Jensen  tlf. 2175 
7438
Dommer: Erik Rimmen
Et blandet hold engelske og kontinentale
Max. 8 hunde 
Færge fra Frederikshavn 07.50 og retur 
18.40

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 be-
nyttes. Tilmeldingsgebyr er kr. 350,00 som 
kan betales med check.
Tilmeldingsblanket sendes til: Dansk Ken-
nel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, 
Att.: Jens Heine
Ved benyttelse af Dansk Jagthundeudvalgs 
tilmeldingsblanketter fremsendes ikke kvit-
tering for modtaget betaling/tilmelding. 
Tilmeldingsblanketten kan fi ndes på DJU’s 
hjemmeside.

Der konkurreres om de sædvanlige pokaler 
og DKK’s ærespræmier. 
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
Der kan ikke tildeles CACIT på Mester-
skabsprøverne samt på Skovfugleprøverne.

Du kan holde dig løbende orienteret om evt. 
ændringer m.m. på www.dkk.dk.
Knæk og bræk
DKK’s udvalg for stående jagthunde

Dansk Kennel Klubs forårsprøver
vinderklasseprøver og skovfugleprøver

www.fjd.dk
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Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, 
Landbrug & Fødevarer, Danske Herregårdsjæ-
gere har i samarbejde med Fødevarestyrelsen 
og Naturstyrelsen planlagt en række dialogmø-
der om natur- og vildtpleje med særlig vægt 
på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt 
på udsatte ”vildtfugle” fasaner, agerhøns og 
gråænder. 
  Dialogmøder er opfølgning på tidligere af-
holdte møder og fortsat dialog med alle interes-
senter knyttet til fjervildtopdræt og udsætning 
af fjervildt. 
  Vi skal fortsat sikre en proces, der kan skabe 
grundlag for at bevare udsætningsmuligheden 
i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt 
for jægere med små terræner og på større 
ejendomme med mere kommercielle tilgange. 
Jagtens udøvelse på konsortiejagter herunder 
intervaller mellem jagter skal også diskuteres. 
  Målgruppen er således alle, der opdrætter og/
eller udsætter fjervildt på alle niveauer, samt 
lodsejere, der udlejer jagt, hvor der udsættes 
fjervildt. 
  Det er derfor vigtigt at alle, der arbejder med 
jagt på dette område og driver jagt i større 

eller mindre omfang, møder op og er med til 
at diskutere disse emner, så alle er forberedt 
bedst muligt, når udsætningsforliget skal 
genforhandles frem mod 2017 i Vildtforvalt-
ningsrådet. 
  På møderne deltager repræsentanter for 
Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, 
Landbrug & Fødevarer, Danske Herregårdsjæ-
gere, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen

Program 
Kl. 19.00 - 19.20 Velkomst og status på proces 
v/Jagtfagligchef Niels Søndergaard, Danmarks 
Jægerforbund 
Kl 19.20 – 19.45 Orientering om Fødevaresty-
relsens kampagne om sporbarhed ved indførsel 
af fjervildt fra udlandet v/ Special konsulent 
og dyrlæge Stig Jessen, Veterinærrejseholdet, 
Fødevarestyrelsen 
Kl. 19.45 – 20.15 Kaffe 
Kl. 20.15 - 20.30 Orientering om Biotop-
planerne og udsætning af fasaner/agerhøns v/
vildtkonsulent NN, Naturstyrelsen 
Kl. 20.30- 21.45 Diskussion og videre proces 
Kl. 21.45 - 22.00 Opsamling og konklusion 

Der er planlagt følgende 
møder: 
Sjælland Den 22. februar kl. 
19-22, Gefi on, Fulbyvej 15, 4180 
Sorø 

Fyn Den 14. marts kl. 19-22, 
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 
Vissenbjerg 

Jylland Den 4. april kl. 19-22, 
Kalø Økologiske Landbrugsskole, 
Skovridervej 3, 8410 Rønde 
Pris kr. 75,00. 

Tilmelding Skal ske via Dan-
marks Jægerforbunds hjemme-
side under kurser og fanebladet 
Natur (vær opmærksom på, at 
der er fl ere sider med kurser/
møder). Frist for tilmelding er 14 
dage inden det enkelte møde, da 
tilmeldings-systemet på hjemme-
siden herefter lukkes. 

Møder om udsætning af vildt

FJD og Jagthundens vintermøde
for alle FJDs 13 specialklubber

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

En aften med fårehyrden Berit Kiilerich
 - Trænede fårehunde som er hyrdens højre hånd. Hvad kan vi lære? 

- Levende landskaber med græssende husdyr
- Vandrehyrder i vestjyske landskaber 

- Kan græssende husdyr skabe og genskabe natur med høj biodiversitet

Derudover vil der være indlæg om hundens sundhed ved Boehringer Ingelheim samt orientering om nye tiltag fra 
Markvildtudvalget.

Entre: 75 kr. inkl. kaffe, snitter og småkager. Lotteri på indgangsbillet.
Alle er velkomne også ikke medlemmer, så fyld bilen og kom til Aulum.

Tilmelding på jagthunden@fjd.dk.

Sponsor: Boehringer Ingelheim

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

www.ruhaar.dk

Også noget at glæde sig over!
Jagtsæsonen synger lige nu på sidste vers. 
De hyggelige juleagter og nytårsjagterne i 
feriedagene er vel overstået. Fællesskaber 
med gode venner og jagtkollegaer med en 
fælles passion for naturen og med håbet 
om lidt til gryden. Men ikke mindst turene 
med ens tro følgesvend rubassen, der aldrig 
piber over kulde, regn og kølig vind fra øst 
og altid er klar. Også selvom bentøjet ikke 
er, hvad det har været og at antallet af såter 
nu må tilpasses den fysiske formåen. Men 
jagtlysten fejler ikke noget. Og jeg krydser 
fi ngre for endnu en sæson.
  Der var to nyheder i slutningen af det 
gamle år og i starten af det nye, der var værd 
at glæde sig over. Den ene er stambogs-
statistikken over hunderegistreret i Dansk 
Kennel Klub i 2015. Her er der blevet 
stambogsført 586 ruhårede hønsehunde. Det 
er en fremgang på 34% i forhold til 2014, 
hvor 436 ruhårshvalpe blev stambogsført. 
For det første er det stigende antal glæ-
deligt, men jo også at så mange vælger at 
stambogsføre hundene. Det betyder også, at 
rigtig mange i 2015 kunne glæde sig over 
en ny jagtkammerat og mange familier i det 
ganske land kunne byde et nyt familiemed-
lem velkommen. For på trods af at det er 
gode jagthunde vi opdrætter, foregår langt 
hovedparten af hundens liv i familiens skød. 
Ikke at forglemme.
  Den anden god nyhed var, at foreningens 
kasserer kunne meddele, at også medlems-

tallet er steget og vi er nu 1331 medlemmer. 
Og dermed også den i særklasse største klub 
FJD.
  I løbet af en sæson hilser jeg vel på eller 
møder rundt regnet 200 medlemmer på 
diverse prøver og i andre sammenhænge. Og 
jeg tænker tit på de resterende cirka 1100 
trofaste medlemmer af klubben, der af vidt 
forskellige grunde har valgt medlemskabet. 
Traditioner, fordi man er vokset op med 
ruhårede hønsehunde. Træningstilbud, fordi 
der er en aktiv lokalgruppe, der har gode 
tilbud. Samvær, fordi ens jagtkammerater 
også er medlem. Og så videre. Og en særlig 
tak til alle jer.
  Hvis man gerne vil følge lidt med i, hvad 
der foregår ude i de små hjem med ruhå-
rede hønsehunde, skal man blot følge med 
på Dansk Ruhår Klubs Facebook side. Der 
kan siges meget skidt om FB og det bliver 
der. Og rigtig mange har direkte aversioner 
mod siden. Og aldrig i livet. Hvis du hører 
til den sidste kategori, bør du bide hovedet 
af al skam og prøve at følge med på siden. 
Man kan både komme i godt humør, men 
kan blive lidt klogere og man kan endda 
blive hjulpet. Men vigtigst af alt er at mærke 
den kærlighed alle har til lige netop deres 
håbefulde ruhårede og det uanset om den 
sidder med en dum nytårshat eller nisse ditto 
eller med sin første sneppe i gabet. Og det er 
så viseligt indrettet, at man på FB godt kan 
være med på ”en kigger”. Prøv det. Prøv 

det.
  Tilbage er det blot at ønske alle held og 
lykke på enten forårets prøver eller med den 
kommende træning med henblik på en ny 
og spændene jagtsæson, der kommer før du 
aner det.

Torben  Mørup
Formand

Generalforsamling 2016:

Dansk Ruhår Klub afholder generalforsam-
ling 2016, lørdag d. 16 april kl 13.00 i Ejby 
hallen.
Dagsorden jvf klubbens love, følg med 
på www.ruhaar.dk og facebook hvor vi 
løbende informere.
På valg:
Søren Hecht (Modtager genvalg)
Eline Noisen ( Modtager genvalg)
Annette Laursen ( Modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen.

Ekstraordinær Generalfor-
samling:

Dansk Ruhår Klub afholder ekstra ordinær 
generalforsamling lige efter den ordinære 
er afsluttet, også lørdag d. 16 april 2016 i 
Ejby hallen.
Pkt til godkendelse:
Der er fortaget revision af klubbens love/
regler så de er up to date, følg med på 
www.ruhaar.dk
Bestyrelsen

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 
2016: 
Lørdag og søndag 02 og 03 april: 
Hovedprøve Esbjerg
Lørdag 16 april 2016: Generalfor-
samling Fyn
Weekend 29 april – 01 maj 2016: 
Mande weekend – Randbøl omr.
Weekend  06 – 08  maj 2016: Q-
weekend – Randbøl omr.
Lørdag 06 aug 2016: - Bredsten 
udstilling

www.fjd.dk
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Hovedprøven 2. og 3. april 2016
I år skal vi en tur til Esbjerg hvor hovedprø-
ven er planlagt fredag 01 april til søndag 03 
april 2016, prøveleder HC Clausen og hans 
stab af hjælper er klar til at tage imod os til 
et par gode dage, hvor vi skal på terræner 
omkring Esbjerg , Ribe m.m 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 Lørdag hvor 

vi har mulighed for at hygge os med gode 
venner. 

Mødested : Dan Hostel  Esbjerg Vandre-
hjem, Gl. Vardevej 80,  6700 Esbjerg. Tlf 
7512 4258
Mødetid: Opråb kl. 8 00
Morgenbuffet : Fra kl. 7 00.  Pris 75,00 kr. 
(ikke overnattende gæster)

Festmiddag: kl. 19 00,Buffet med kaffe. 
Pris 165,00 kr.

Overnatning : 2 sengsværelser med fælles 
bad og toilet, incl morgenmad pr. person: 
325,00 kr.
Tilkøb sengelinned 70,00 kr.
Madpakker : Smurte madpakker incl 1 vand 
og 1 stk frugt: 75,00 kr.

Øvrige : Husk særskilt bestilling af værelser 
og madpakker man skal selv ringe til Dan 
Hostel og bestille, der kommer senere en 
deadlinie for bestilling.  Ingen hunde på væ-
relserne, huset er røgfrit område. Luftning af 
hund foregår på omkring liggende arealer, al 
affald skal samles op (lort).

I skrivende stund er mange ting ikke på 
plads endnu, så for yderlige informationer 
og tilmelding må i følge med på klubbens 
hjemmeside, selve tilmeldingen vil forgå 
på hunde web, og det er Annette Laursen 
2118 3123 og Lars Hansen 2030 1420 der 
vil stå for tilmeldinger og øvrige bestillin-
ger så spørgsmål ang. dette til dem og ej til 
prøveleder.
Vel mødt i Esbjerg
Bestyrelsen.

Foto: Flemming Østergaard.

Weekendkurser for dig og din ruhår
HERRE WEEKEND KUSUS:
Vi gentager sidste års succes med en gang 
”Mande hygge” og træning
• Har du lyst til en trænings weekend 

med andre mænd?
• Har du lyst til at træne med din eller 

familiens Ruhår?
• Har du lyst til at lære andre hundefører 

at kende og dele erfaringer med dem?

Kan du svare ja til spørgsmålene, så tilmeld 
dig DRK’s weekendkursus for hundefører d. 
29 april.- 01. maj 2016. Indkvartering vil i 
år være på Ølgård Hærvejsherberg, Rand-
bøl.
  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 hun-
dens niveau, så tøv ikke med at tilmelde dig, 
selvom du er nybegynder! Tilmelding senest 
den 01. april 2016 på
www.ruhaar.dk
  Vi håber at se mange såvel kendte som 
ukendte ansigter. Ved spørgsmål kan Tanja 
Harbo kontaktes på tlf. 27 62 46 04, eller 
følg med på hjemmesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo

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. 6.- 8. maj 2016. 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 hun-
dens niveau, så tøv ikke med at tilmelde dig, 
selvom du er nybegynder! Tilmelding senest 
den 8. april 2016 på www.ruhaar.dk
  Vi håber at se mange såvel kendte som 
ukendte ansigter. Ved spørgsmål kan Tanja 
Harbo kontaktes på tlf. 27 62 46 04, eller 
følg med på hjemmesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo 

Foto: Anette Laursen.
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
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
 
Teoretisk Schweisskursus
Torsdag den 25. februar kl. 19.00 i Jagthytten. Vil 
Schweisshundefører/dommer Søren Krabbe komme 
med en masse gode ideer til hvordan du kommer i 
gang med at træne din hund. Et god råd kan måske 
spare dig for en masse arbejde og ærgelser.
  Fif og ideer til udstyr ved schweiss træningen - 
GPS - færtsko - sprøjtefl aske -  klove - blod m.m.
  Fif og ideer tl opstart af den unge hund: Hvornår 
og hvordan starter jeg op. - træningsplan - prøver. 
m.m.Fif og ideer til at komme videre med opstart  i 
kassen - markering - tilbagegangen - rapportering 
m.m.Inspirationsaftenen om schweiss er i samar-
bejde med Ruhaar klubben, Korthårs klubben og 
Skive Jagtforening. Pris for deltagelse er 100 kr.
  Tilmelding senest den 20. februar til:  anders.
laigaard@skolekom.dk eller tlf. 20923307
 
Lokal markprøve på Mors
Lørdag den 5/3- kl. 08.30 hos Ib Hermansen, Præst-
brovej 378, 7950 Erslev. Tilmelding til Kaj Verner, 
27646127 senest den 29/2-2016

Marktræning:
Søndag den 7/2- kl. 10.00 i Vigsø, tilmelding til kaj 
Verner, 27646127 senest 2 dage før
lørdag den 13/2- kl. 10.00 i Vigsø, tilmelding til kaj 
Verner, 27646127 senest 2 dage før
Søndag den 21/2- kl. 10.00 i Krejbjerg, tilmelding 
til Bent, Riis Jensen, 30311259 senest 2 dage før
Lørdag den 27/2- kl. 09.30 i Sevel, tilmelding til 
Poul Sørensen,  81284918, senest 2 dage før
Søndag den 28/2- kl. 09.30 i Vigsø, tilmelding til 
tilmelding til kaj Verner, 27646127 senest 2 dage før
Onsdag den 16/3- kl. 16.30, oplyses ved tilmelding. 
tilmelding til kaj Verner, 27646127 2 dage før
Onsdag den 23/3- kl. 16.30 i Vigsø, tilmelding til 
kaj Verner, 27646127

Grunddressur og grundlæggende apportering
Opstart og introduktion til træning og trænings-
metoder V/ Kaj Verner, tirsdag den 22/3- kl. 19.30 
(uden hund) Sted oplyses senere. Tilmelding til Kaj 
Verner, 27646127

Schweisstræning
Mandag den 11/4- kl.17.00 i Sevel. Tilmelding til 
Poul Sørensen, 81284918, 3 dage før
Mandag den 18/4- kl. 17.00 i Sevel. Tilmelding til 
Poul Sørensen, 81284918, 3 dage før

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

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

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

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

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Ole Kørvel Knud Rasmussensvej 58 
6715 Esbjerg N 2080 3183
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

Pga arbejdsmæssige problemer har jeg aftalt med 
Ole Kørvel at han overtager jobbet som kontakt-
mand for ruhårsklubben område Esbjerg, indtil en 
ny evt kan vælges.
MVH Per Bertelsen.
Kontakt Ole på +45 20803183

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
  
Telefonliste: 
Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen: 65 98 18 85 / 21 70 48 85
 
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Vi kommer tilbage til april 2016 med lydighed, ap-
portering samt hvalpemotivation. 
 

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

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

Markprøvetræning Forår 2016,
I samarbejde med, vestsjællands markprøveudvalg 
afholdes der marktræning følgende lørdage d. 
06/02 - 13/02 - 20/02 - 27/02. Mødetid kl. 8,00 ved 
Stenlille jagtforenings klubhus. Der vil være mor-
genkaffe. Info. om træner, og terræner. Afslutning i 
marken, Velmødt. Pris: 100 kr. pr. gang.
  Tilmelding til Lasse på telf: 21438195 eller på 
mail slagelse@ruhaar.dk

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

Lokal forårsmarkprøve den 5/3 2016. Mødetid kl. 
09:00 på Grevensvængevej 25, 4700 Næstved. Max 
20 hunde fordelt på 2 hold. Dommer Bo Christensen 
og Dan Hartvig.
Pris: 250,00 kr. Tilmelding til Anette Holm på mail: 
Ah.Holm@mail.dk eller telefon nummer: 56 398 
496. Senest fredag den 26 februar.

Markseminar søndag den 13 marts. Kom og får en 
spændende og lærerig dag for din hund og dig.
Tilmelding til Rene´ Jørgensen på Mail adresse: 
Faust@waoomail.dk eller mobil nummer: 30 458 
584. Max 8-10 hunde. Ført til mølle princippet. 
Mødetid og mødested oplyses hos Rene´ Jørgensen.

Schweisstræning opstart i marts. Tilmelding hos 
Palle Eriksen telefonnummer:40 18 07 53.

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@ruhaar.dk

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.



38

KORTHAARKLUBBEN

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

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubben’s hovedprøve ved Give 2016.
Prøven afholdes lørdag 2. og søndag 3. 
april 2016.

Mødested: Grønbjerg Hotel, Hovedgaden 
34, Grønbjerg, 7323 Give.
Prøveleder: Svend Arent Jørgensen, Søn-
derkær 157, 7190 Billund. Tlf. 7533 1760 / 
2144 2360. E-mail: give@korthaarklubben.
dk.
Terrænansvarlig: Niels Erik Kromann, 
Østerhovedvej 1, 7323 Give. Tlf. 40 36 18 
61

Lørdag er forbeholdt afprøvning af ung-
hunde og åben klasse hunde.
Søndag gælder det international vinder-
klasse, der vil blive afviklet som 2 sideord-
nede prøver, hvis antallet af hunde er på 50 
eller derover. Hunde fra om lørdagen, der 
kvalifi cerer sig til vinderklasse, får også 
mulighed for at deltage.
  Mødested og tid begge dage: Grønbjerg 
Hotel kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig 
i teltet ved indkørslen til Grønbjerg Hotel 
for at få oplyst, hvor du skal parkere.
Morgenkaffe kan købes begge dage fra 
kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil 
madpakker à kr. 42,00 kan bestilles forud på 
mail (give@korthaarklubben.dk) eller tlf. til 
prøvelederen. Skal afhentes og betales ved 
betjeningen på Grønbjerg Hotel om morgen.

Vi samles lørdag kl. 18.30 til festmiddag 
på Grønbjerg Hotel. Herunder uddeling af 
præmier og pokaler. Middagen koster kun 
kr. 100,00, da klubben giver et tilskud hertil. 
Tilmeldingen til middagen skal sendes 
til prøvelederen på mail (give@korthaar-
klubben.dk) eller tlf. senest d. 28.3.2016. 
HUSK! De bestilte spisebilletter til fest-
middagen lørdag aften SKAL afhentes og 
betales om morgenen ved betjeningen på 
Grønbjerg Hotel.

International vinderklasse søndag starter 
præcis kl. 8.00. Frokost på Grønbjerg Hotel 
ca. kl. 12.00. Der kan købes Gryderet à kr. 
90,00. Bestilles om morgenen. 
Afslutning kl. ca. 16.00 på Grønbjerg Hotel.

Tilmelding. Vær OBS på at tilmeldingen 
til prøven skal ske online via Hundeweb. Se 
hjemmesiden hvor der er link til Hundeweb. 
Tilmelding senest søndag d. 20. marts 2016.
Har man ikke mulighed for at anvende 
online tilmelding (Få evt. en kammerat til at 
tilmelde dig og din hund), kan tilmeldings-
blanketten sendes til prøvelederen, ligeledes 
senest den 20. marts 2016. Betalingen skal 
følge tilmeldingsblanketten på check eller 
indsættes på reg.nr. 9712 kto. nr. 0 740 003 
194. Ved bankoverførsel skal der skrives 
samme navn, som der står på tilmeldings-
blanketten.
  Bemærk: Unghundeklasse: For hunde, der 
på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som 
ikke er fyldt 24 måneder. Gebyr kr. 350,- for 
såvel unghundeklasse, åbenklasse og inter-
national vinderklasse.
  OBS: Det er muligt at stille i åbenklasse, 
uanset hvor mange 1. præmier hunden 
tidligere har opnået i denne klasse. Husk: 
Resultatbog for unghunde og åbenklasse 
hunde skal, såfremt man ønsker resultatet 
indført, afl everes om morgenen.

For deltagelse på international vinderklasse 
kræves 2 gange 1. pr. i åben klasse/brugs-
prøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og 
apporteringsprøve eller DJ’s udvidede ap-
porteringsprøve i 2014-2015 eller 2 gange i 
alt med mindst 2 års mellemrum. Beståelse 
af DJ’s Udvidede apporteringsprøve kan 
erstatte den ene slæb- og apporteringsprøve.

Angående overnatningsmuligheder kan 
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro 
75 348 111 (ikke hunde på værelserne), 
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 tilladt i hytterne).

Vi håber at alle, såvel hundeførere som 
dommere, vil bidrage til, at vi får en god 
prøve og ligeledes håber vi på stor tilslut-
ning til festmiddagen lørdag aften. 
  Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Svend Arent Jørgensen, Prøveleder / Niels 
Erik Kromann, Terrænansvarlig.

Dommere Give 2016.
Lørdag:
Uffe Jacobsen ordf. Unghunde
Niels Korsbæk Nielsen ordf. Åben klasse
Jeff Jacobsen, Claus Søgaard, Freddy Mad-
sen, Niels Erik Kromann
Søndag:
Jeff Jacobsen ordf. Vinderklasse
Niels Korsbæk Nielsen, Gorm Henriksen, 
Claus Søgaard, Niels Erik Kromann
Der tages forbehold for ændringer.

Sponsor: Kromix Hundefoder.

Foto: Laila Bilberg.

www.fjd.dk
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Korthaarklubben’s 
Derbyprøve 2016

Hermed invitation til at deltage i kortha-
arklubben’s Derby prøve søndag den 13 
marts 2016.
  Der bliver 1 hold a 5-6 deltagere, ved 
mere end 6 tilmeldinger vil der blive truk-
ket lod. Der kan tilmeldes hunde der er 
født efter 1. oktober 2014. Prøven bliver 
igen i år dømt af Tyske dommere.
  Prøven bliver afholdt på terræn omkring 
Ribe.
  Mødested: Jacob Poulsen, Kærbøl Mark-
vej 25, 6760 Ribe.
  Mødetidspunkt: Kl. 08,00.  Deltagerge-
byr: 350 kr.
  Tilmelding: Tilmelding foregår på 
DKK`S hundeweb, hvis det ikke er mulig 
så direkte til prøveleder.  Prøveregler: Kan 
ses på klubbens hjemmeside.
  Terrænleder: Jacob Paulsen m. fl ere.
  Prøveleder: Hans Martin Christensen 
Muskatvænget 17 6360 Tinglev Tlf. 25 71 
91 48
  Vejledning: Spørgsmål til prøveleder.

lørdag den 20. februar 2016 kl. 11.00 på 
Hotel Hedegaarden, Vejle. Tlf. 75 82 08 33. 
Frakørsel nr. 60 på motorvej E45.
Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller 
vand og kaffe i forbindelse med generalfor-
samlingen. 
 Dagsorden for ordinær generalforsamling 
den 20. februar 2016 kl. 11.00.
1. Velkomst ved formand Hans Martin 

Christensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af for-

mandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det 

reviderede årsregnskab 2015
6. Fremlæggelse og godkendelse af bud-

get for 2016, fastsættelse af kontingent 
2016

7. Valg af formand, på valg er Hans Mar-
tin Christensen- modtager ikke genvalg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
er Niels Erik Kromann- modtager gen-
valg, Karl Georg Kristensen- modtager 
genvalg

9. Valg af suppleant, på valg er Pt. ingen- 
ny vælges for et år

10. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag skal være formanden i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Det reviderede regnskab 2015, budget 2016 
vil være fremlagt på generalforsamlingen, 
og offentliggøres på klubbens hjemmeside 
ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan 
ligeledes rekvireres hos kassereren.

Runde fødselsdage
Kaj Tørnqvist 80 år 25. december 2015 
Karl Georg Kristensen 50 år 3. januar 
2016.
Korthaarklubben ønsker hjertelig tillykke 
og henviser til nærmere omtale på hjem-
mesiden.

Aktivgrupperne

Aktivgruppen Storstrømmen. 
Program for 2016.
Lokal forårsmarkprøve den 5/3 2016. Mødetid kl. 
09:00 på Grevensvængevej 25, 4700 Næstved. Max 
20 hunde fordelt på 2 hold. Dommer Bo Christensen 
og Dan Hartvig.
  Pris: 250,00 kr. Tilmelding til Anette Holm på 
mail: AH.Holm@mail.dk eller telefon nummer: 56 
398 496. Senest fredag den 26 februar.

Markseminar søndag den 13 marts. Kom og får en 
spændende og lærerig dag for din hund og dig.
Tilmelding til Rene´ Jørgensen på Mail adresse: 
Faust@waoomail.dk eller mobil nummer: 30 458 
584. Max 8-10 hunde. Ført til mølle princippet. 
Mødetid og mødested oplyses hos Rene´ Jørgensen.

Schweisstræning opstart i marts. Tilmelding hos 
Palle Eriksen telefonnummer: 40 18 07 53.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen ved 
Anette Holm.

Aktivgruppen Aalborg 
Program for 2016.
For yderligere aktiviteter og ændringer følg med på 
hjemmesiden aktivgruppenaalborg.dk.
Års afslutning I februar – mere kommer senere, se 
hjemmesiden.

Marktræning forår: Søndag 21.feb. kl. 9.00. 
Mødested: Kjellingbrovej, Grindsted. Tilmelding 
til Bjarne Jacobsen eller Jens Arne Hald. Medbring 
kaffe og madpakke.
  Søndag 28. feb. Kl. 9.00: Mødested: Hos Henning 
Skriver, Simestedgårdsvej 1, Barmer. Tilmelding 
til Bjarne Jacobsen eller Jens Arne Hald. Medbring 
kaffe og madpakke.

Generalforsamling 2016: Onsdag 20. april efter 
træning - ca. kl. 20

Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 
28, Hals.

Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 20. april kl. 18.30. Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
app.) – OBS! Generalforsamling efter træning.
Onsdag 27. april kl. 18.30 . Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og 
app.)  Onsdag 4. maj kl. 18.30. Mødested: Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb 
og app.)  Onsdag 11. maj kl. 18.30. Mødested: 
Langholt søer. (vand og apportering)
Onsdag 18. maj kl. 18.30 .Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 25. maj kl. 18.30 .Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 1. juni kl. 18.30 .Mødested: Karl Georg Kri-
stensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og app.)  
Onsdag 8. juni kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 15. juni kl. 18.30. Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og 
app.)  Onsdag 22. juni kl. 18.30. Mødested: Lang-
holt søer. (vand og apportering).

Teoretisk Schweisskursus: Torsdag den 25. februar 
kl. 19.00 i Jagthytten Bjørnevej 25 7800 Skive. Vil 
Schweisshundefører/dommer Søren Krabbe komme 
med en masse gode ideer til hvordan du kommer i 
gang med at træne din hund. Et godt råd kan måske 
spare dig for en masse arbejde og ærgrelser. Fif og 
ideer til udstyr ved schweiss træningen - GPS - fært-
sko - sprøjtefl aske - klove - blod m.m. Fif og ideer 
til opstart af den unge hund: Hvornår og hvordan 
starter jeg op. - træningsplan - prøver. m.m. Fif 
og ideer til at komme videre med opstart i kassen 
- markering - tilbagegangen - rapportering m.m. 
Inspirationsaftenen om schweiss er i samarbejde 
med Ruhaar klubben, Korthårs klubben og Skive 
Jagtforening. Pris for deltagelse er 100 kr.
  Tilmelding senest den 20. februar til: anders.laiga-
ard@skolekom.dk eller tlf. 20 92 33 07.

GPS & pejl lørdag den 6. februar i jagthytten 
kl. 8.00 inviterer Skive Jagtforening til kursus i 
anvendelse af GPS og pejl til schweiss træning og 
brug. Her vil Søren Krabbe lede et kursus i brug af 
Gamins GPS 220, 320 og Alpha 100.  Kursisten skal 
have sin GPS og en bærbar computer med.
Der bliver max 10 kursister, ved overtegning vil 
der blive mulighed for et hold senere. Vi starter 
med morgenkaffe kl. 08.00. Der vil være frokost kl. 
12.00. Pris for kurset: 300 kr. Tilmelding til Anders 
Laigaard tlf. 20 92 33 07

Schweissprøve d. 12. juni: Arrangør: Korthaarklub-
ben og Skive Jagtforening 
  Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, 
søndag 12. juni. kl. 09.00
  3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. Alle 
med mulighed for rapportering.
  Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde 
skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse. 
Tilmelding på hundeweb eller DKK’s tilmeldings-
blanket som fi ndes på DKK’s hjemmeside under 
aktiviteter, Schweiss. Blanketten sendes til prøve-
lederen. Betaling på Kontonr.: 5532 4384731010, 
senest 01. juni. Efteranmeldelser modtages ikke. 
  Der kan købes morgenkaffe fra kl. 08.00 samt mid-
dagsmad ved prøvens afslutning.
  Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, 
Sørup, 9530 Støvring. Tlf.: 20 64 52 46. Mail: jens.
hald@privat.dk 

Schweissprøve d. 14. august. Arrangør: Korthaar-
klubben og Skive Jagtforening 
  Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 
14. august. kl. 09.00
  3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. Alle 
med mulighed for rapportering.
  Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde 
skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse. 
tilmelding på hundeweb eller DKK’s tilmeldings-
blanket som fi ndes på DKK’s hjemmeside under 
aktiviteter – Schweiss, blanketten sendes til prøve-
lederen. Betaling på Kontonr. 9070 1623678004, 
senest 1. august. Der kan købes morgenkaffe fra kl. 

Ny klubredaktør
Korthaarklubben har fået ny klubredak-
tør. For fremtiden sendes alt stof til:
Jakob P. Albæk, Holstebrovej 261, Sjø-
rup, 8800 Viborg. Tlf. 61 68 97 32
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.
dk

Korthaarklubbens Generalforsamling, 
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08.00 samt middagsmad ved prøvens afslutning. 
Efteranmeldelser modtages ikke. 
  Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, 
Halvrimmen. 9460 Brovst. Tlf.: 98 23 25 95, mobil: 
22 23 92 95. Mail: schweiss@korthaarklubben.dk

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

Familiedag: Afholdes 25 juni kl. 9.00 hos Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals

Vand-, Slæb og apporteringstræning:
Onsdag 27. juli kl. 18.30. Mødested: Langholt søer.
Onsdag 3. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer. 
Onsdag 10. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer 
Onsdag 17. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes mark-
træning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden
Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til 
bestyrelsen. 

Aktivgruppen Midt- og 
Vestjylland
Program 2016:
Lokal markprøve: Der afholdes lokal markprøve 
i Højmark, lørdag den 27. februar 2016. 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 2016.(Ung/åben/vinderklasse hunde). 
Max. 2 hold. Prøven er for alle kontinentale hunde.

Ræveslæbsprøve med diplom: Fredag den 15. 
april 2016. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie 
(Klausievej, 6980 Tim – følg derefter anviste 
prøveskilte). Tid: kl. 17.30. Tilmelding via www.
hundeweb.dk . 
  Prøveleder: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 
6940 Lem. 
  Tilmelding senest den 8. april 2016. Min. 5 delta-
gere. Dommer: Gorm Henriksen

Schweissprøve: Korthårsklubben afholder aner-
kendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20 
timer / 1000 m.) og (40 timer / 1000 m) schweis-
sprøve i Torsted. Søndag den 1. maj 2016 kl. 9.00. 
  Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 
6980 Tim – følg derefter anviste prøveskilte).
  Tilmelding på www.hundeweb.dk.  Prøveleder: 

Uffe Jacobsen, Tlf. 61 28 50 32 – senest den
23. april 2016. Hunden skal være DKK stambogs-
ført.

Schweissprøve: Korthårsklubben afholder aner-
kendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20 
timer / 1000 m.)
og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. 
Søndag den 17. juli 2016 kl. 9.00. Mødested: 
Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 6980 Tim – 
følg derefter anviste prøveskilte).   
  Tilmelding på www.hundeweb.dk.  Prøveleder: 
Laila Bilberg, Tlf. 20 10 69 17 – senest den 10. 
juli 2016. Hunden skal være DKK stambogsført.

Fuldbrugstræning: Mandag den 13. juni 2016 
og følgende mandage frem til den første fuld-
brugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, 
Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Gorm 
Henriksen (tlf. 52 37 17 79) – senest den 8. juni 
2016. Max: 12 deltagere. 
  Deltagergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved første 
træningsdag) dertil kommer afregning af vildt.
 
Apporterings- / jagttræning:
Starter første gang den 10. august 2016 og derefter 
de 3 efterfølgende onsdage.
  Træningen Lægges an på deltagernes ønsker og 
fastlægges fra gang til gang
  Mødested og tidspunkt oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding til Steen Kirk Jensen, (Tlf. 61 46 75 01) 
senest den 3. august 2016. 

Aktivgruppen Syd og 
Sønderjylland.
Ræveslæbs Diplomprøve søndag den 21. februar 
2016 kl. 10,00. Mødested Bevtoft Plantage, Sav-
værksvej, 6541 Bevtoft, sidste tilmelding den 14. 
februar 2016. 
  Prøveleder Allis Kiholm 25 52 42 12.

Husk vores familiedag søndag den 19. juni 2016 i 
Ribe. Der er Apporteringsprøve og Ræveslæbs Di-
plomprøve. Mødested Jægergården, Skydebanevej 
4, 6760 Ribe, sidste tilmelding den 13. juni.
Prøveleder Allis Kiholm 25 52 42 12.

Aktivgruppen Århus og omegn 
område 1.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med Djurslands 
Jagthundeklub. Se nærmere information på:www.
djurslandsjagthundeklub.dk se under aktiviteter.
     

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

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

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

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

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

Område 4 Trekanten/Midt
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 Høj-
bjerg, 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: 
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727. Jan 
Pico Sørensen tlf. 21623753.
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Foto: Laila Bilberg.

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

www.dmk-online.dk

Et år med hvalpesyn 

Efter at vi i avlsvejledningen igen indførte 
hvalpesyn hos hvalpekuld med stambog +, 
har vi nu et første år hvor vi stort set har set 
alle hvalpe der er avlet via avlsvejledningen. 
Der har været stolte opdrættere, med åbne 
døre overalt og stort set alle steder er for-
holdene i topklasse med god socialisering af 
hvalpe.
  Hvalpesynet har været en god måde at 
aktivt tage del af opdrættet, give opdrættere 
mulighed for at stille spørgsmål hvis der er 
nogle, og få lidt sparring til begge sider. 
Der er lavet en smule om på hvalpesynet 
i årets løb, der er nemlig tilkommet nogle 
fl ere punkter omkring parring. Derved er det 
ikke alle punkter vi kan se et helt billede af 
endnu, men det vil komme i 2016. De nye 
punkter er kommet på, da vi ønsker at få et 
indblik i hvor mange gange hundene parres, 
samt hvordan parringerne foregår. Således 
kan vi også holde et overblik over hvordan 
fertiliteten er, og om hundene kan fi nde ud 
af det. 
  Hvalpesynet omhandler derudover en snak 

om tæven, hvordan fødselsforløbet er gået, 
og hvordan det har været at fodre på en tæve 
der ammer, samt hvordan hvalpene holdes. 
De fl este fødsler er gået godt og uden hjælp 
af dyrlæge, der er meget få kejsersnit, hvil-
ket er et godt sundhedsparameter, så det er 
en dejlig sund race vi har. 
  Der er synet 26 kuld i år, med et totalt antal 
af 203 hvalpe. 
Gennemsnitsalderen hos tæverne har i år 
ligget på 5,4 år, dog ses der at næsten 30 % 
af tæverne er 7 år eller derover. Da DKK’s 
etiske anbefalinger ikke anbefaler avl på tæ-
ver over 7 år, ønsker vi i avlsvejledningen at 
overvåge dette punkt og samtidigt opfordre 
opdrættere der vil avle på tæver over 7 år, til 
at få lavet et sundhedscheck af tæven inden 
man avler. Sundhedsattesten sendes derefter 
med ind sammen med registreringsattesten 
til DKK, når hvalpene skal registreres. Så 
længe der er en godkendt sundhedsattest er 
det fi nt at avle på en ældre tæve, også ifølge 
DKK, det skal dog pointeres, at der er en 
smule større risiko for fejl hos hvalpe født af 

gamle tæver, 
-så avl på jeres tæver mens de er sunde og 
friske.
   Når vi laver et hvalpesyn kigger vi på 
alle hvalpe, og ser hvordan de ser ud og 
hvordan de opføre sig, både i fl ok og når de 
håndteres. Alle hvalpe i år har været dejligt 
glade og nysgerrige. Et punkt vi har kigget 
på i år er navlebrok hos hvalpene, og for 
indeværende år har der været navlebrok hos 
7,9 % af hvalpene. Vi har delt navlebrok 
op i lille, mellem og stort, hvor hullet på et 
lille navlebrok er under 0,5 cm i diameter. 
Alle hvalpe med navlebrok, undtagen 1, 
har været i kategorien lille navlebrok. Så 
længe det ser sådan ud er navlebrok ikke 
noget problem, men vi vil fortsætte med at 
overvåge navlebrok, og sker der ændringer 
i eksempelvis størrelse på brok hos hvalpe, 
må vi måske til at handle på det.
  Hvalpedødeligheden ligger i 2015 på 10,2 
%, det er svært at sige om vi kan gøre noget 
ved dette, men vi vil i avlsvejledningen 
prøve. Derfor kommer avlsvejledningens 
vintermøde i år bl.a. at omhandle pasning 
af den drægtige tæve og hvalpefødsel, for at 
sikre at alle der vil, er så godt klædt på som 
muligt.
  Jeg vil gerne takke alle opdrættere, store 
som små for at I har lavet sådan nogle dej-
lige hvalpe, vi ses i det nye år.
  Med venlig hilsen Pernille Legind, avlsvej-
leder og dyrlæge.

Foto: Pia Nielsen.

Foto: Pia Nielsen.
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Lørdag og søndag d 26. og 27. marts 2016 
ved Herlufmagle og Ringsted

Mødested: begge dage Herlufmagle hallen
Lørdag d. 26. unghundeklasse  og åben-
klasse 
Søndag d. 27. Vinderklasse

Begge dage er der opråb kl. 8.30
Prisen for alle klasser er 350,00 kr.
Der skal tilmeldes på DKK’s webtilmelding: 
www.hundeweb.dk

Sidste frist for tilmelding torsdag d. 17. 
marts 

Forplejning og evt. noget komsammen 
lørdag aften se nærmere på DMK’s hjem-
meside
Med venlig hilsen 
Lars”Sigurd”Vandborg, 
Rørvigvej 35, 4500 nykøbing Sj. Tlf. 
24633387
sigurd@nyka.dk

Dansk Münsterländer Klubs hovedprøve

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

Kære opdrættere!
For et år siden bragte jeg en opfordring til få 
lavet nogle hvalpe, da vi havde fuldstændigt 
usolgt. En opfordring hvor man naturligvis 
må have lidt is i maven, for hvis i nu ikke 
havde kunnet få dem solgt, var jeg nok 
blevet lidt upopulær.
  Opfordringen blev i hvert fald taget op og 
vi har haft et forrygende år! En stigning på 
næsten 20 % i hvalperegistreringen og jeg 
kan med stor glæde konstatere, at situatio-
nen er næsten den samme, som sidste år ved 
denne tid. Der er kun 2 hvalpe tilbage på 
vores hvalpeliste! 
  Vores race er yderst populær og ikke uden 
grund. En grund -  eller mange grunde, som 
alle os i denne klub ikke er i tvivl om. Sund, 
alsidig, stor arbejdslyst, nem at dressere, 
godt gemyt, køn og en praktisk størrelse. 
  Alt dette sagt i forhold til Kleiner Münster-
länderen, som de ovennævnte facts om-
handler. Vi må ikke glemme, vi er klub for 2 
racer. Desværre har Grosser Münsterländer 
været ret usynlig, de seneste år. Denne 
skønne race har vi i klubbens forretnings-
udvalg (FU), sat os for vi skal have pustet 
noget mere liv i. Vi har derfor søgt efter 
Grosserfolk, som vi har inviteret til et møde, 
der fi nder sted i januar 2016, netop med det 
formål, vi skal have gang i Grosser Mün-
sterländer. For at få gang i Grosserne, er det 
også nødvendigt med nogle opdrættere, der 
kan levere nogle hvalpe. Så opfordringingen 
gælder ikke mindst her.
  Mit håb for 2016 er vi kan komme over 
300 hvalperegistreringer (283 i 2015) for Foto: Kim Henriksen.

Schweissprøve - Blåbjerg
Schweissprøve i Dansk Münsterländer 
Klub regi, lørdag 23.04.2016 kl. 0900, i 
Blåbjerg Plantage.
400m/3 timer & 400m/20 timer, med mu-
lighed for rapportering.

Naturstyrelsen – Blåvandshuk er areal-
sponsor for prøven.

Anmeldesesfrist: Senest 15.04. 2016
Mødested: Parkeringspladsen ved Bla-
abjergstenen. (Kørevejledning tilsendes/
mailes ved tilmelding)
Deltager: Max. 12 hunde. Prøven kan evt. 
rumme andre racer.

Dommer: Ole Knudsen og Peter Knudsen
Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen, 
Klintingvej 240, Stausø , 6854 Henne. 
Tlf.: 75256005/29667377. E-mail: tmolte-
sen@hotmail.com

Tilmelding: Skal ske på DKK’s Hundeweb
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse 
efter DKK’s regelsæt, kan downloades på 
DKK’s hjemmeside (Aktiviteter/Schweis-
sprøver). 

Prøvegebyr: 400m/3 timer – 450,- Dkr. + 
evt. rapportering 100,- Dkr 400m/20 timer 
– 500,- Dkr + evt. rapportering 100,00 
Dkr.

Schweissprøver i Dansk 
Münsterländer klub 2016.

Amager den 2. april.

Blåbjeg Plantage d. 23. april. 

Østerild Plantage d. 30. juli.

Bjerge/Rold Skove d. 21. august.

Foto: Johannes Mørch.

www.fjd.dk

Kleineren og mindst 30 (9 i 2015) for Gros-
seren. 
  Ang. hvalpesalget er der en tendens til, det 
glider rimeligt hen over foråret og forsom-
meren. I sommerferien og hen til jagtsæ-
sonens begyndelse er der en rolig periode, 
hvor det går lidt trægt. Når så folk kommer 
på jagt og opdager, deres hund er blevet et 
år ældre i den tunge ende, kommer der gang 
i salget igen og de sidste par år, stort set ud-
solgt til nytår. Dette kan være en god ting, at 
have med i jeres hvalpekuldsplanlægninger.
  2015 har været et spændende år, med en 
del udfordringer og jeg er sikker på de kom-
mende år bliver ikke meget anderledes. Jeg 
synes vi har gang i så mange spændende 
ting, til fremme for vores racer og jeg synes 
fremtiden ser lys ud. 
  Palle Jørgensen
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Stambog
Som det tidligere har kunnet læses i diverse 
referater, er vi i avlsvejledningen kommet 
til den konklusion, at vores stambog + over-
enskomst med DKK trænger til en juste-
ring. Det drejer sig bl.a. om en lempelse i 
forhold til vores regel om, forældredyrenes 
samlede HD- indeks på 200 eller der over. 
Vi er simpelthen kommet i den situation, 
at vi er druknet i vores egen succes. HD 
tilfælde er så sjældent forkomne, at vores 
avlspulje for en stor del består af A. hunde, 
hvilket bevirker, at næsten halvdelen af 
dem, vil komme under indeks 100. Vi har 
hunde nu med indeks 92 – 95, der aldrig har 
avlet et HD tilfælde. Der er stort set ingen 
bevægelse i indeks, da puljen har trukket sig 
sammen om indeks 100 (90-110). Det var vi 
klar over, hvis systemet skulle virke, ville 
ske en dag. Vi står nu der, hvor det er sket 
og det hæmmer vores manøvrering i den 
genetiske variation, som er et andet og me-
get vigtigt parameter i vores races sundhed. 
Jeg har været i tæt dialog med Helle Friis 
Proshcowsky fra DKK, som støtter os fuld 
ud i vores vurdering og som har forsikret, 
den dag vi ønsker det hele tilbage igen, eller 
en anden relevant variation, så er det bare 
det vi gør.
  Vi forestiller os, vi efter en årrække, som 
vi ikke for nuværende, kan sætte tal på, skal 
tilbage til vores regel om samlet HD- indeks 
200 eller der over igen, men lige nu ønsker 
vi albuerum til vores genetiske variation. Vi 
følger selvfølgelig situationen tæt og da vi 
ikke ønsker det hele bombet tilbage på kort 
tid, grundet et par uheldige kombinationer, 
har vi stadig valgt en grænse, som nu hedder 
180. Netop for at kunne favne de hunde i 
90’erne, som aldrig/sjældent avler HD. Vi 
forestiller os fremtiden på dette felt i sådan 
en zig-zag kurs, med perioder mellem den 
ene og den anden version. Sådan er avlsvej-

Hjælp din avlsvejledning
Kære medlemmer
I forbindelse med vores genoptagelse af 
hvalpesyn, har avlsvejleder og dyrlæge 
Pernille Legind, udarbejdet et supergodt 
værktøj i form af en matrix, til kortlæg-
ning af vores populations tilstand. For at 
dette værktøj kan blive endnu bedre og vi 
dermed kan vejlede jer endnu bedre, kunne 
vi rigtig godt tænke os i avlsvejledningen, 
om i medlemmer, eller hvis i kender nogle 
ikke medlemmer, der har fået diagnostiseret 
nogle sygdomme, fejl og/eller mangler på 
jeres hunde, løbende vil indrapportere det 
til os. Det gælder naturligvis både Grosser 
og Kleiner.
  Det eneste i skal gøre er: Send hundens 
stambognummer og diagnose til os. Notér 
gerne om diagnosen er stillet af en dyrlæge 
eller jer selv/anden person. I må gerne fra 

nu af også gå 10 – 15 år tilbage, så er vi 
nemlig godt i gang. Ang. epilepsi, som vi 
tilsyneladende sjældent hører om, må i 
gerne gå så langt tilbage i kan huske, blot 
i kan fremsaffe korrekte data til os. Hvis 
jeres dyrlæge har diagnotiseret HD uden re-
sultatet er sendt ind til DKK, hører vi også 
gerne om det. De registrerede HD- diagno-
ser har vi styr på.
  Venlig hilsen og på forhånd tak DMKs 
avlsvejledning

Holdapportering 2016
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 4. juni 
hvor årets holdapportering bliver afholdt i 
Esbjerg.

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

www.fjd.dk
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ledning altså blevet, hvis man vil følge sin 
population tæt.
  Vi er dog overbevist om en del opdrættere, 
fortsat vil følge 200 reglen, som en sikker-
hed for eget opdræt, hvilket vi naturligvis til 
fulde vil acceptere og selvfølgelig også an-
befale, i situationer hvor der kan være behov 
for det. Vi har fået en mere overskuelig liste 
af de mest anvendte prøver, DKK kan støtte 
sig til. Der ud over er der mulighed for god-
kendelse af yderligere jagtprøver, hvor skud 
afgives, som avlsvejledningen godkender i 
tæt dialog med DKK, hvis situationen skulle 
opstå.
  Der har været lidt misforståelser/ mistolk-
ninger af udenlandske klubbers avlsgodken-
dende udstillinger og skuer, som har givet 
lidt problemer omkring opnåelse af stambog 
+. I de tilfælde vil der ligeledes være en tæt 
dialog mellem DKKs stambogsregistrering 
og DMKs avlsvejledning, så dette i fremti-
den kan undgås. Herunder vilkårene for den 
fremtidige stambog + for Kleiner Münster-
länder, de såkaldte avlsanbefalinger.

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet 
efter Dansk Münsterländer Klubs og DKK’s 
avlsanbefalinger” på stambogen skal føl-
gende være opfyldt:
1. Begge forældredyr skal før parring have 
HD status A eller B registreret i DKK. Ved 
parring mellem danskejede hunde, skal 
summen af forældredyrenes samlede HD-
indeks på parringstidspunktet være mindst 
180. Ved brug af udenlandsk ejet hanhund, 
skal mindst det ene af forældredyrene have 
HD-status A.
2. Begge forældredyr skal før parring være 
præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstil-
ling med mindst Good. Andre udenlandske 
udstillinger kan godkendes med accept fra 
Dansk Münsterländer Klub. Klubbens ac-

cept skal vedlægges ved stambogsføring af 
hvalpene. Kontakt klubbens avlsvejleder for 
yderligere informationer. 
3. Begge forældredyr skal før parring have 
bestået en godkendt jagtlig prøve med 
skudafgivelse. Såfremt prøverne ikke er 
registreret i DKK, skal prøvebevis fremsen-
des/vedlægges.
Vejledende liste over godkendte jagtlige 
prøver pr. 1.1 2016. Hunden skal have 
bestået/være præmieret på mindst én af 
følgende prøver:
DJU Apporteringsprøve
Slæb- og apporteringsprøve
DJ udvidet apporteringsprøve
DMK’s Apporteringsprøve
Dansk markprøve, kvalitetsklasse
Tysk HZP og VGP

  Andre danske eller udenlandske prøver 
kan godkendes med accept fra Dansk 
Münsterländer Klub. Klubbens accept skal 
vedlægges ved stambogsføring af hvalpene. 
Kontakt klubbens avlsvejleder for yderligere 
informationer. 
Gælder for hele racen fra 1. januar 2016

Vi havde et ønske til, at juniorklasse ikke 
talte med, som avlsgodkendende. Dette 
ønske fi k vi ikke imødekommet. Vi kan her 
ud over oplyse, vi arbejder på en justering af 
vores krav for optagelse på hvalpe, han-
hunde og tævelister. Justeringer der har til 
formål, at gå mest muligt hånd i hånd med 
DKKs avlsanbefalinger, samt justeringer til 
fremme for en fortsat udvikling af vores 2 
sunde, alsidige og kønne racer. Hvad angår 
Grosser Münsterländer, vil det komme til at 
foregå i samarbejde med repræsentanter her 
for. Disse justeringer ønsker vi til afstem-
ning ved næste generalforsamling.
På vegne af DMK’s avlsvejledning, Palle 
Jørgensen
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DMK-områderne

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

Aktivistvalg.
Lørdag d. 20. februar afholdes aktivistvalg umiddel-
bart efter træningen. I den forbindelse vil vi gerne 
opfordre til, at de der har lysten og interessen for at 
videregive noget til vores hunderace og kursister, 
melder sig til Richard i god tid inden dette valg, 
for evt. at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer 
i dag.

Apporteringskursus.
Vi starter dette kursus op på vore arealer ved 
Vestskoven i Hvidovre, Gl. Køgelandevej 576, 2650 
Hvidovre, helt nede for enden af grusvejen. 
  Kurset starter mandag den 14. marts kl. 17.30 til 
indskrivning. Også her skal der fremvises gyldig 
vaccinationsattest og forsikringsbevis. Gebyr for 
medlemmer af DMK er kr. 400 og for ikke-medlem-
mer kr. 450. Også her gælder, at der SKAL betales 
første gang!
  De følgende syv mandage, starter vi kl. 18.00 – 
Bemærk, ingen træning d. 28. marts, 2. påskedag!
Kurset slutter d. 9. maj med en lille prøve og bagef-
ter med grill.

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

Apporteringstræning. 
Kurset starter søndag d. 6. Marts 2016. Den 6. Og 
13. Marts kører kurset om søndagen fra kl. 9.30. 
Der efter er det tirsdage, startende d. 15. Marts 2016 
og slutter tirsdag d. 26. april 2016.
Første gang starter kurserne kl. 09.30 (om søn-
dagen) Efterfølgende starter kurserne kl. 18.30 
(tirsdage). Prisen for alle apporteringskurserne er 
450 kr.
  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 vac-
cinationspapirer på din hund.
  Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk.

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

Marktræning på Midtfyn d. 21/2-2016 er for 
alle, d. 6/3-2016 er for dem der vil lidt mere f.eks. 
til markprøve. Tilmelding til Keld Larsen på tlf. 
26329805. Pris pr. gang 50 kr.

Lydighedstræning.
Start lørdag d. 6/2-2016 til og med d. 2/4-2016 kl. 
10.00
Start P-plads Vejrup vej 5491 Blommenslyst. 2 hold 
unge hunde / øvede hunde. Pris 300 kr. Afsluttende 
prøve d. 2/4-2016 kl. 10.00
Tilmelding for unge hunde: Keld Larsen tlf. 
26329805
Tilmelding for øvede hunde: Tom Kjeldsen tlf. 
60754073

Vintermøde.
Onsdag d. 24/2-2016 kl. 19.00
Sted: Ved Dyrlægerne i Morud.

Dagsorden :
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager 
genvalg )
3. Indkommende forslag.
4. Evt.
Info.: Der vil være et indslag fra dyrlægen.
DMK-FYN giver kaffe/oste mad, så af hensyn 
til forplejning skal der tilmeldes til Birger på tlf. 
66161970 / 22191525. ALLE MEDLEMMER ER 
VELKOMMEN

Apporteringstræning DJU / DMK
Start onsdag d. 6/4-2016 kl. 18.00
Start 1. gang På P-plads Vejrup vej 5491 Blom-
menslyst. 
D. 18/5 + 25/5 + Prøven d. 28/5 Ruevejen 20 5750 
Ringe.
9 gange træning pris 400 kr.
Tilmelding for unge hunde: Keld Larsen tlf. 
26329805
Tilmelding for øvede hunde: Michael Larsen tlf. 
25675143

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

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, 
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, 
E-mail: akerstedt@mail.dk

Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering)
Åben klasse / øvede hunde (Vand-, Slæb-og Ap-
portering + Ræveapportering)
  Vi starter tirsdag d. 05/04.kl.19.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. De efterfølgende træningsdage er 
d. 12/04, d. 19/04, d. 26/04, d. 03/05, d. 10/05, d. 
17/05, d. 24/05, d. 31/05, d. 07/06, Afslutning: d. 
14/06 kl. 18.00.

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Gustav Zim-
mersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Aktiviteter: se på www.dmk-nordjylland.dk

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com

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

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

Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmk-
viborg.dk

Apporteringstræning
DMK Viborg tilbyder apporterings træning på 

Klostermarken med opstart i april 2016
På områdets vegne. Mvh. Tage S. Nielsen

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk

Marktræning v/Carsten Trøjborg
Den 14./2. denne dag er teori uden hund - Vigtigt at 
deltage her for videre træning
Starter med en kop kaffe og et rundstykke. 
På marken 21/2 og 27/2 kl. 9.00 2016. 
Pris 400,-kr. for de 3 gange træning. Max 10 
personer.

Lokal markprøve den 6/3 mødetid kl.8.30. 150,-kr 
for prøven 
Mødested: Gl.Egebjergvej 31 8700 Horsens. 
Efter 1.gang vil næste mødested aftales nærmere.  
Tilmeldinger sker på mail:  c.troejborg@hotmail.
com eller tlf. 20 62 70 02 
42 18 04 58 /86 86 77 66

Lydighed og apporteringstræning ved Jette, Hen-
ning og Michael. 
8 gange i alt. + prøve. 
1. gang med indskrivning mandag den 21./3.kl. 
17.30 - sidste træning den 9./5.Prøve den 14./5. 
Der arbejdes mod mindst at kunne bestå DJU prø-
ven samt trænes efter behov mod 
DMK prøven. Træningen er for alle. Pris 400,-kr.for 
alle gange. 
Sted: Motorvejslommen ved Vrøndingvej 7 -8700 
Horsens. (Vejen ned ved Burger King) 
Tilmeldinger sker på mail til  Jette@lundum.dk

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

Marktræning.
Datoer: 6. og 20. februar, 5. og 12.  Marts. Pris: 150 
kr. pr gang. Max 12 Hunde pr. gang. Tilmelding 
skal foregå til: heidi.dmk.esbjerg@gmail.com. 
Penge skal overføres til Reg.nr.: 1686 kontonr: 
3222331373. Eller mobilepay til 21920030 
HUSK at alle tilmeldinger er bindende.

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

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

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

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

www.fjd.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com 

www.gdh.dk

Hovedprøven for Gamle Danske Hønsehunde

Der indbydes til klubbens årlige forårsmark-
prøve, søndag den 3. april 2016 kl. 8.00 
Afgang til terræn kl. 9.00

Klubbens hovedprøve bliver i 2016 afholdt 
på Sjælland, på terræner omkring Dianalund 
.
Der bliver oprettet 4 hold med 10 - 12 
hunde pr. hold. Hvis der bliver mere end 48 
tilmeldte hunde, vil der blive trukket lod om 
pladserne blandt de hunde der er rettidigt 
tilmeldt.
GDH hunde vil forlods blive godtaget.

Mødested: Niløse Jagtforening`s klubhus
Åmosevej 15 a, 4293 Dianalund

Prøveleder: Kenth Lange, Tlf.: 65 96 77 47, 
Mail.: kmlange@mail.dk

Dommere: John Christensen, Jens Kristian 
Hansen, Leif Jensen og Ernst Jensen

Tilmelding og betaling: Via hundeweb, 
Senest søndag d. 27 marts . Tilmeldingsge-
byr kr. 350.00.
(www.hundeweb.dk) ; se under aktiviteter; 
arrangør: klubben for gamle danske hønse-
hunde. Herefter PRØVETYPE; markprøve 
for stående hunde, herefter bliver du guidet 
gennem anmeldelsen.
Der kan tilmeldes i klasserne Unghunde, 
Åbenklasse og Vinderklasse.
  Vi arbejder på at få lov til at oprette et hold 

for tæver, hvor løbske tæver kan indgå. Følg 
med på GDH hjemmesiden om udfaldet.

Indkvarteringsmuligheder: Hvis man 
ønsker at komme dagen før kan der stilles 
campingvogne til rådighed.
  Der er også mulighed for at leje sommer-
huse, hvis I giver varsel senest 14 dage før.
Omkring klubhuset er der 15 ha som må 
benyttes til hundeluftning m.m.

Andre oplysninger: Der serveres kaffe og 
rundstykker og en Gammel Dansk fra kl. 
8.00
Der kan bestilles madpakker a` kr. 50,00 ved 
at maile til: jpo@seges.dk  
Der medfølger 1 vand eller øl til madpak-
ken. 
  Yderligere øl og vand samt slik med mere 
kan købes i klubhuset.
  Efter prøven er klubben vært ved gule 
ærter med fl æsk.
Af hensyn til kokken er det nødvendigt med 
tilmelding til de gule ærter til mail til : jpo@
seges.dk 
  Hvis du ikke deltager med hund, er der 
mulighed for at følge prøven som tilskuer.

Foto: Anette Laursen.

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til 
ordinær generalforsamling søndag den 17. april 2016 kl. 13:00.
Generalforsamlingen holdes i Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Dagsorden, jf. vedtægternes § 11
Valg af dirigent
1. Valg af referent
2. Valg af mindst 2 stemmetællere
3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
4. Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 

meddelelse af ansvars-frihed (decharge)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (Frank Elmer (Sjælland) (genopstiller)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 fra Jylland, hvis 

formanden vælges fra Sjælland/Fyn. Hvis formanden vælges 

fra Jylland minimum 1 fra Jylland). Følgende bestyrelsesmed-
lemmer er på valg: Jesper Poulsen (Sjælland) (genopstiller 
ikke)

9. Robert Thrane (Jylland) (genopstiller ikke), Niels Bertram 
Mikkelsen (Jylland) (gen-opstiller)

10. Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjæl-
land)

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hæn-de senest 6 uger (6/4 2016) før generalforsamlin-
gens afholdelse.
Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.

Ordinær generalforsamling

www.fjd.dk
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Det har vist sig at vi herhjemme har end 
hund med en speciel passion - vildsvin. 
Allerede da Katja eller mere præcist Flade 
Revdal Katja var halvandet år var hun meget 
interesseret i duftene hvor vildsvin tydelig-
vis havde gået og rodet i jorden. 
  Mens Katja har vokset og blevet mere 
moden har vi kunnet se at hun har præcis de 
egenskaber man gerne vi have hos en hund 
der skal arbejde med vildsvin. 
  Hun er inteligent og hurtigt tænkende 
samtidigt med at hun ikke er så uræd at hun 
bliver dumdristig. 
  Hun er desuden lydhør og vældig nem at 
samarbejde med, hvilket er meget vigtigt 
ved alle typer af jagt, men specielt når man 
har med farligt vildt at gøre.  
  At hun desuden er smidig i sine bevægel-
ser og har en hurtig reaktionsevne gør ikke 
udgangspunktet ringere. 
  Da vi opdagede at hendes anden passion 
i livet var at gå spor så var det ikke svært 
at beslutte at denne Gamle Danske Høn-
sehunds fremadrettet skulle arbejde med 
eftersøg af vildsvin - især når man er bosat 
i Midtsverige hvor vildsvin efterhånden er 
blevet en helt almindelig vildtart at jage. 
  Efter megen træning og gradvis nærmere 
kontakt med vildsvin var det tid for hendes 
første skarpe eftersøg, som jeg her vil 
berette om.  
  Da vildsvin ofte jages sent om aftenen 
og natten så var klokken elve da telefonen 
ringede og vores gode ven, som havde set en 
del af Katjas forudgående trænning, sagde at 
en af hans jægervenner havde skamskudt et 
vildsvin og at havde brug for vores hjælp.   
  Selvom man ikke må glæde sig over at 
et dyr er skamskudt var vi opstemt over at 
Katja nu fi k mulighed for at vise sine evner 
under alvorlige forhold stor. Men dog også 
lidt bekymret over om hun ville være i stand 
til at løse opgaven - og uden at komme til 
skade ved mødet med et såret og aggresivt 
vildsvin. 
  Min mand, Jesper, og jeg pakkede alt grejet 
og samen med vores hanhund Wiktor kørte 
vi ud på skovvejene i mørket.   
  Da vi kommer frem til jægerne møder vi 
en skytte der er tydeligt ked af skamskyd-
ningen og selv om han er en erfaren jæger 
har han det tydeligvis skidt over situationen. 
Han vil dog alligevel gå med på eftersøget 
som skytte. 
  I lyset fra pandelamperne begiver vi os til 
anskudsstedet. På stedet fi nde vi lidt mørkt 
blod og Katja fi nder og følger så vidt jeg 
kan se straks et spor       
  Bag mig hører jeg skytten mumle om at vi 
går i forkert retning, men vælger at stole på 
min hund- det er oftest det rigtige at gøre.
  Efter en tid ser jeg da også nogle bitte 
små bloddråber å det mørke løv der dækker 
jorden.  

Jeg viser skytten tegnet på at vi er på ret vej, 
men da Katja tager et stort sving som fører 
os tilbage mod grusvejen hører jeg at han 
igen er utilfreds med valget af vej. Jeg lader 
simpelthen som om jeg ikke hører det ! 
  Katja arbejder rigtigt fi nt og er fuldt ud 
kocentreret om det hun er i gang med og jeg 
stoler igen på hende. Vi krydser grusvejen 
og her kan Katja og jeg igen påvise en lille 
bloddråbe.  
  Sporet fortsætter ind i skoven på den anden 
side af vejen. Nu går det fremad en rum tid 
gennem skrub og vildnis. Både Katja og jeg 
er fuldt koncentrerede for et såret vildsvikan 
lægge sig i baghold og vente på at forføl-
gerne.   
  Under hele sporarejdet kan jeg mærke 
skyttens tvivl om både mine og Katjas 
evner på trods af at jeg ind imellem kan 
vise ham bloddråber på sporet. Jeg mærker 
hans skepsis mod en „tøs med en urutineret 
hund „ der tror at de kan fi nde ud af at gå på 
vildsvinespor.   
  Efter at vi har arbejdet med sporet i næsten 
en time er vi havnet midt i en tykning med 
halvstore granner. Her mærker jeg tydeligt 
på Katja at grisen er tæt på.  Hun kigger 
gentagne gange på mig mens hun går meget 
langsomt fremad.    

Jeg fortæller skytten at grisen er lige i nær-
heden, men han virker tvivlende. Forsigtigt 
går vi igennem tætningen og pludselig rejser 
en relativt stor orne omkring ti meter foran 
os. Jeg forventer så at skytten er klar til at 
levere sin del af arbejdet, men opdager til 
min skræk at han ikke længere er bag mig. 
Han står stadig inde i tykningen af en eller 
anden årsag.      
  Grisen gør nu udfald mod Katja og jeg vil 
til at løse hende fra snoren da jeg vurderer at 
det er det rigtige at gøre i situationen. Katja 
er trænet til at forsøge at stille det eftersøgne 
vildt og arbejder med hals. Inden jeg når 
at reagere angriber ornen igen Katja, der 
undviger og halser og dette får grisen til at 
standse op og derefter søge væk i den næste 
tykning. Skytten der hørte Katjas halsen 
forstod at han måske skulle have stolet på 
hunden hele tiden og nu kommer han bra-
sende ud af tykningen klar til at skyde idet 
den sårede orne forsvinder.  
  Jeg vælger ikke at slippe Katja i det 
virvar der er med et meget bevægeligt 
såret vildsvin og en skytte der nu ser meget 
revanchelysten ud. I stedet får jeg hende til 
at tage sporet op igen og jeg skal love for at 
skyttens tiltro til os nu er steget voldsomt.   
  Efter et stykke tid mærker jeg igen på 
Katja at ornen er nær. Denne gang er skytten 
klar da Katja standser og markerer at den 
er på den anden side at en grøft. Ornen er 
nu meget vred og fnyser ad os. Jeg slipper 
Katja og hun får stillet ornen og halser af 

den. Skytten løsner et skud, men rammer 
ikke ornen.     
  Da ornen fl ytter sig får jeg kaldet Katja 
til mig da jeg er bange for at hun kommer 
i skudlinjen. Så falder skuddet der afslut-
ter Katjas første eftersøg på vildsvin efter 
halvanden times arbejde i en bælgmørk 
svensk skov.     
  Ornen viste sig at veje 100 kg og ligger nu 
død i grøften. 
  Skytten var så utroligt lettet over at det var 
overstået at både Katja og jeg fi k en kram-
mer. Han fortalte at han havde haft det så 
dårligt over at være skyld i et dyrs langva-
rige lidelser på grund af et dårligt skud. Han 
var så frustreret at han ikke turde tro på at 
eftersøget skulle lykkes. Nu havde piben 
fået en anden lyd og han overøste Katja med 
lovprisninger om den dygtige lille hund. 
Hun fi k sågar jægerens trofæ, ornens hjørne-
tænder, som minde  

Efter denne hændelse har vi været ude på 
fl ere eftersøg på vildsvin både på kendte og 
ukendte terræner, hvor Katja har fået lov at 
vise sin kapacitet. Ved det seneste eftersøg 
var to vildsvin blevet påskudt samme sted 
og de havde krydset hinandens spor da de 
forlod skudstedet. Det var en udfordring for 
Katja at udrede de to spor, men hun klarede 
også dette.  Så nu er jeg ikke længere bange 
for at møde en situation Katja ikke kan klare 
når telefonen ringer sent om aftenen.
  Anna Lena Nei, (tekst og foto) formand for 
Den svenske raceklub for Gammel dansk 
hønehund

Gammel dansk hønsehund - og ung svensk vildsvinehund

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

www.langhaarsklubben.dk

Dansk mesterskab i schweiss
Helt tilbage i december 2014 kvalifi cerede 
Fabian og jeg os til det danske mesterskab 
i schweiss, ved at få en første præmie på en 
40 timers/1000 m schweissprøve. Og lige så 
stort det var, da min lille fyr blev DKSCH, 
var denne kvalifi kation også en milepæl i 
vores samarbejde, som jeg er meget stolt af.
  Træningsplanen og tankerne om, hvordan 
vi bedst ville komme frem til DM, var i 
gang og med meget lidt erfaring i denne 
sport, var det ikke en nem opgave. Aller 
første beslutning var om Fabians jagtkar-
riere skulle udskydes. Som stående hund 
med en forkærlighed for hårvildt, var denne 
beslutning ikke svær. Han må altså vente 
lidt endnu med at kalde sig udøvende aktiv 
jagthund.
  Hvordan og hvor meget træning skal sådan 
en hund så have. Fra kvalifi kationen i de-
cember og til det danske mesterskab skulle 
afholdes, var der ni måneder. Der kan ske 
meget på ni måneder!

Fabian har altid været ualmindelig glad 
for at træne og henter selv sin sporsele 
i skabet, når han synes, det er tid til lidt 
aktivering. Men med en hund på knap to år, 
har man ikke helt stabilt billede af, hvordan 
træningen kan forløbe, og hvor meget og 
hvor længe man kan træne uden, at hunden 
mister motivationen og arbejdsglæden. Og 
for mig, som hundefører, er arbejdsglæde og 
motivation helt essentielt for at kunne levere 
et godt resultat. Det er et samarbejde Fabian 
og jeg har, det er ikke et spørgsmål om at 
Fabian skal arbejde for mig. Vi gør det sam-
men som et makkerpar.
  Træningen frem i mod DM har været 
fyldt af mange delmål. Vi har trænet dele af 
sporarbejdet dvs. tilbagegange, udgang af 
boksen, markeringer, knæk, fi gurer og fi nd 
skindet. Til DM bliver man bedømt lidt an-
derledes end til de gængse schweissprøver. 
Man får point fra nul til ti for de forskellige 
discipliner, man skal i gennem. Fabian har 
noget forcer og nogle ting han er knap så 
godt til. Han er rigtig god til at komme ud 
af boksen, gå tilbagegange, knæk og fi nde 
skindet. Men markeringer er han ikke så 

skarp til, den tramper han lige hen over. Den 
bandit.

Endelig kom dagen, hvor turen skulle gå 
til Skive. Dagen før havde jeg godt nok 
fortrudt min tilmelding, men jeg kender mig 
selv godt nok til, at det kun er et spørgsmål 
om at komme ud på sporet og komme i 
gang. Med mig ud over Fabian, havde jeg 
min tro følgesvend Flemming og Fabians 
opdrætter Helle. Vejret og humøret var godt. 
Kl. ni skulle vi mødes i jagthytten i Skive 
med alle de andre sportosser. Vi var delt i 
grupper af tre ekvipager til hver dommer og 
jeg trak spor nummer to.
  Første spor gik i gang og nu meldte ner-

vøsiteten sig for alvor. Efter godt en time 
kunne man hører jagthornet gjalder inde i 
skoven og en første præmie var i hus for 
labradoren. Så blev det vores tur. Stifi n-
deren kom og hentede os og Flemming og 
Helle var med på sporet. Temperaturen var 
nu 25 grader og det skulle vise sig at blive 
hårdt. Fabian fi nder næsten med det samme 
anskudsstedet og var ude af boksen med det 
samme. Han følger sporet fi nt indtil det før-
ste knæk, hvilket han tager fi nt. Her efter får 
vi problemer, han søger efter sporet ude på 
åben land i høj varme. Han søger godt, men 
kan ikke rigtig fi nde sporet. Her knokler han 
i ca. 20 minutter og får vores første tab. En-
delig fi nder han sporet igen og vi fortsætter 

Arkivfoto:: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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målrettet, og han tager andet knæk helt per-
fekt. Han har brugt mange kræfter nu og er 
ved at miste koncentrationen. Han går forbi 
tredje knæk og jeg misser hans markering 
på knækket. Han søger længe efter knæk-
ket og jeg vælger at lægge ham i skyggen, 
og tilbyde ham vand. Han er nu så træt, at 

han ikke vil drikke. Da vi efter fem minutter 
fortsætter, tager vi den forkerte retning, og 
vi får det andet tab. Så er det tilbage til, hvor 
vi helt sikkert var på sporet før. Jeg overve-
jer her at trække ham, fordi han er mærket 
af varmen og kan ikke koncentrere sig mere. 
Alligevel fortsætter jeg og får kort efter det 

tredje tab og kampen er slut.
  45 minutter knokler han derude, og på intet 
tidspunkt er han på afl edning eller andre 
narrestreger, så jeg kan kun være glad og 
stolt over det sporarbejde, som han præste-
rer på dagen. Det går ikke lige efter planen 
hver gang, men vi gjorde god fi gur og skal 
helt sikkert afsted igen næste år.
  Så nu har Fabian og jeg også prøvet at 
være DM deltagere, og vi tager af sted igen 
næste år. Nu ved vi hvad hele det næste år 
skal gå med og vi glæder os. Lige nu har 
han en velfortjent ferie, da han både har 
trænet til DM og været til vand og slæb 
prøve, som han bestod med fl otte 28 point. 
Og den dag han kommer med selen igen, 
så siger han helt sikkert ”lad os så komme i 
gang igen mor”
  Det var et rigtigt fi nt arrangement, som 
fandt sted i jagthytten i Skive. Det kan de 
være stolte af.
Tak til alle de søde mennesker, som var med 
til at gøre dagen helt speciel for en nybegyn-
der som mig. Og selvfølgelig tak til Flem-
ming og Helle, som gad bruge hele dagen på 
at bakke Fabian og jeg op.
  Bedste hilsner
  Vildholt Fabian og Maria-Louise

Arkivfoto:: Flemming Østergaard.

Marktræning og Kredsgeneralforsam-
ling den 6/3 2016.
Marktræningen starter kl. 9.00 på Snerlund-
vej, 7400 Herning. V. Snejbjerg skyttecem-
ter.  Pris 50 kr.
Tilmelding til Niels Grønbæk på 40379713 
senest den 29/2

Efter marktræningen, ca. kl. 13.00, er der 
suppe i Sinding Ørre Midtpunkt. Pris 20 kr.
Kredsgeneralforsamling den 6/3, kl. 14.00 

i Sinding Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, 
7400 Herning.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Niels 

Grønbæk (modtager genvalg), Hans 
Petter Lauridsen (modtager genvalg)

6. Evt.

Kreds Midtjylland arrangerer: 

Arkivfoto::Anette Laursen.

Generalforsamling
Husk at sætte kryds i kalenderen med det 
samme. Der bliver afholdt generalforsam-
ling søndag d. 28. februar 2016. kl. 13,00 i 
Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby. 
  Der vil være lotteri med fi ne gevinster 
ligesom tidligere år.
  Hvis du gerne vil bidrage med en ting til 
lotteriet eller fi nde nogle, der vil sponsere 
gaver, bedes du kontakte Gitte på mail 
gittebecher@live.dk. Så vil det også blive 
nævnt på vores hjemmeside.

Hovedprøve
Langhårsklubbens Hovedprøve bliver i år 
afholdt Skærtorsdag 24. marts, kl. 8.00
Stedet bliver Bjerre Herred, med møde-
sted i Stouby Multihus.
  Mød talstærkt op og vær med til at gøre 
det til den hyggelige dag, det plejer at 
være! 
Tilmelding sker via hundeweb.dk.
For yderligere information se klubbens 
hjemmeside, som er Langhaarsklubben.
dk

5-klub International vinder-
klasse 2016 
afholdes den 19. marts – se fællesan-
nonce andet sted i bladet.

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

www.weimaraner.dk

På jagt med far
Der var høj sol over Lille Svenstrup Gods 
ved Ringsted, da Anders Würtzen var på 
årets sidste jagt den 28. december, i det lille 
hyggelige konsortium, hvor han har været 
med i 12 år.
  Denne dag havde han taget sin datter 
Camilla på 23 år med, som erhvervede sig 
jagttegn for to år siden. Camilla skulle være 
skytte på dagen, mens far Anders førte den 
ene af familiens to hunde - Juna vom Enten-
strich – der nu er 10 år gammel, men ”still 
going strong”.
  Camilla fi k chance til en fasankok, som 
faldt i vandet, men den blev fi nt apporteret 
af Juna. Konsortiets jagtleder Henrik Svan-

holm gør meget bl.a. for nyjægere, ligeledes 
må børn gå med som klappere, på den måde 
får de et helt andet forhold til naturen og 
vildtet samt nogle helt unikke oplevelser 
med deres forældre.
  Camilla Würtzen fortæller, at det helt 
specielt at være på jagt med sin far, man er 
sammen på en helt anden måde og det er 
dejligt at kunne dele så fantastisk en hobby. 
Camilla er også ”i lære” som hundefører 
og har på andre jagter ført familiens anden 
hund Bellis. De to hunde følger i øvrigt med 
familien på ferie bl.a. til England.

Camilla med fasanen, hunden Juna og sin far.
Foto: Niels Erik Pedersen.

Aktivitetsdag lørdag 
d. 2. april
Program
Kl. 10.00: Morgenmad og samling
Kl. 10.30: Teori om marktræning, ved kyn-
dig markprøvedommer.
Kurset henvender sig til dem som vil i 
gang med at gå på markprøve med sin 
hund og vi gennemgår følgende.
1. Markprøveregler
2. Markprøvetræning på 200 ha
3. Fuglehåndtering og efterskudsarbejdet.
Kl. 11.00: Afgang til terrænet med hjælp 
og vejledning.
ca. Kl. 15.00: Afslutning, vi tænder op i 
grillen.
Kl. 16.00: Kaffe og kage.
Kl. 16.30: Generalforsamling
Kl. 19.00: Middag og fest til den lyse 
morgen.
  Tilmelding via hjemmesiden.

Dansk Weimaraner Klub’s Hovedprøve

Søndag den 3. april 2016
Mødested: Vielshøjen 3 Hørby, 9500 Hobro
Mødetid: kl. 08:30, afgang til terrænet kl. 
09:30
Prøveleder: Morten Hougaard, kan træffes 
på tlf. 3020 3006 eller formand@weimara-
ner.dk

Tilmelding og betaling af prøve via http://
www.hundeweb.dk senest den 20. marts, 
men gør det allerede i dag.
Der kan tilmeldes i unghundeklasse, åben-
klasse og international vinderklasse.

Foto: Jette Veggerby.
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Lørdag den 2. april, 2016. kl. 16:30 
Dagsorden er i henhold til klubbens love af 
den 28. maj 2001

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Fremlæggelse af regnskab 2015 til god-
    kendelse
6. Godkendelse af budget for 2016
7. Fastsættelse af kontingent for 2017
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af Kasserer, Torben Brandt Pedersen

      modtager genvalg
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 
      1. Bestyrelses medlem, Søren Guldager, 
       ønsker genvalg. 
      2. Bestyrelses medlem, Tommy Klausen,
       ønsker genvalg
11. Valg af 3 suppleanter
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Udnævnelsen af Årets ildsjæl 2015
15. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være sekretæren i hænde 

senest tre uger før generalforsamlingen. 
De indkomne forslag kan rekvireres ved at 
indsende frankeret svarkuvert til sekretær 
Søren Guldager, Guldagervej 30, Ejersted, 
9493 Saltum, eller mail sekretaer@weima-
raner.dk

For at opnå stemmeret, skal kontingentet 
være indbetalt senest fi re uger før general-
forsamlingen.
Selve adressen for generalforsamlingen an-
nonceres på hjemmesiden inden 1. februar 
2015.

Ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner Klub

Den 28. december var Susanne Hellmig på 
familiebesøg på Fanø og som så ofte før, 
går hun tur på stranden med sine to weima-
ranere. Denne dag gør hendes yngste hund 
Otto dog et særlig fund, da han fi nder en 
grøn pose, som politiet formoder er kokain. 
Susanne var ikke i tvivl om, at der var tale 
om narko af en eller anden slags, og det 
skulle afl everes til politiet. Med et glimt i 
øjet, så har Otto jo bestået testen til at blive 
narkohund slutter Susanne, der gav Otto 
et ekstra tyggeben den dag, som tak for 
indsatsen. Fundet havde en markedsværdi 
på omkring 2 mio. kroner.

Narkohunden Otto

Otto på Stranden. Foto: Susanne Hellmig.

Det blev en af de få rigtig kolde jagtdage 
i sæsonen, nemlig søndag den 3. januar, at 
Flemming Frederiksen var på jag hos sin 
gode ven Poul Erik, der bo i Lime nær Ran-
ders. Det var ikke fordi, der frøs mere end 
et par grader, men vinden var rigtig hård og 
det føltes derfor som minus 15.
  Jagten var nu engang planlagt, så det var 
blot et spørgsmål om rette påklædning. 
Formiddagen var forbi og frokosten blev 
indtaget i den fornemme jagtstue med køk-
ken og det hele. En af de gæve medjægere 
havde netop set, at der gik nogle fasanko-
kke ind i noget skrub på vej til frokosten 
– ganske kort fra selve gården. Det mente 
alle naturligvis skulle udnyttes og sådan 
blev det.
  Efter frokosten var der tid til at tage de 
sidste såter rundt om gården, som er meget 
bakket. Lige der, hvor fasankokkene var 
gået ind, var et velkendt sted for Flemming 
Frederiksen, for netop her havde han haft 
slip til lokal markprøve, hvor det mildt sagt 
væltede rundt med harer. Ude fra vejen 
går Flemming og Poul Erik gennem det 
levende hegn og slipper hundene – Flem-
ming har både Chang og Sting med og Poul 
Erik sin ruhår.
  Flemming går til venstre langs et lille 
stykke skov og slipper hundene mens Poul 
Erik slipper sin hund til højre på den åbne 

mark. Chang og Sting søger langs det 
levende hegn, hvor der er en masse skrub 
i kanten. Pludselig råber Poul Erik: – Din 
hund har stand! Flemming råber tilbage, at 
Poul Erik selv kan gå frem og få chancen, 
men inden han når så langt, råber han: – 
Den anden hund har også stand!
  Flemming når frem til hundene og ganske 
rigtig. Begge hunde har stand, og han kan 
tilmed se begge kokke foran dem. Der er 
dog kort imellem, så hvorvidt det hele vil 
gå til held er tvivlsom på dette tidspunkt, da 
det også stormer meget.  Flemming er dog 
en mand, der elsker udfordringer, så han 
sender første hund frem og op kom kokken. 
Da skuddet går, kommer den anden kok på 
vingerne, men også den må hurtig til jorden 
igen, og hundene kan hente hver sin kok til 
den stolte ejer.
  Man kan vel sige, når begge ens hunde har 
stand og man fælder en kok for hver – ja, 
så må det jo være en dobbelt dublé! Denne 
kolde og stormfulde dag i januar kom der 
endnu en god jagthistorie på Flemmings 
taske og mon ikke der kom en ekstra lille 
dram rundt, da der var afslutning af dagen. 
Fortalt til Jette Veggerby

Arkivfoto: Kim Henriksen.

Dobbelt dublé?
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DANSK VIZSLA KLUB

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

www.danskvizslaklub.dk

Om at blive gammel
Formanden ønsker alle et godt nytår.
  I skrivende stund er vi et par døgn inde i år 
2016. Hvad er der så sket i år 2015 og hvad 
vil 2016 byde på?
  Sidste år ved denne tid skrev jeg om mit 
køb af ny hund (Mocca) og turen til Ungarn 
for at hente hende. År 2015 er således gået 
med ny hund i fl okken og hvad der til hører, 
når man har fået en meget aktiv hund med 
180 i timen døgnet rundt.
  Da vi hentede Mocca for et år siden, var 
det bl.a. fordi jeg vidste at Rica, min første 
Vizsla, var på lånt tid. Hun var på det tids-
punkt lige rundet ni år. Med dårlig ryg og 
to fedtknuder, var jeg klar over at det nok 
ikke var 15 år hun ville blev. Jeg håbede på 
at hun kunne holde et halvt års tid og være 
med til at præge den nye hvalp. Rica har 
så absolut præget Mocca og jeg har også 
været så heldig at hun faktisk stadig er her i 
en alder af 10 år. Men når jeg ser på hende 
i dag, kan jeg også godt se at det har været 
hårdt for hende, at få en hvalp i huset. Nu er 
hun for alvor blevet gammel.
  Vi ved alle, at den fornemmeste opgave for 
en hundeejer – alle ejere af dyr – er at sige 
farvel til dyret på det rigtige tidspunkt. Men 
hvornår er det rigtige tidspunkt?
  Når nu Rica lunter efter Mocca og faktisk 
leger med hende, ser det hele jo fi nt ud. 
Men når hun vågner om morgenen og jeg 
kan se at hun spænder i hele kroppen, fordi 
hun jo nok inderst inde har ondt i ryggen, 
spørger jeg mig selv om det er her man skal 
sige stop. Det er vel okay at være lidt stiv i 
lemmerne når man lige har sovet. Sådan har 
ældre mennesker det også. Men er det okay 
for en hund?
  Selv om det er den fornemmeste opgave vi 
som hundeejer har, så er det gud hjælpende 
også den hårdeste opgave.
  Mit første farvel til en hund var familiens 
elskede Schæfer, da jeg var ca. 11 år. Min 
far havde trænet politihunde og arbejdet 
med hende hele hendes liv til hun som 10 
årige måtte opgive p.g.a. hofter med HD. 
Det var en hård tur til dyrelægen og derefter 
en lang tur i skoven med min far, som meget 
tydeligt var ulykkelig. Herefter har jeg sagt 

farvel til mine forældres anden hund, en 
Rottweiler, der var årsagen til at jeg blev 
uddannet hundetræner.
  Min egen første hund fi k jeg da jeg blev 
18 år, en lille arrig Ruhåret Foxterrier. Her 
måtte jeg efter 13 år gå den tunge vej til dy-
relægen. Selv om det var vildt hårdt og mine 
børn på ca. syv og ni år lånte mig deres 
bamser, så jeg kunne trøste mig med dem, 
var der ingen tvivl om, at det var rigtigt at 
sige farvel. Hunden havde tabt sig mange 
kilo inden for en måned og han måtte give 
op p.g.a. kræft.
  Men hvad nu med Rica? Kan jeg ikke bare 
give hende smertestillende hver dag, så 
kan hun vel holde i nogle år endnu? Eller 
hvem er det jeg gør det for, hunden eller 
mig? Er det egoistisk? Inderst inde ved jeg 
det jo godt. År 2016 vil være et farvel til 
Rica. Rica er min første Vizsla, som førte 
mig ind i jagthunde verdenen, jagttegnet, 
jagterne, jagthundetræningen og en masse 
nye venskaber.
  Samtidig er jeg også sikker på, at 2016 
byder på et år med træning og prøver med 
Mocca, hvilket jeg glæder mig til.
  I skrivende stund er der stadig en lille må-
ned tilbage af jagtsæsonen. Til februar star-

ter marktræningen og så kommer prøverne.
  Til alle jer som har unghunde, synes jeg 
bestemt I skal se nærmere på VJP prøven i 
foråret, inde hunden bliver et år. En rigtig 
god lærerig og inspirerende prøve. Det er 
noget helt andet end markprøver. Der er tale 
om en vurdering af hundes jagtlige egenska-
ber og de tyske dommere er uhyre dygtige 
og inspirerende. Jeg deltog på prøven 
sidste år med Mocca, hvor hun bestod som 
prøvens yngste hund. Til efteråret kommer 
HZP prøven, som er for den stadig unge 
hund, men lige et år ældre, maksimalt to år 
gammel.
  Læs mere om prøverne på link via klub-
bens hjemmeside.
  Hen over sommeren kommer apporterings-
prøverne, herefter efteråret med markprøver 
igen og så nærmer jagtsæsonen sig også. 
Vi skal heller ikke glemme udstillingerne, 
så vi i fællesskab kan bevare avlen på en 
smuk harmonisk og velfungerende jagthund 
- Vizslaen.
  Med ønske om et fantastisk Vizsla år 2016 
til jer alle. 
  Lone Stausgaard
Formand

Som „gammelhund“ har man visse rettigheder. Foto: Lone Stausgaard.
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

Klubredaktør:
P.t. ingen redaktør.
Henvendelser og indlæg til formanden.
formand@drenteklub.dk

www.drenteklub.dk

Forårsmarkprøve 2016
Klubbens hovedprøve afholdes lørdag d. 2. 
april ved Silkeborg.
  Vi mødes kl. 8.30, på Bjarupgårdvej 14a, 
Mollerup, 8600 Silkeborg.
  Afgang til marken kl.: 9.00
  Prøveleder: Johanna Jongstra, Tlf.:20 61 
62 92.

Tilmelding og betaling af prøven via www.
hundeweb.dk. Tilmeldingsfrist: 23. marts 
2016
 Prøvegebyr er på kr. 350,00 for både ung-
hund, åben klasse og vinderklasse.
  Dommer: 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 eller udskrives fra hundeweb.

Forårsanlægstest for ung-
hunde – VJP 2016
DMK, LH, KH, DVK, DWK og DDPK ind-
byder i samarbejde med Verband für Kleine 
Münsterländer Vorstehehunde e.V og LG 
Schleswig-Holstein til følgende anerkendte 
Forårsanlægsprøver – VJP, også kaldes 
unghundetest 
  I prøverne kan deltage Kontinentale Ung-
hunde af alle racer, der er født i foregående 
kalenderår. Dog kan hunde, som er tre 
måneder ældre også deltage (altså født efter 
1.10 2014). 
  På prøverne har medlemmer af de ar-
rangerede klubber fortrinsret. Medlemmer 
af andre specialklubber optages på prø-
verne, hvis det er muligt. På prøverne skal 
medbringes stambog og dokumentation for 
gyldige vaccinationer. For mere info www.
jagtbrugshunde.dk 
Lørdag den 9. april, Østjylland, max 3 
hold, prøveleder Johanna Jongstra
Lørdag den 9. april, Fyn, max 1. hold, 
prøveleder Brian Visby Hansen
Søndag den 10. april, Sjælland, prøveleder 
Henrik Raa Andersen.

Riffelskydning til vores 
bukkejægerne
Der vil være mulighed for at indskyde 
jeres riffel inden bukkejagten går ind, 
vi afholder igen i år en indskydningsef-
termiddag på Herning Jagtcenter i Ørre, 
søndag den 8. maj fra kl. 12 til 15 ;) Her er 
vores hjælpere Morten Overgaard og Ole 
Sørensen på pladsen og de sørger at alle 
få grillmad og hjælper jer godt i gang. Til-
melding skal ske til Ole Sørensen – mobil 
22387201 eller mail bjarupsogard@gmail.
com eller Morten Overgaard – 21781468 
eller mail moove@mariagerfjord.dk.

Familieweekend
Hvornår: lørdag den 18. juni & søndag den 
19. juni 2016
Mødested: Bjårupgårdvej 14a, Mollerup, 
8600 Silkeborg, hos Ole & Johanna
Apporteringsprøve, som afholdes i for-
bindelse med familie weekend lørdag den 
18. juni, må man meget gerne må deltage i, 
selvom man ikke deltager på familieweek-
end.
Udstilling, som afholdes i forbindelse med 
familieweekend, søndag den 19. juni, må 
man også meget gerne deltage i, selvom 
man ikke deltager på familie weekend.
Informationer angående disse 3 begiven-
heder kan man læse på www.drenteklub.dk 
og bliver sendt som nyhedsbrev. Husk at 
sætte kryds i jeres kalender, nu allerede ;)

Hygge til riffelskydning. Foto: Sandie Rosenberg.
Foto: Jette Vegerby.

Foto: Johanna Jongstra.
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DANSK BRETON KLUB

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

www.breton.dk

Dansk Breton Klubs Hovedprøve 2016
Hovedprøven holdes i dagene 25. til 27. 
marts ved Videbæk.

Standkvarter: Videbæk Fritids Center, 
Vestervang 28, 6920 Videbæk (97171322)
Prøveleder: Peer Bæch-Laursen, tlf. 
26751614. e-mail: peer.b.laursen@gmail.
com

Fredag 25. marts.
Markprøve for Unghunde- og Åben Klasse
Mødetid kl. 0800. 
Opråb kl. 0830   
Mødested i terrænet, oplyses i programmet 
på DBK’s hjemmeside d. 24. marts
Indkvartering kl. 17.30-18.30
Aftensmad kl. 18.30
Generalforsamling kl. 20.00

Lørdag 26. marts.
Markprøve for Unghunde- og Åben Klasse
Morgenmad kl. 07.30

Mødetid kl. 0800 
Opråb kl. 0830   
Mødested Standkvarter
Kl. 1600 Matchning af de ung- og åben 
klasse Bretons som har opnået 1. præmie på 
hovedprøven. Sted op lyses i programmet.
Festmiddag og præmieoverrækkelse kl. 
19.00

Søndag 27. marts.
International Vinderklasse for Breton
Morgenmad kl. 07.30
Mødetid kl. 0800 
Opråb kl. 0830   
Mødested Standkvarter
Matchning kl. 14.00
Præmieoverrækkelse og kaffe kl. 16.00

Tilmelding via hundeweb senest d. 20. 
marts.
Knæk og Bræk
Prøver lederen

Arkivfoto: Flemming Østergaard.

Logi og forplejning ved hovedprøven
Logi der er 3 forskellige indkvarteringsformer, 
1. Dobbelt værelse, 2 dobbeltværelser deler bad og toilet, der er dyner og puder på værelserne, medbring selv sengelinned. (Begrænset 

antal 16 værelser)
2. 4 mandsrum, bad og toilet i hallen, der er dyner og puder på værelserne, medbring selv sengelinned. (Begrænset antal 3 rum)
3. Sovesal, bad og toilet i hallen, medbring selv dyner, puder og senge linned

Overnatning Pris pr. person Antal 
Linned pakke, bestående af dyne- og pude betræk samt håndklæde 110,-  

4. Fredag overnatning i dobbelt værelse  250,-  
5. Fredag overnatning i 4 mandsrum  175,-  
6. Fredag overnatning i sovesal 150,-  
4. Lørdag overnatning i dobbelt værelse 250,-  
5. Lørdag overnatning i 4 mandsrum  175,-  
6. Lørdag overnatning i sovesal 150,-  

Forplejning Pris pr. person Antal 
Fredag aftensmad  100,-  
Fredag aftenskaffe m. hjemmebagt kringle 50,-  
Lørdag morgenmad 80,-  
Lørdag madpakke (4 x ½ + Franskbrød) 75,-  
Lørdag festmiddag (årstidens forret, kalve mørbrad, kaffe og lidt sødt) 240,-  
Søndag morgenmad 80,-  
Søndag madpakke (4 x ½ + Franskbrød) 75,-  
Søndag eftermiddags kaffe og kringle 50,-  

www.fjd.dk
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Dansk Breton Klubs generalforsamling 
afholdes fredag den 25. marts 2016 Vide-
bæk Fritids Center, Vestervang 28, 6920 
Videbæk (97171322) kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtæg-
ter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være
    en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber 
    til godkendelse og meddelelse af an-
    svarsfrihed 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand, 
   Formand Søren Stenhøj er på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 
    Poul Vestervang og Anni Hansen.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt 
(Årets unge hund 2015 og Årets Hund 
2015)

De to sjællandske mandater stiller gerne de-
res mandater til rådighed ved et valg.

Forslag til behandling på den ordinære ge-
neralforsamling samt forslag til kandidater 
til bestyrelsen, suppleanter og øvrige tillids-
poster, der skal besættes på den ordinære 
generalforsamling, skal være formanden i 
hænde senest den 15. februar 2016.

Bestyrelsen

Træning på Kongenshus Hede
Fat det varme tøj, madpakken og vigtigst af 
alt hunden og kom med på en af de bedste 
træningsture.
DBK afholder træningsweekend for alle 
engelske racer på Kongens Hus Hede d.20-
21/2-2016
  Mødestedet vil være P-pladsen ved hotellet 
kl 09.00 begge dage.
  Prisen vil være 50kr pr person pr dag.
  Tilmelding skal rettes til undertegnede 
senest d. 18/2-2016
  Brian H. Krog, Mobil : 2761 7091

En træningstur, man bare skal med på. •
Foto Anne E.K. Kristensen

Generalforsamling 2016

Jagtmæssigt kommer jeg fra en familie hvor 
der ingen jægere var. Interessen startede fak-
tisk med fl ugtskydning i en alder af 14-15 år 
lige inden man kan tage jagttegn. Jeg er jo 
vokset op i en lille fl ække i Vestjylland hvor 
en masse skole kammerater kom ude fra lan-
det af, så jeg besluttede at tage jagttegn sam-
men med dem. På den måde kom jeg i gang 
med jagten i en tidlig alder. På det tidspunkt 

var der slet ikke jagthunde inde i billedet.
  Senere blev jeg uddannet til pilot og det 
arbejdsliv harmonerede ikke rigtigt med det 
at have hund. Det var først noget senere, 
i begyndelsen af ´90´erne da jeg er lidt op 
i årene (født i 1964), og begynder at fl yve 
fast i Karup og hvor jeg kom hjem til mine 
egen seng hver nat, at tanken om egen hund 
bliver aktuel. 

  Jeg får så min første jagthunde på dette 
tidpunkt og det blev en labrador. Dem har 
jeg så haft en del af igennem tiden og trænet 
ikke så få. På det tidpunkt bor vi inde i en 
lille Vestjysk by og der passer det fi nt med 
en labrador som familie-, by- og jagthund. 
  Så sker der det at vi i 2004 fl ytter på landet 
og samtidig er jeg med i et konsortium med 
en rigtig god sneppejagt. Jeg skyder på dette 
tidpunkt ikke så få snepper for min labrador, 
men alle siger jeg skal få en stående hund. 
Jeg begynder så at undersøge hvilken race 
af de stående hunde det skal være. At det 
bliver en breton er helt tilfældigt, dog er der 
en som på et tidspunkt nævner bretonen som 
værende god til snepper. Med til historien 
hører også at jeg var med en kammerat og 
hans gamle breton på sneppejagt. Hunden 
var nærmest blind af alderdom - faktisk løb 
den ind i mit ben - men kors hvor kunne den 
fi nde snepper
  Jeg søger rundt på nettet bl.a. på www.bre-
ton.dk og efter lidt forskellige tiltag fi nder 
jeg et kuld i Nordjylland. Pga. af en hård 
vinter med megen snefald lykkedes det ikke 
at komme op og kigge på hvalpene, så ud-
vælgelsen sker via billeder og mail frem og 
tilbage. Da jeg så endelig skal op og afhente 
hvalpen, så viser det sig at vi har snakket 
godt og grundigt forbi hinanden. Den hvalp 
jeg ville have var slet ikke til salg men med 
vestjysk stædighed lykkedes det til sidst at 

Vinderhund - tilfældighed eller resultat af hårdt arbejde?
Af Allan Folmer

Rita og Thorbjørn på hønsejagt med Ålestrup Naturefterskole. Foto: Flemming Østergaard.
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få lov at købe hvalpen, Rita.
  Med en kone og to halvvoksne drenge 
samt et landsted med egen mark så fylder 
de hunde meget nu. Det var dog ikke var 
planen at det skulle fylde så meget, da jeg 
tidligere har gået meget på prøver med mine 
labradorer, trænede meget, kørte langt og 
der skulle ikke ret meget til før end man røg 
ud af prøverne, så faktisk var jeg blevet lidt 
træt af den del af jagthunde livet.

Da jeg så fi k Rita, begyndte jeg at træne 
med en korthårs mand der hjalp til med at 
træne stand osv. Han havde også lidt ager-
høns vi trænede på. Så ringer telefonen en 
dag og det er Harry fra Vorgod (Videbæk) 
som havde hørt der var en breton i Grøn-
bjerg. På den måde kom jeg under vingerne 
på Harry og hans slæng. Trænede, lyttede og 
lærte en masse. 
  Harry fortæller så at jeg har fået en god 
hund og at burde stille på prøve med hende. 
Det lykkes at få mig overtalt til at stille 
Rita på prøve i Videbæk i september det år 
hvor hun fylder to år til november. Vi får 
en fantastisk kritik og en 1. præmie. Og så 
var jeg bidt af prøvelivet. Samtidig er jeg 
jo konkurrence minded så næste mål er 1. 
præmien i åben klasse som det dog tog lidt 
tid inden vi lykkedes med – hvilket irriterer 
mig ad H… til. Men det lykkes endeligt og 
fra den 1.præmie og 1 år frem vandt hun jo 
stort det hun stillede op i. Og så er der jo 
den famøse historie med VM
  Jagtformer er dels konsortium jagt i en stor 
vestjysk plantage med drivjagt. Der er en 
del snepper men pga. kronvildt er der ingen 
frijagt så kun fællesjagter. Så har jeg noget 
riffeljagt Sverige sammen med en svoger. Så 
er der sneppejagt på min egne 20 ha. Samt 
på gode venners arealer. Så fra at drømme 
om en hjort i Skotland så er drømmen nu 
mere fuglejagt på fjeldet.
  Jeg har opdaget at det er svært at snakke 
jagthunde på tværs af racer og brugs egen-
skaber. På den måde har det været sundt at 
skifte race fra labrador til breton, fra ap por-
tør til stående jagende hund. Så de holdnin-
ger jeg har haft til jagthund og dressur med 
baggrund i retrievere er svær at overføre 
til bretonen for de er så forskellige. Rent 
apporteringsmæssigt bruger jeg at stimulere 
lysten til at hente ting til mig fra bette hvalp 
af. Jeg har aldrig brugt tvangs apporte-
ring da jeg ikke mener det er en god måde 
behandle en hund på. Det betyder dog ikke 
at jeg ikke kan tage fat i mine hunde når og 
hvis det er nødvendigt. Faktisk kan jeg godt 
lide når hunden ”protestere” eller ikke gør 
det jeg forlanger, fordi det giver mig mulig-
hed for at fortælle hvem der bestemmer.

Jeg arbejder rigtig meget med lyst, når jeg 
starter med en hvalp og jeg kombinerer helt 
fra starten den almene lydigheds træning 
med apportering. Faktisk bruger jeg aldrig 
godbidder men bruger apportering – lysten 

til at hente noget til mig – som belønning i 
sig selv. 
  Mht. tillid og kontakt så har jeg altid mine 
hunde med mig og omkring mig når jeg 
er hjemme. De står aldrig i hundegård når 
jeg hjemme. De er med i marken, i skoven 
når der skal laves noget. F.eks. så kan jeg 
godt øve lidt apportering med dummyer 
mens jeg slår græs. Så jeg bruger rigtig 
meget tid sammen med hundene, hvor jeg 
er opmærksom på hvad de gør og hvor de er 
henne. Det gør så at hundene samtidig bliver 
meget opmærksomme på hvad jeg laver 
og hvor jeg er. Så jeg bruger megen tid på 
denne kontaktsøgning. Når jeg får en hund 
som ikke søger kontakten så meget som jeg 
ønske, så går jeg ud på fremmet terræn og 
når hunden kommer for langt væk fra mig, 
skifter jeg retning så den hele tiden skal 
holde sig orienteret for ikke at blive væk. 
  Så selv om jeg træner sådan lidt hele tiden 
og ud ad til måske lidt ustruktureret, så 
har jeg helt klare mål og trin i dressuren, 
som jeg er meget bevidst om i forhold 
til hundens alder og evner. Jeg er meget 
bevidst om de fejl som kan opstå, mange 
gange er min evne eller mangle på samme 
til at tydeliggøre for hunden, hvad det er 
jeg vil have den skal gøre. Jeg går rigtig tit 
tilbage i træningen når noget begynder at 
gå skævt sådan at jeg hele tiden samler op 
på den gode udvikling. Jeg har også lært 
af erfaring, at det kan betale sig at være 
tålmodig med hundene – at det ikke handler 
om at skulle lære mest muligt på kortest tid 
– f.eks. var Rita over 2 år førend hun kom 
med på jagt.
  Jeg er meget perfektionistisk og kan blive 
frygtlig irriteret hvis Rita pludselig preller 
en dag. Men jeg lader aldrig mit tempera-
men løbe af med mig og overfuser hunden 
i situationen. Så stopper jeg træningen den 
dag og træner detaljen på et senere tids-
punkt. Jeg har aldrig slået en hund men jeg 
har haft fat i nakken på dem, jeg har brum-
met og knurret ad dem men aldrig slået.
  Selve marktræningen er foregået sammen 
med Harry og de andre. Samtidig er jeg 
så heldig at en af mine marker er ca. 150 
m. bred og ca. 1 km. lang og oftest med 
vesten vind vinkelret på. Den har jeg brugt 
til at øve søgsoplæg på således at hun altid 
kommer ud til kanterne og at hun holder sit 
konstante søg. Så denne træning på bredden 
har hun lært at overføre til den åbne mark. 
Men jeg har også brugt meget tid på at øve 
stop og dirigering i marken således at jeg 
kan stoppe hende hvis hun vil vende for tid-
ligt og med håndbevægelse og kommandoer 
få hende til at søge endnu mere på bredden. 
En anden del af træningen er min træning i 
at placere mig rigtig i marken i forhold til 
vind og terræn og her har Jan Nielsen været 
en stor hjælp og inspiration.
  De problemer jeg har haft med Rita har 
været i småtings afdelingen men jeg forsø-
ger altid at tænke mig godt om når noget 

begynder at udvikle sig forkert. Jeg forsøger 
at se det lidt fra hundens situation eller syns-
vinkel og tænker over hvad det er jeg gør 
forkert. Når hunden ikke gør det jeg gerne 
vil have den til, så må det jo være fordi den 
ikke forstår hvad jeg mener. Hvordan får jeg 
så forklaret det rigtigt eller på den rigtige 
måde? 
  Min tilgang er nok, at det ikke er hunden 
der fejler men at det er mig som ikke har 
været tydelig nok, og så må vi prøve noget 
andet. Det betyder også at jeg tit prøver 
nogle ting af som aldrig har stået i nogen 
bøger.
  På det afsluttende spørgsmål om hvorvidt 
Rita er en prøveund eller jagthund siger 
Thorbjørn følgende: - Jeg ville tidligere til 
hver en tid have sagt: jagthund, men jeg må 
indrømme at de prøver fylder mere og mere. 
Dog vil jeg sige, at da Rita brækkede en 
pote der gik ud over hendes førlighed igen-
nem lang tid samt div. uheldige omstæn-
digheder, da spekulerede jeg mere i at jeg 
måske havde mistet en god jagt hunde end 
en god prøvehund så….. 

Efterskrift
Interview med Thorbjørn Nielsener er lavet 
i frokostpausen på DBK VK efterår 2015. 
Thorbjørn er ejer af Rita, som vandt DM 
2014 ført af Jan Nielsen da Thorbjørn var i 
Sverige på riffeljagt.

Rita og Thorbjørn klar til nye udfordringer.
Foto: Allan Folmer.
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DANSK POINTER KLUB

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

www.pointerklub.dk

Invitation til Dansk Pointer Klub’s Hovedprøve 
DPK’s Hovedprøve afholdes den 1.-2.-.3. 
april 2016 på Fyn med standkvarter på 
Vissenbjerg Storkro. Bestilling og betaling 
af værelser skal ske direkte til Vissenbjerg 
Storkro Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 
tlf. +45 64473880.  Husk at oplyse at i del-
tager på Dansk Pointer Klub’s Hovedprøve. 
Priser for overnatning: Dobbeltværelse 
pr. nat kr. 650,00 Enkeltværelse pr. nat kr. 
460,00  OBS der er rengøringsgebyr for 
hunde på værelset.

Fredag den 1. april Mødetid kl. 08,00 på 
standkvarter.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 general-
forsamling

Lørdag den 2. april Mødetid kl. 08,00 på 
standkvarter.UKK samt ungdoms- og åben 
klasse. Om eftermiddagen matchning for de 
pointere der har opnået 1. pr. fredag og lør-
dag i ÅK. Alle engelske racer er velkomne 
til start i UK og ÅK.Kl. 19,00 festmiddag på 
Vissenbjerg Storkro.

Søndag den 4. april
Vinderklasse med mulighed for tildeling af 
CACIT. Mulighed for UK og ÅK
Mødetid er hver dag kl. 8,00 på standkvar-
teret.

Tilmelding af hund via DKK Hundeweb 
eller evt. anmeldelsesblanket (husk betaling) 
senest onsdag den 23. marts 2016. Overhol-
des fristen ikke, koster det 100 kr. i admini-
strationsgebyr.

Forplejning skal bestilles og betales senest 
onsdag den 23. marts 2016 hos Anny Diede-
richsen, Riglandsegvej 3, 6580 Vamdrup, tlf. 
7559 8253, mail: stenmarkens@email.dk
Yderligere oplysninger hos Alex Nissen, tlf. 
04540434850.

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 administra-
tionsgebyr.
  Indbetaling fra udlandet til Danske Bank. 
Swift/Bic: DABADKKKK. Iban nr.: 
DK2230004378127572 senest onsdag den 
23. marts 2016. Overholdes fristen ikke, 
koster det 100 kr. i administrationsgebyr.

Bestilling Antal Pris Pris i alt 
Morgen complet fredag  65,00  
Madpakke fredag   65,00  
Aftensmad fredag   165,00  
Morgen complet lørdag  65,00  
Madpakke lørdag   65,00  
Festmiddag lørdag incl. kaffe  295,00  
Morgen complet søndag  65,00  
Madpakke søndag   65,00  
I alt    

Festmiddag. Foto: Bent Olsen.
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DANSK POINTER KLUB

Vejledning for udenland-
ske medlemmer
OBS!! tilmelding skal ske på hundeweb  
  Vejledning for tilmelding over hundeweb 
for udenlandske medlemmer: Gå ind på 
DKK’s hjemmeside: Vælg: Hundeweb/
rekvisitioner. Vælg: Terminliste/tilmel-
ding. Aktiviteter: Vælg type : Markprøve 
stående jagthunde. Tryk søg: Find Dansk 
Pointerklubs Hovedprøve (bemærk 1 ny 
tilmelding for hver dato/ prøve-start). 
Tryk: Web tilmelding i højre side: Re-
gistrere dig som ny brugere, og log ind. 
Udfyld: Hundens stambogsnr.  mm..  I 
feltet til tilbagebetaling skrives klubbens 
reg.nr. 0933 kontonr 4378127572. Ved 
evt. registrering af medlemsnr. Brug da 
mobilnr. Da kan der betales med kort uden 
nævneværdigt gebyr. 
  Bestilling af mad for udenlandske med-
lemmer. Skemaet på hjemmesiden til for-
plejning skal udfyldes og sendes. Betaling 
kan af hensyn til dyre bankoverførelser ske 
til hovedprøven. 
Kasserer  Anny Diederichsen 

Indkaldelse til Dansk Pointer Klub’s 
ordinære generalforsamling fredag den 1. 
april 2016 kl. 19.30 på Vissenbjerg Storkro, 
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Dagsorden 
1. Valg af 3 stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Beretning om klubbens forhold og virk-
    somhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af det reviderede regn-

    skab til godkendelse.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 
    år. På valg er Flemming Fuglede og 
    Alex Nissen. 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
     På valg er Anne B. Hansen (1. supple-
     ant) og Erik Aarø (2. suppleant). 
7. Valg af 2 repræsentanter for Region 1, 2
     og 3 for 3 år. Region 1 på valg er Jacob 
     W. Jacobsen og Jes Krag.  Region 2 på
     valg er Martin Mortensen og Erik Aarø.

     Region 3 på valg er Allan Diderichsen 
     og Niels Holger Lykke. 
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 med
     delt formanden skriftligt inden 1. fe
     bruar det pågældende år. 
10. Eventuelt.

Forårstræning i Dansk Pointer Klub

Foto: Bent Olsen.

Region I Nordjylland
Forårstræning Søndag den 6. marts 2016 af-
holdes forårstræning i Vendsyssel. Mødested 
og tid: Borupgaard, Trudslevvej 58 9480 
Løkken kl. 09.00. Hvis antallet af tilmeldte 
hunde bliver for stort, deler vi dem i to hold, 
et i Løkken og et i Sindal. Husk madpakke. 
Tilmelding til Flemming Fuglede 20300003 
eller Jes Krag 61603734.

Region II. Midtjylland.
Fællestræning omkring Skive 2016. Der 
afholdes fællestræning for engelske racer 
søndag den 28. februar 2016. Vi mødes på 
P - Pladsen bag Højslev Kro, ved Højslev 
Station 7840 Højslev. Kl. 9.00. Medbring 
madpakke og drikkevarer. Tilmelding til: 
Erik Aarø efter kl. 19 på telefon: 97 51 11 
81 mobil: 20 41 09 30. Med venlig hilsen 
Erik H. Aarø.
Forårstræning Djursland. Lørdag d. 27. 
februar kl. 9.00. afholdes fællestræning for 
alle engelske racer. Medbring madpakke og 
drikkevarer. Mødested Ørsted 8950 Kærvej 
10. Skydecenter. Tilmelding Martin Morten-
sen 86395045 – 2611034

Region III Syd og Sønderjylland.
Sdr. Hygum Søndag den 21.februar kl. 
10.30. Mødested hos Bent Olsen, Gram-

mingtoften 1, Sdr. Hygum 6630 Rødding. 
Medbring hund(e), madpakke og godt 
humør. Tilmelding til Allan Diederichsen 
22389984 eller Bent Olsen 21755857.

Region IV Fyn.
Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter klub 
afholder fælles træning for engelske stående 
fuglehunde på følgende datoer: Lørdag d. 
27-02 kl. 09.00. Mødested: Blangstrupvej 
12 5610 Assens. Søndag d. 14-02 kl. 09.00. 
Mødested: Sødingevej 28 5750 Ringe. 
Tilmelding til Alex Nissen 40434850 eller 
Anders Varming 40792617. Medbring hund, 
madpakke og godt humør. 

Region V. Sjælland 
Vintertræning på Sjælland bliver som god 
tradition gentaget. lørdag d. 6. og lørdag d. 
20. februar. 2016 kl. 10.00 hos Niels Peter-
sen, Højgårdsvej 61, 4683 Rønnede. Efter 
træning går vi ind i Niels’s „hundstuga“ og 
spiser medbragt mad i god varme til histo-
rier fra dagens oplevelser og anden hunde 
snak. Pris er 50,-kr. pr hund. Alle stående 
hunde er velkomne, De unge prioriteres 
højt. Tilmelding til Niels på mail:  hyllede-
grusveje@live.dk tilføjelser til program 
senere på hjemmesiden. De bedste hilsner 
fra sjællænderne/Niels & PeterIndividuel vinder af Nordisk Pointer Match 2015 på 

Schackenborg blev svenske Black Luckys Antonia e&f  
Bertil Mårtensson .Foto Niels Ovesen 

 DPKs generalforsamling
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

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

www.engelsksetterklub.dk

Engelsk Setter Klubs hovedprøve d. 23.-25. marts 
Prøven afholdes den 23.-24.-25. marts i 
Vildbjerg. 
Standkvarter: Vildbjerg Sports- og Kultur-
center, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg, tlf.: 96 
27 07 00 vildbjerg@sportscenter.dk
Prøveleder er Poul Aagaard Sørensen

Onsdag d. 23. marts
Markprøve åben- og ungdomsklasse møde-
tid kl. 08.00.
Spisning kl. 18.00.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00

Torsdag d. 24. marts 
Markprøve ungdoms-, åben- og internatio-
nale vinderklasser med uddeling af CACIT. 
Opråb og afgang til terræn kl. 8.00.
Kl. 16.00 er der matchning af ungdoms- og 
åbenklasse hunde som har opnået 1. pr. 
onsdag og/eller torsdag.
Festmiddag kl. 19.00. Inden middagen vil 
der være præmieoverrækkelse i kvalitets-
klasserne, samt lodtrækning til UKK og 2. 
heat i vinderklasse. Efter middagen er der 
dans til kl. 1.00.

Fredag d. 25. marts 
Afvikling af UKK, 2. heat og matchning 
i vinderklasse, samt markprøve i åben- og 
ungdomsklasse. Opråb og afgang til terræn 
kl. 8.00. Afslutning på Gilmosegård.
 
Generelt:
Tilmelding af hund til hovedprøven, gøres 
gennem DKK hundeweb, senest d. 14. marts
Anmeldelsesgebyr ung-, åben- og vinder-
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 2016.
  Tilmelding til UKK sendes på DJU´s til-
meldingsblanket til: Poul Aagaard Sørensen, 
Baldersvej 26, 7800 Skive Tlf.: 97 52 36 86 
/ 27 64 81 90. Mail.: asbak@youmail.dk
Tilmeldingsgebyret indsættes på konto nr. 
9686 0003308936
  Bestilling og betaling af værelser skal ske 
direkte til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
 på tlf. 96 270 700. vildbjerg@sportscenter.
dk senest d. 14. marts. Husk at oplyse, at I 

deltager på Engelsk Setter Klub’s Hoved-
prøve. 

Priser for overnatning: 
Dobbeltværelse pr. nat kr. 318,00 pr. person 
Enkeltværelse pr. nat kr. 450,00 pr. person
3 – sengsværelse pr. nat kr. 265,00 pr. 
person
4 – sengsværelse pr. nat kr. 215,00 pr. 
person
Familierum til 6 personer kr. 150,00 pr. 
person
Der er ikke morgenmad med i overnatnin-
gen
Sengelinned og håndklæde kr. 60,00 pr. per-
son, men man kan selv medbringe dette.
Bestilling af overnatning og morgenmad 
gøres direkte hos Vildbjerg Sports- og Kul-
turcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg Tlf: 
96 27 07 00 vildbjerg@sportscenter.dk

Forplejning bestilles ved Poul Aagaard 
Sørensen senest d. 14. marts
Betaling af forplejning indsættes på konto 
nr. 9686 0003308936. Skema fi ndes på 
næste side.

En hovedprøve er et tilløbsstykke. Foto: Harris Jensen.
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Det er (næsten) forår
Når disse linjer læses, er vi i midten af fe-
bruar. De første fælles marktræningsdage er 
overstået. Måske er det vinter med frost og 
sne. Eller måske har foråret allerede meldt 
sin ankomst med milde vinde, lærkesang og 
– ikke mindst – udparrede agerhøns.

  For os hundefolk med stående hunde er 
tiden med træning og prøver i foråret næsten 
ligeså vigtig som efterårets jagttid. Den 
æstetiske nydelse ved at se en velgående 
hund i marken, en stram stand og en korrekt 
rejsning af fugl står mål med glæden ved 
mange af efterårets jagtoplevelser.
  Men vi skal færdes med varsomhed på ter-
rænerne. Hønsene skal være parret ordent-
ligt ud, og vi må naturligvis ikke lette de 
samme fugle dagligt.
  I øvrigt er det værd at huske på den tid, da 
vi som nybagte ejere af en stående jagt-
hund, kæmpede for at fi nde egnet terræn 
til marktræning. For mange var det ikke en 
nem opgave. For nogen var det måske så 
besværligt, at de udskiftede setteren med en 
labrador eller spaniel.
  En del af forklaringen på, at specialklub-
berne i FJD ikke ligefrem er ved at drukne i 
nye medlemmer, kunne netop være mang-
lende træningsmuligheder for nye hunde-
ejere. Tag hånd om nye og unge medlem-
mer; inviter dem med på nogle træningsture 
i løbet af foråret. Det lønner sig, - på fl ere 
planer.

Oplev foråret i selskab med en jagtivrig unghund. 
Foto: Kenneth Asmussen.

Engelsk Setter Klubs ge-
neralforsamling 2016

Generalforsamlingen afholdes på Vildbjerg 
Sportscenter 23. marts kl. 20.00.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af stemmetællere.
Punkt 3: Bestyrelsesberetning ved forman-
den.
Punkt 4: Regnskab ved kassereren.
Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Aksel Nielsen og Tage Skov. 
Begge er villige til genvalg.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer 
afl everes skriftligt til sekretæren senest 1. 
februar.
Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleanter.
Punkt 7: Valg af revisor.
Punkt 8: Valg af revisorsuppleant.
Punkt 9: Behandling af indkomne forslag. 
(Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal sendes til klubbens 
sekretær senest 1. marts).
Punkt 10: Eventuelt. 

Erling Clausen, formand.

g p j g p
Bestilling  Antal  Pris  Pris i alt  
Aftensmad tirsdag  110,00  
*Morgen complet onsdag     59,00     
Madpakke onsdag      60,00     
Aftensmad onsdag     110,00     
*Morgen complet torsdag     59,00     
Madpakke torsdag      60,00     
Festmiddag torsdag incl. kaffe     300,00     
*Morgen complet fredag     59,00     
Madpakke fredag      60,00     
I alt           
* Morgenmad i.f.b. med overnatning bestilles direkte hos Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Sæt kryds i kalenderen.
14. og 21. februar. Vintertræning, Sjælland. 
Tilmelding: 21201858.
27. februar: Marktræning Fyn.
23. marts: Generalforsamling Vildbjerg.
23.-25. marts: ESK’s hovedprøve Vildbjerg.

Foto: Kenneth Asmussen. Hovedprøvehygge. Foto: Harris Jensen.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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DANSK GORDON SETTER KLUB

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

www.dgsk.dk

Kærlighed, krav og konsekvens

Portræt af Kristian Thomsen.
Kristian bor ved Jerup i Nordjylland.
Kristian fi k sin første Gordon Setter i 1980, 
Thor efter P. H. Bak Madsens Mikki og Fl. 
Østergårds Mica. I dag har han Edna og 
Gigi.
  Kristian anvender især sine hunde som 

hyggehunde, til jagt og prøver. - Af de 
hunde, som jeg har haft, er det Blackpoint 
Bowie, som jeg har vundet mest med, og 
som var den bedste jagthund, den kunne 
hurtig omstille sig om den var på fjeldet, 
skoven eller marken. Jeg vil også nævne 
Ziggi og Dodo, først og fremmest som gode 

jagthunde, fortæller Kristian.
  Hvilke egenskaber prioriterer du hos Gor-
don Setteren? (Udover at hunden er sund og 
rask)
- Her prioriterer jeg, at den er omgængelig 
både for mennesker og andre hunde og 
vigtigst, at den jagter for mig og ikke for sig 
selv – altså den holder kontakt.
  Hvad lægger du mærke til når du udvæl-
ger hvalp? - I dag vil jeg vælge en der ikke 
kommer hen til mig, da jeg tror, den der 
ikke viser den store interesse i mig, er den 
mest selvstændige.
  Hvornår starter du med at dressere på hval-
pen, og hvad skal den kunne, når den er et år 
gammel? - Jeg starter, når den er otte uger, 
med det, jeg kalder for stuedressur. Senere 
en kærlig og konsekvens grunddressur. Jeg 
stiller ikke krav om, at den skal nå det ene 
eller andet, inden den er et år, da det helt 
kommer an på årstiden, terræn, fugletilgang 
osv.
  Hvad ville være dine største prioriteter for 
Gordon Setter racen de næste 20 år, hvis du 
frit kunne bestemme? - At de kun blev træ-
net på vilde fugle, og at der ikke blev brugt 
nogen form for kunstige træningssituationer, 
f.eks. støkmaskiner – mystiske halsbånd 
– osv. - Det er nok utænkeligt, at det kan 
lade sig gøre herhjemme. Den tid, man har 
til rådighed, tror jeg er vigtig, jo mere tid 
du har, jo bedre resultat. En hund som ikke 
respekterer og anerkender sin fører, kan man 
ikke stole på, den bliver en uærlig hun, slut-
ter Kristian Thomsen.

Kristian og Gigi foran et bjørnehi i Sverige, Loftsdalen, der kommer Kristian ofte på jagt. Foto: Steinar Petterson.

Bestyrelsen har gennemgået de indsendte re-
sultater og vi kan hermed offentliggøre årets 
hunde. Vi ønsker ejere, førere og opdrættere 
rigtig hjertelig tillykke de fl otte resultater, 
bag hvilke vi ved der ligger stor fl id og 
ihærdighed.

Årets Udstillingshund DGSK -Glavaris 
DV Diesel (Zettertjärns Darling – Sundow-

ners Wain) – han, ejer & fører Christina og 
John Bak – Opdrætter Kennel Glavaris – 56 
point.

Årets Gordon Setter – Gorms Mindebil-
lede -Østjyllands SR Pointer (Østjyllands 
RBZ Sandy – Østjyllands PB Rass) – Tæve, 
ejer & fører Søren Thygesen – Opdrætter 
Kennel Østjylland – 110 point.

Årets Unge Gordon Setter – DGSK 
Pokal.-Østjyllands SR Pointer (DKJCH 
Østjyllands RBZ Sandy – Østjyllands PB 
Rass) – Tæve, ejer & fører Søren Thygesen 
– Opdrætter Kennel Østjylland – 98 point.

Årets Vinderklassehund (Troldmarkens 
Vinder Pokal)-DKJCH Østjyllands RBZ 
Sandy (DKJCH Ronja – Entangen’s B Boss)

Året hunde 2015 i Dansk Gordon Setter Klub

www.fjd.dk
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Tæve, ejer og fører Søren Thygesen – Op-
drætter Kennel Østjylland – 46 Point

DGSK Tallerken (Point optjent på 
markprøver)-Østjyllands SR Pointer 
(DKJCH Østjyllands RBZ Sandy – Østjyl-
lands PB Rass) – Tæve, ejer & fører Søren 
Thygesen – Opdrætter Kennel Østjylland 
– 35 point.

Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent 
på markprøver)-Østjyllands SR Pointer 
(DKJCH Østjyllands RBZ Sandy – Østjyl-

lands PB Rass) – Tæve, ejer & fører Søren 
Thygesen – Opdrætter Kennel Østjylland 
– 95 point.

DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste 
resultater på alt opdrættet)-Kennel Østjyl-
land ved Hans Jørgen Dahl, Poul Erik Dahl, 
Søren Thygesen & Anton Dahl – 108 point.

Bronzehunden (En helt enestående præ-
station – ingen uddelingspligt)-DKJCH & 
DKBRCH Østjyllands RB Liv (DKJCH 
Ronja – Entangen’s B Boss) – tæve, ejer 

& fører Anton Dahl – Opdrætter Kennel 
Østjylland – 6. Vinder Danmarksmesterska-
bet 2015.

Holmbompokalen (Bedste placering på 
højeste markprøve)-DKJCH & DKBRCH 
Østjyllands RB Liv (DKJCH Ronja – En-
tangen’s B Boss) – tæve, ejer & fører Anton 
Dahl – Opdrætter Kennel Østjylland – 6. 
Vinder Danmarksmesterskabet 2015.

Årets udstillingshund, Glavaris DV Diesel og Christina 
Bak. Foto Flemming Nielsen.

Årets Gordon Setter, Østjyllands SR Pointer, ejer og 
fører Søren Thygesen. Foto Søren Thygesen.

Årets Vinderklassehund Østjyllands RBZ Sandy ejer 
og fører Søren Thygesen. Foto Søren Thygesen.

Klubaktiviteter
Sjælland:
Så er det på tide at sætte kryds i kalende-
ren mht. apporteringstræning på Sjælland 
2016. Vi træner som sædvanlig – i sam-
arbejde med DISK og DPK på banerne 
ved Hagested/Gislinge fra ca. kl 19:00. 
Følgende datoer er reserveret: I april :11/4, 
18/4, 25/4,
I maj: 2/5, 9/5, 23/5 og 30/5
I juni: 6/6, 13/6, 20/6
  DGSK afholdes en apporteringsprøve 
den 25/6 med udtagelse til Sjællandske 
racedyst. DPK afholder ligeledes en ap-
porteringsprøve samme dag, samme sted.
  Alle racer er velkomne såvel til træning 
som prøver!
  Nærmere detaljer med priser, tilmelding 
mm senere

Jylland:
Træningstur: DGSK Træningstur – Nord-
jylland lørdag den 12. marts – møde tid kl. 
9,00 – Ved Jerup, Frederikshavn.
Ole Frank inviterer til træningstur – til-
melding senest 2 dage før på tlf. 28 60 01 
31 – husk madpakke.
Træningsturen fyldes op efter princippet 
først til mølle – men nye hundeførere har 
fortrinsret – alle engelske racer er hjerte-
ligt velkomne.

Forderby:
Søndag den 6. marts kl. 800
Afholdes ved Kolding med Henrik Chri-
stensen som terrængiver. Tilmelding til 
Anton på 22748040 

26., 27., 28. - marts 2016. afholder DGSK 
hovedprøve. Standkvarter: Vordingborg Dan-
hostel, Præstegårdsvej 16-18, 4760 Vording-
borg.
  DGSK hovedprøve2016 er henlagt til 
Sydsjælland, hvor der er tradition for gode 
terræner, godt besat med fugle. Det erfarne 
prøvelederpar Pernille og Bjarne Kleis står i 
spidsen for denne hovedprøve. 
  Det skal bemærkes at hunde med tre eller 
fl ere 1. præmier i åben klasse kan deltage i 
kvalitetsklasse (ÅK)
  Selv om man melder en hund til i vinder-
klasse 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. 

Program og tidsplan.
Lørdag den 26. marts –Denne dag kan tilmel-
des i UK og ÅK – fællesspisning og general-
forsamling om aftenen 

Påskesøndag den 27. marts – Denne dag kan 
tilmeldes i UK, ÅK og VK. Det er muligt at 
stille i VK samtidigt, som man fører en anden 
hund i UK/ÅK, på det samme hold. (efteran-
meldelser modtages lørdag inden kl. 18,00).
  Vinderklassen m. CACIT (kun for Gordon 
Settere) afvikles over 2 dage, hvor lørdagen 
betragtes som 1. heat og søndagen som 2. heat 
og matchning.
  Lørdag sidst på eftermiddagen, matches der, 
blandt alle med 1. Præmie, om at fi nde prøvens 
bedste UK og ÅK hund. Lørdag aften afholdes 
festaften med præmie overrækkelser.

2. Påskedag mandag den 28. marts – Fra 
morgenstunden afvikles UKK, hvor hunde 
med 1.præmie i UKK siden sidste hovedprøve 
kan deltage. Blot skal hunden have været start-
berettiget i UK i indeværende år.
  Efter UKK afvikles 2. heat og matchning i 
vinderklassen, hvor efter prøven afsluttes.

Dommere på hovedprøven.
Som dommere er foreløbig inviteret, Flem-
ming Sørensen, Alex Røge Hermansen, Peter 
Rafaelsen, Ove Steen Petersen, Joakim Skov-
gård Larsen og John Bak.

Tilmeldinger skal ske via www.hundeweb.dk 
og indsendelser af bestillingsskema skal ske 
til Anton Dahl, E-mail: karlantondahl@gmail.
com, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert, mobil +45 
22 74 80 40. 

Bestillingsskema vedr. forplejning kommer 
senere i Jagthunden og på hjemmesiden.
  Bemærk at man selv skal reservere værelse 
direkte til Danhostel Vordingborg på tlf. 
+45 55 36 08 00 eller e-mail: vordingborg@
danhostel.dk , hjemmeside: www.danhostel-
vordingborg.dk – og det tilrådes at gøre dette i 
rigtig god tid.
  Er der uafklarede spørgsmål vedr. den prak-
tiske del af prøven så kontakt Bjarne Kleis på 
+45 22 14 20 76 – Spørgsmål vedr. tilmeldin-
ger af hunde eller forplejning rettes til Anton 
Dahl. 

Klubbens hovedprøve ved Vordingborg
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Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 83 40 09. 
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com - 
hannekrag@ofi r.dk 

www.irsksetterklubben.dk

100 års Jubilæumshovedprøve 2016
Arrangementet vil blive afholdt på AMU 
Kursusafdeling Audebovej 6. b, 4300 
Holbæk

Program:
Torsdag den 31. marts
Afvikling af landskamp 3 ekvipager fra 
hvert deltagende land. Unghund Åbenklas-
sehund og Vinderklassehund. Udtagelseskri-
terierne vil være at fi nde på hjemmesiden. 
Dommer Jørgen Jensen og Erik Rimmen

Fredag den 1. april 
Afvikling af markprøver, åben for alle 
Engelske racer.
Udstilling, hvor alle Engelske racer er vel-
komne, bliver bedømt individuelt.
Inviterede dommer til udstilling er Gunnar 
Jensen, Erik Petersen og H.P. Clausen
Efter fællesspisningen vil der være, ud-
deling af års pokaler, samt præsentation af 
Jubilæumsbogen

Lørdag den 2. april
Afvikling af markprøver, åben for alle 
Engelske racer
Afvikling af international vinderklasse for 
Engelske stående jagthunde. 
Under forudsætning af tilladelse fra Dansk 
Jagthundeudvalg.
Matchning og afvikling af UKK. 
Jubilæumsmiddag

Søndag den 3. april
Afvikling af markprøver.
Afvikling af DISK. Vinderklasse
Afslutning på standkvarteret 

Til ovenstående markprøver er inviteret 
følgende dommer Erling Clausen Anton 
Dahl Søren Stenhøj H.P. Clausen Erik 
Petersen.

Listen til bestilling af værelser og forplej-
ning fi ndes på hjemmesiden.
Tilmelding af hunde vil være at fi nde på 
Hundeweb.

  Vi har været på besøg, på standkvarteret, 
et sted hvor faciliteterne ser ud til at kunne 
danne rammen om en rigtig god jubilæums-
prøve. Vi forbeholder os ret til ændringer i 
det overstående.
  Hilsen Jubilæumsudvalget, Jørgen Jensen, 
Gunnar Jensen, Jan Lorentsen og Erling 
Juul.

DISK håber på stort fremmøde til Jubilæumsudstillingen. (Foto Palle Krag)

Generalmajor Svend Erik Johnstad-Møller, 
der var Guldmærkebærer og Æresmedlem 
i Dansk Irsksetter-Klub, var medlem det 
meste af sit liv, og sad i bestyrelsen i ikke 
mindre end 42 år, under fi re forskellige 
formænd for DISK.
  Tidligere formand for DISK, Verner 
Larsen modtog signalpistolen som en gave, 

inden Johnstad-Møller døde i 1982, og 
valgte forud for DISKs 75 års jubilæum i 
1991, at udsætte pistolen som en vandre-
præmie, der nu skal vindes til ejendom ved 
100 års jubilæet.
  Pistolen vindes årligt efter et point system, 
hvor præmier og placeringer tæller efter 
sværhedsgrad. (Se DISKs årbøger). Det 

medlem, der igennem de 25 år der nu er 
gået, har skaffet sig fl est point, vil vinde 
signalpistolen til ejendom.
  Det er virkeligt et trofæ, som det nok har 
været værd at gå efter, enten til pokalsam-
lingen, eller til ny uddeling som pointpræ-
mie ved DISKs 125 års jubilæum. Der er 
stor spænding om, hvilket medlem der har 

Kennel Havdrups Jubilæumsgave

www.fjd.dk
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scoret fl est point, og vinder pistolen.
  Skulle fl ere ejere have samme pointantal, 
vindes den til ejendom ved simpel lodtræk-
ning, som foretages under festmiddagen.
  Ejere som mener at være berettiget til 
denne vandrepræmie er selv ansvarlig for 
at indsende oplysninger til bestyrelsen, in-
den 1. januar før DISKs hovedprøve, og på 
hvilke markprøver de har opnået præmi-
eringer som giver point til vandrepræmien 
i det pågældende år.
Ingen ændringer kan foretages i disse pro-
portioner uden giverens samtykke.
Palle Krag.

Efter 25 år vindes pistolen nu til ejendom, og 
startskuddet, der søndag morgen har markeret 
vinderklassens start, vil fremover ikke lyde. Der er 
selvfølgelig den mulighed, at vinderen udsætter 
pistolen i nye 25 år, i stedet for, at opbevarer den i 
våbenskabet. Arkivfoto.

Det er for nogle år siden besluttet, at det 
store billede, og signalpistolen, skal med-
bringes til generalforsamlingen i forbindelse 
med hovedprøven, af sidste års vindere. 
Generalforsamlingen afholdes i Jubilæ-
umsåret i forbindelse med FJDs udstilling i 
Vissenbjerg, hvorfor billede og pistol skal 
medbringes til Jubilæums hovedprøven på 
Sjælland, der afholdes fra den 31. marts 
2016, eller som alle andre pokaler, sendes 
til Per Pedersen, Lykkevej 34, 7700 Thisted, 
telefon, 97926857, 51532155. Graveret og 
pudset, senest den 1. marts 2016. Få dem nu 
sendt eller afl everet, så evt. nye vindere, kan 
få dem udleveret, og klubben have glæde af, 
at udleverer dem. 
  Afl everes eller modtages pokalerne ikke til 
tiden, betales 200 kr. til klubkassen.
Endvidere vil det glæde klubben, at modtage 
præmier og gaver til det store agerhønse-lot-
teriet. Præmier kan afl everes på hovedprø-
ven senest lørdag, eller aftale om levering 
kan foretages med bestyrelsen, eller mark-
prøve udvalget. Bestyrelsens pokal ansvar-
lige er, som ovenfor nævnt Per Pedersen.

Pokaler

Mindepokalen er udsat af Kent og Harry Madsen, og 
uddeles til den unghund, der på dagen, efter dom-
mernes skøn, har det største format, samt udviser det 
største talent. Arkivfoto.

DK10369/2009 Yobbos Calle, ved Chri-
stina Bak, har med John Bak som fører, 
opnået 1. præmie i åben klasse, på en af 
årets sidste markprøver ved Aabenraa, 
i november 2015. Billedet er fra FJDs 
udstilling i Vissenbjerg i 2013, hvor Calle 
fi k sit andet udstillings certifi kat. Calle 
behøver således kun et enkelt certifi kat 
mere, for at blive udstillings champion. 
DISK ønsker stort tillykke med markprøve 
præmieringen, og velkommen i vinderklas-
serne til foråret. Foto: Palle Krag.

Calle

Markprøvetræning i Vendsyssel. 
Søndag den 14. februar. Vi mødes på P. pladsen ved Kærsgård 
Strand kl. 9.00. 
  Tilmelding til Erik Rimmen på tlf. 60629520 eller mail: rim-
men7@gmail.com
   Gps adresse på mødestedet er: Kærsgård Strandvej 1, 9850 Hirts-
hals, Hjørring.                        
  Hilsen Erik Rimmen.

Markprøvetræning ved Fredericia søndag den 14.02.2016.
Mødested: Nebbegårdsvej 115, 7080 Børkop. Mødetid: KL. 9.00
Der er rundstykker og kaffe ved ankomst, efter træningen er der 
suppe til en samlet pris på kr. 50,00. Tilmelding til: Svend Åge 
Jensen Tlf. 25 37 98 60 eller Gunnar Jensen Tlf. 51 32 40 35 senest 
den 12.02.2016.

DISKs forårstræning på Kongenshus Hede 2016.
Lørdag den 27. februar og søndag den 28. februar afholdes der fæl-
lestræning på Kongenshus Hede. 
  Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongenshus Hotel kl. 9.00. 
Alle racer er velkommen. 
  Prisen for at deltage er 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje 
på heden. Begge dage, vil der igen i år være mulighed for, at købe 
pølser fra den varme grill til frokost for alle, og ikke mindst for dem 
der har glemt madpakken.
  Senest tilmelding d. 25/2-16 til Brian H. Krog Tlf. 27617091 
eller E-mail bhk@tekniclean.dk Man kan bestille overnatning på 
Kongenshus Kro & Hotel. Tlf. +45 97548125. Der forefi ndes også 
B&B i området.
VH Brian Krog.

Tilbud om træningsture

DANSK IRSKSETTER KLUB
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debat  KVALIFIKATIONER, 
 IKKE ALDER SKAL BESTEMME 
HVILKEN KLASSE EN HUND STARTES I
Jeg har været en del af markprøveverdenen i 
rigtig mange år, og har set mangt og meget i den 
tid. Jeg har i de seneste år tænkt meget over, 
hvordan vi kunne få fl ere, og især unge men-
nesker, involveret i det univers, som mange af os 
sætter så højt. Sidste år i februar, til DJU mødet, 
fi k jeg så mulighed for at lufte en af de tanker, 
jeg har puslet med, nemlig at få at få Unghunde 
klassen lavet om til begynderklasse, startklasse 
eller lign. Her kan en hund, uanset alder, gå indtil 
den har opnået en præmiering. Det ville give luft 
til de uerfarne. De kunne få mulighed for at vise 
deres hund på mark, og brist i dressur eller brist 
i føreres erfaring, gjorde ikke, at man ikke kunne 
belønne hunden for de gode ting den viste. Vi 
taber rigtig mange nye hundeejere i prøvesyste-
met den dag, de skal gå i åben klasse. Hvem gider 
betale i dyre domme for det ene nederlag efter det 
andet, det er der ingen, der gør. Verden idag er en 
anden end for 30 år siden. Om vi kan lide det el-
ler ej, så skal der anno 2015 ikke så meget til, før 
man giver op, som der skulle anno 1980. Muligt 
at vi synes, det er forkert, men det er fakta, og vi 
skal lære at acceptere det.
  Men skal vi være helt ærlige, så drives vi også 
selv bedst frem, når vi har succes. Der er da knap 
så langt hjem fra en markprøve, når man har gået 
til en præmiering, end når man har fået et nul. 
Det gælder om, at de nye får blod på tanden, får 
en rigtig god succesoplevelse i starten, får vist 
at de godt kan det her, at de bliver fanget i et 
spændende fælleskab og får lyst til at være med i 
mange år fremover.
  Og er tingene gået godt i starten, så kan man 
bedre acceptere, at der senere stilles større krav, 
og derfor er længere mellem de dage, hvor man 
har succes.
  I FMR nr. 2 står der: § 2. Prøverne afvikles 
således, at de ligner jagt mest muligt.
  Hvis vi er på jagt, og hunden en dag er lidt 
ulydig, løber kort efter en hare eller et stykke 
råvildt eller laver andre fejl, er vi i de fl este 
tilfælde stadig ganske godt tilfreds med hundens 
præstationer. Den kan  jo stadig have leveret 
den mest perfekte situation for en sneppe eller 
apporteret den vingeskudte fasan, som faldt langt 
ude. Jeg synes, at vi i vort bedømmelsessystem i 
dag bruger alt for meget krudt på at fi nde fejl og 
alt for lidt energi på at se de gode sider i hunden. 
Alle gode hunde, der arbejder hårdt og går til 
den, laver fejl på et eller andet tidspunkt. Ja, der 
er en skare af hundefolk som gang på gang kan 
komme med en veldresseret hund, der aldrig 
laver fejl, men det er altså næsten en umulighed 
for nybegyndere.
  Og igen, skal vi være helt ærlige, så er det vi 
byder hundene på markprøve mange gange en 
kunstig jagtoplevelse. Vi kan gå en hel dag i 
roer, men hvor mange ude i det ganske land går 
på jagt, hvor der er roer? Nej de fl este har lidt 
afvekslende terræn åbenmark, eng, mose, hegn 
og remiser. Vi bedømmer hundene på at gå i en 
terræntype, som de fl este kun møder når de er på 
prøve.
  Det kan være udsatte agerhøns, som udviser 
helt forkert adfærd eller fugle, der er trænet på så 
mange gange, at de er helt umulige for hundene 
at håndtere. Vi har alle oplevet en agerhøne stå 
og strække hals og kigge på en hund. Går hunden 
selv frem og rejser og/eller tager denne fugl, ja så 
er den ude. Enhver klog jagthund vil  da tage en 
fugl, der ikke opfører sig som den burde.

  Vi har alle set hunde, som går på lyden, fordi 
hønsene sidder og kalder rundt omkring. Men 
regler er regler, og laves der fejl så det er ud, vi 
ser mere på fejl en på helheden. 
  Jeg holder med vilje vinderklasse helt ud af det 
her, da vinderklasse er en konkurrence og her kan 
man lave alle de regler, man vil. Men når man 
vil kvalitetsteste noget, så må det være helheden 
der kigges på. Og fordi en jagthund er fyldt 2 år, 
og kigger lidt på en hare, momentvis er ulydig, 
preller lidt osv., så er den vel mere værd end et 0, 
hvis den har ellers har fundet og stået for jagtbart 
vildt.
Som det er i dag, ser vi ofte hunde starte i åben 
klasse, og de er slet ikke klar til det, og de kan 
være et problem for dem, der kommer velforbe-
redt med en veldresseret hund. De kan få deres, 
måske eneste chance, til fugl ødelagt. At niveau-
inddele vore klasser på hundens formåen frem for 
alder må være vejen frem.
  Jeg har på bl.a. Facebook set forslaget omkring 
mellemklassen diskuteret, og det er ikke overalt 
blevet taget pænt i mod citat: 
  ”Hvilke dommere har man tænkt sig skulle 
dømme disse ”mellemklasser” – måske man har 
tænkt sig at sætte honoraret op til det tredobbelte, 
så man kan udholde en hel dag med en sådan 
samling ”udresserede” hunde. Måske man kan 
skaffe sig terræner om foråret, men om efteråret 
vil en sådan horde være svær at skaffe terræn til“
  Sikke dog en indstilling at have til nye kom-
mende hundeførere, der er vist nogen, der har 
glemt, at de også en gang var grønne indenfor 
dette fag. Jeg kan godt forstå, at vi ikke har den 
store succes med at få nye i gang, når nogle af de 
„gamle“ hundeførere har den indstilling. Hvad er 
man bange for? At de nye en dag bliver så dyg-
tige, at de slår de gamle af podiet? Hvad bliver 
der taget fra de „gamle“? Ikke noget så vidt jeg 
kan se tvært i mod, så kan de gå i åbenklasse helt 
for sig selv og ikke blive generet af „horder af 
„udresserede“ hunde“
  Jeg håber meget, at alle involverede hundefø-
rere, dommere, FJD, DJ og DJU vil tænke over 
dette. Det kræver ikke den store ændring i FMR. 
Det er kun navn og alderskriterie der skal ændres. 
Der vil som i dag kun være to klasser og bedøm-
melsesgrundlaget skal være, som det hidtil har 
været i unghundeklassen. Vil man gå et skridt 
længere kunne man forlange, at en hund skal 
være præmieret i „mellem klasse“ før den må 
startes i åben klasse. Dog synes jeg, at det skal 
være op til hundeførerne at bedømme, hvilken 
klasse der passer bedst til deres hund.
Med venlig hilsen
Annette Laursen

Forslag om ”ny mellemklasse hos de engelske 
racer – nej tak.
Forslaget går ud på at lave en ny afprøvnings-
klasse på markprøver – en såkaldt mellem-
klasse, eller begynderklasse til afl øsning for den 
nuværende ungdomsklasse, hvor reglerne svarer 
til den nuværende ungdomsklasse, men hvor der 
ikke er nogen aldersbegrænsninger for de delta-
gende hunde (eller for førerne). Det bliver derfor 
betegnet som en åben klasse, med UK regler, men 
hvor en ”1. ÅK Mellemklasse”, ikke vil være 
kvalifi cerende til vinderklasse.
  Argumentet for en sådan mellemklasse, er 
blandt andet, at det ville kunne tiltrække nye 
og måske uerfarne deltagere på DJU’s prøver, 
specielt førere som af forskellige årsager ikke 
formår at dressere en hund helt færdig til ”rigtig” 

åben klasse. Dermed mener forslagsstillerne også, 
at man formentlig kan tiltrække fl ere til ”hunde-
sporten” og dermed igen sælge fl ere hvalpe til 
nye jægere.
  Undskyld udtrykket, men personligt mener jeg 
ærlig talt, at en sådan ”mellemklasse” er helt hen 
i skoven.
  Jeg tror ikke, man får nogle nye jægere tilført 
ved på en offentlig anerkendt markprøve at vise, 
at det stort set er praktisk umuligt, at dressere en 
stående jagthund, inden den er 2-3 år gammel. 
Der er jo netop ingen, der siger, man ikke i dag 
må vente med at stille hunden i ”rigtig åben 
klasse”, førend den er 3 eller 4 år og ordentligt 
dresseret.
  At tro man kan friste nye jægere til at købe en 
stående hund, efter at have vist dem en herlig 
sprælsk 4 eller sågar 7 årig hund, prelle, løbe 
efter harer og råvildt, oven i købet måske fl ere 
gange samme dag, gå ind foran stående makker 
og som ikke behøver vise rejsning og acceptabel 
ro for at få 1. ÅK Mellemklasse, må være det 
man kalder ønsketænkning.
  Ser en kommende ny hvalpekøber sådan et 
opbud af håbløshed, vil jeg tro han, med samme 
henvender sig til en opdrætter, måske hos de 
veldresserede stødende eller apporterende jagt-
hunderacer.
  Egentlig undrer det mig, at man, for de engelske 
racer, ikke også har fjernet nødvendigheden af at 
vise en fornuftig stil og fart, en ny hvalpekøber 
kan jo heller ikke gøre for, at hunden løber lidt 
langsomt med hovedet i jorden!
  Hvilke dommere har man tænkt sig skulle 
dømme disse ”mellemklasser” – måske man har 
tænkt sig at sætte honoraret op til det tredob-
belte, så man (jeg) kan udholde en hel dag med 
en sådan samling ”udresserede” hunde. Hvorfor 
skal dommerne i øvrigt være ”autoriserede” for 
at bedømme en mellemklasse, her kan alle med 
relevant erfaring dømme.
  Måske man kan skaffe sig terræner om foråret, 
men om efteråret vil en sådan horde være svær at 
skaffe terræn til.
  Jeg er stærkt tilhænger af udvikling og vil gerne 
udtrykke respekt for folkene bag forslaget, det 
er dejligt at nogle fremlægger nye ideer, men jeg 
fi nder det kun brugbart, såfremt det kan give os 
bedre hunde og dermed også bedre dresserede 
hunde, så vi netop kan tiltrække nye jægere ved 
f.eks. at slå en pæl igennem myterne, om at (de 
engelske racer) løber og skræmmer alt vildt væk 
over 7 kirkesogne, samt er umulige at dressere, 
og at de kontinentale racer kan være ret så bidske 
(skarpe overfor hårvildt) at omgås.
  En mellemklasse vil, og det er som sagt min 
personlige holdning, ikke bidrage til dette, sna-
rere tværtimod.
  Jeg tror nærmere, man burde forsøge at komme 
de udresserede hunde til livs, ved at bruge kræf-
terne i fællesregi, måske oven i købet bruge større 
ressourcer i FJD regi, på at organisere nogle 
målrettede og veltilrettelagte dressur/trænings-
kurser, for netop stående jagthunde, både internt 
i specialklubberne for egne racer og på tværs af 
racerne. 
  Nye deltagere kunne herefter også opfordres 
til deltagelse på lokalprøver, som gerne kunne 
trænge til en opblomstring. Her ser man, som 
regel, lidt stort på de anerkendte regler, ligesom 
det ikke er nødvendigt at bruge anerkendte dom-
mere. Nogle klubber har også succes med egne 
”prøvetiltag” af lokalt tilsnit. Her kan man måske 
også deltage med løbske tæver.
  Til slut skal nævnes, at man jo i dag også har 

www.fjd.dk
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Adresseliste over specialklubber-
nes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og 
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
 
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørs-
holm. 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 HØNSE-
HUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652 
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

mulighed for at give både 2. og 3. præmier i ”rig-
tig åben klasse” til hunde med dressurbrister.
  En åben klasse hund, der er lidt for urolig i 
opfl øj (uden decideret at prelle), eller løber lidt 
for langt efter hårvildt, til en rigtig 1. ÅK, kan 
man i dag da sagtens give en 2. eller 3. præmie, 
som trods alt må være bedre end en udefi nerbar 
”mellemklasseumulig” præmie.
Venlig hilsen 
Anton Dahl

Jeg fatter det simpelthen ikke!
At miste sin jagthund på jagt er en hændelse, som 
de fl este gerne vil være foruden. Desværre kom 
jeg i den kedelige situation, som var en rystende 
oplevelse for både mig og den uheldige skytte. 
Det tog lang tid at komme sig over den oplevelse.
  Dette er beretningen om en kedelig hændelse og 
efterfølgende sagsbehandling.
Den 30.november 2014 skød en uheldig jæger 
min dejlige Gamle danske Hønsehund. En tæve-
hund i sin bedste alder og klar til avl.
  Hvad der herefter fulgte, er også ret stærk kost 
at stå model til.
  Umiddelbart skulle man mene, at for Dansk 
Jagtforsikring, der straks fi k overdraget de 
nødvendige papirer, måtte det være en temmelig 
banal sag, der hurtigt kunne afsluttes. Dette er 
dog endnu ikke sket, på trods af at der er gået 
mere end et år. I denne sag har hurtig og ordenlig 
sagsbehandling absolut ikke været Dansk Jagtfor-
sikrings stærke side.
  De for sagens behandling nødvendige papirer 
fremsendes umiddelbart til Dansk Jagtforsikring 
fra den uheldige skytte, og også undertegnede 
fremsender materiale til sagsbehandlingen. 
  Trods fl ere telefonhenvendelser, gik der 3 
uger før jeg af en sekretær, fi k at vide, at Dansk 
Jagtforsikring havde modtaget sagen, og at sags-
behandler nok skulle ringe tilbage. Dette skete 
ikke, trods fl ere telefoniske henvendelser. Først i 
slutningen af januar 2015 modtog jeg brev, hvor 
Dansk Jagtforsikring anerkendte erstatningsan-
svaret. Med samme brev var vedlagt en check på 
et acontobeløb, som skulle dække for den dræbte 
hund samt dyrlægeudgift i den forbindelse.
  Dansk Jagtforsikring gør opmærksom på, at de 
i sager med værdiansættelser af dræbte jagt-
hunde tager udgangspunkt i de vejledende priser, 
udarbejdet af Fællesrepræsentationen for stående 

jagthunde (FJD).
  Den dræbte hund var blevet avlsgodkendt af 
specialklubben. Hanhund var fundet og avlstil-
ladelse var udarbejdet, så der ventedes kun på 
løbetids indtræden.
  Den erstatning, jeg fi k for min hund, svarede 
slet ikke til de vejledende satser udarbejdet af 
FJD. 
  Jeg havde i mellemtiden fundet en erstat-
ningshund, som kostede mere end det tilsendte 
acontobeløb. 
  Jeg skriver til Dansk Jagtforsikring og beklager 
mig over den tilsendte erstatning.
  Fra Dansk Jagtforsikring modtager jeg så krav 
om, dokumentation for køb af ny hund, dennes 
pris og afstamning. Jeg undrer mig over dette 
krav, men fremsender alligevel den ønskede 
dokumentation. 
  Herefter følger en check, så jeg ialt lige får 
dækket omkostning til ny hund. I følgeskrivelsen 
pointerer Dansk Jagtforsikring, at de følger prin-
cipperne, som er vedtaget af FJD. Det tilsendte 
beløb nærmer sig dog slet ikke erstatningsbeløbet 
i FJD´s liste for en avlsgodkendt tæve.
  Jeg retter umiddelbart henvendelse til Dansk 
Jagtforsikring og gentager mit krav for en avls-
godkendt tæve. 
  Efterfølgende får jeg at vide, at sagen vil blive 
forelagt Dansk Jagtforsikrings bestyrelse.
  Der er forløbet et halvt år, hvor jeg modtager 
brev, hvor det meddeles, at bestyrelsen fastholder 
den tidligere afgørelse. Her gør man også op-
mærksom på det forhold, at den pågældende spe-
cialklub er villig til at give avlsgodkendelse, ikke 
kan begrunde en større erstatning i dette tilfælde. 
Altså underkender man FJD´s retningslinier.
  I juni måned skriver jeg igen og anker Dansk 
Jagtforsikrings afgørelse og udregning af erstat-
ning og udbeder mig forklaring på, hvorfor de nu 
ikke følger FJD´s retningslinier.
  Jeg modtager intet svar.
  I september sender jeg skrivelse, hvor jeg i lidt 
skarpe vendinger spørger til et svar på min tidli-
gere henvendelse til Dansk Jagtforsikring.
  Endelig modtager jeg efter næsten 14 dage 
skrivelse om, at min sag vil blive behandlet på 
førstkommende bestyrelsesmøde.
  Med den efterhånden indhøstede erfaring 
med arbejdstempoet hos Dansk Jagtforsikring, 
udbeder jeg mig straks viden om, hvornår dette 

bestyrelsesmøde afholdes.
  Til min store forbavselse modtager jeg efter få 
dage besked om, at dette afholdes d. 30.10.2015.
Herefter skulle man jo mene, at det efterfølgende 
ikke skulle kunne tage lang tid at meddele, hvad 
man var kommet frem til på dette bestyrelses-
møde.
  Da jeg efter 3 ugers venten stadig ikke har mod-
taget noget fra Dansk Jagtforsikring, skriver jeg 
til selskabet og udtrykker min frustration i noget 
skarpe vendinger og beder atter om et svar.
  Jeg har her tæt på julen 2015 stadig ikke hørt fra 
Dansk Jagtforsikring.
  Efter nu at have ventet mere end et år er min 
tålmodighed ved at slippe op.
  Jeg undrer mig meget over, at et forsikrings-
selskab, der betales af samtlige jagttegnløsere og 
som har til formål at hjælpe jægere og skadelidte, 
handler som det er sket i dette tilfælde.
  Selskabet er jo rimelig velpolstret rent øko-
nomisk, så det kan vist ikke være det, der er 
problemet. 
  Arbejdspres er vist heller ikke en gangbar 
forklaring. Ifl g. Dansk Jagtforsikrings nye hjem-
meside er antallet af skadessager i omegnen af 
100 om året.
  På mig virker det aldeles uforståeligt og stø-
dende, at et selskab, der på papiret bryster sig af, 
at følge FJD´s retningslinier i erstatningssager al-
ligevel ikke gør det i praksis. Når man så udbeder 
sig en forklaring på dette misforhold, mødes man 
med en larmende tavshed. Oven i dette bliver 
man udsat for en så langsommelig sagsbehand-
ling, så selv en skildpadde ville blive utålmodig.
  Måske skulle man spørge til FJD´s bestyrelses 
holdning til en sådan sag. Ikke spørgsmålet om 
denne konkrete sag og erstatningens størrelse, 
men mere om hvorfor, man har udarbejdet en 
vejledning, som Dansk Jagtforsikring alligevel 
ser stort på, og om FJD agter at foretage sig noget 
i den anledning.
  Det kunne jo også være interessant at høre 
nogle reaktioner på den lange ekspeditionstid hos 
Dansk Jagtforsikring.
  Leon Nørulf

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

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

Komplet - klar til familieudsætning

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

Vestfyns
Ager-
høns
Opdræt

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email:
alexnissen@c.dk
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

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

Lokal markprøve – Sjælland
Afholdes søndag den 6. marts 2016 fra klubhu-
set på skydebanen:
Østre Vej 20, 4532 Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold.
Pris 200 kr. pr. hund incl. morgenkaffe og brød. 
Betales på dagen.
Frokostpause holdes i klubhuset.
Uspecifi cerede pæne håndmadder kan bestil-
les ved
tilmelding til prøven til 15 kr. pr. stk.
Tutten har også åben for salg af pølser og 
drikkevarer.

Kontaktperson: Jens Åge Jensen 5950 0509.
Tilmelding med oplysning om førernavn/tlf.nr, 
hunderace/navn og
Ung/åben klasse til Hanne på hokl.ostrup@
gmail.com senest den
31. februar.

Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er tager 
ikke højde for ny motortrafi kvej. Indtast f.eks 
Østre Vej 5, men fortsæt ud ad markvejen over 
kanalen til klubhuset.

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

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder lokal forårsmarkprøve søndag d. 13 
marts kl.8.00 med start fra Drigstrup sogne-
gård.
Der dystes om fl ere pokaler samt 1.,2. og 3. 
præmier.
Pris 150 kr. pr. hund incl. suppe efter præmie-
uddeling.
Tilmelding senest d. 7 marts til: 
Kontinentale: Frank Thorborg. Tlf. 50777654
Engelske: Henning Klokker. Tlf. 21491870

Lokal Kontintal Markprøve 
i Tårs
Søndag 6/3-2016
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 eller Kurt 21780666

Søndag den 28. februar 2016 fra klubhuset 
på Kaisholm, Bråbyvej 77 4690 Haslev. 
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, som 
betales på dagen. Prøveleder: Lars Kragh 
Jacobsen.
Tilmelding senest mandag den 22. februar til 
Uffe Tromborg på tlf.: 56283617 

Lørdag den 5. marts 2016  fra klubhuset på 
Kaisholm, Bråbyvej 77 4690 Haslev. 
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, 
som betales på dagen. Prøveleder: Niels 
Ekholm Petersen. Tilmelding senest søn-
dag den 28. februar til Poul Ellehøj på tlf.: 
56725153/40405582

Lokale markprøver i Haslev Faxe Jagtforening

www.fjd.dk
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TRÆK OP TIL  
2.000 KG

PRØV 
FORESTER
DIESEL MED AUTOMATGEAR 

EN S TÆRK KOMB INAT ION
Subaru Forester diesel med den unikke Lineartronic CVT-gearkasse er det perfekte 
valg for optimal komfort under alle forhold. Subaru Boxermotor og symmetrisk 

subaru.dk
67

SUBARU FORESTER 

fra 379.900,-
(Van fra 219.900,- + moms kr. 35.955)
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