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eht.dk 
Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

Altid gratis  fragt  uanset  antal.

Køb det her:

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

HUNTING
TEAM
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I Sverige kan man afvikle en fuldbrugs-
prøve, hvis man har et terræn og en 
dommer.
  Deltagerne deler udgifterne, og på den 
måde kan der afholde fl ere små prøver 
rundt om i landet. Jagthunden var sam-
men med fi re danskere med til en sådan 
prøve i oktober.

Foto: Michael Sanner
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I redaktionen: Carsten Dahl-Hansen, 
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cialklubkassereren.
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SJD varetager arbejdet med de stå-
ende jagthunde. Organisationen er et 
samarbejde mellem 12 specialklubber, 
Danmarks Jægerforbund og Dansk Ken-
nel Klub.

SJDs formand: Flemming Thune-
Stephensen, Møllebakken 47, 8382 
Hinnerup. Tlf. 21 26 14 60.
e-mail: Formand@sjid.dk

SJDs næstformand: Per K. Kristopher-
sen, Engtoften 21, Læsten 8920 Randers 
NV. Tlf. 21 49 69 25
e-mail: Formand.Rep@sjid.dk

SJDs sekretær: Ole Dahl Madsen, Kvot-
trupvej 51, Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 24 
82 24 78. 
e-mail: Sekretaer@sjid.dk

SJDs prøvesekretær: Ingerlise Rasmus-
sen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund. 
Tlf. 40 93 28 98.
e-mail: P-sekretaer@sjid.dk

SJDs kasserer: Lis M. Madsen, Kvot-
trupvej 51, 8471 Sabro. Tlf: 21 70 07 24
e-mail: Kasserer@sjid.dk
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Du har sikkert allerede opdaget det. Jagt-
hunden er i en lidt anden ”indpakning”. Jeg 
håber, at du og alle andre læsere kan lide 
det.
  Og hvorfor så lave noget om? Nu ændrer 
man indimellem på udseendet af et maga-
sin, men i dette tilfælde er formålet også 
at signalere nye tider. Den 1. januar gik vi 
nemlig ind i en ny æra for arbejdet med 
de stående jagthunde i Danmark. Gamle 
institutioner som FJD og DJU er nedlagt, 
og i stedet er opstået en helt ny organisation 
af fl ammerne – SJD, Stående Jagthunde i 
Danmark.
  Det er de 12 specialklubber under det nu 
forhenværende FJD samt Dansk Kennel 
Klub og Danmarks Jægerforbund, der har 
dannet SJD i et ønske om at skabe en mere 
strømlinet og eff ektiv organisation.
  Barnet er født. Det har fået navn og ansigt 
i form af et nyt logo, der i øvrigt forbinder 
fortid med nutid.
  Men navn og logo gør det ikke alene. 
Det fremtidige arbejde med de stående 
jagthunde bliver kun til det, vi gør det til, 
og der er for mig ingen tvivl om, at spe-
cialklubberne er nødt til at ”rykke tættere 
sammen i bussen”. Vi har ikke længere FJD 
som det naturlige samlingspunkt.
  Men der er også nok at rykke sammen om. 
For det første skal vi have velfungerende 
prøver for såvel engelske som kontinentale 

racer pænt spredt ud over landet på gode 
prøveterræner. Det kommer ikke af sig selv 
og vil nok på sigt kræve nytænkning i såvel 
repræsentantskab som hos arrangørerne.
  Men der er meget andet, vi bliver nødt til 
at have gang i. Vi skal være fl ere – det er 
sagt før, men det er stadig rigtigt og vigtigt. 
Der fi ndes faktisk mange tusinde ejere af 
stående hunde, som slet ikke er medlem 
af en af vore specialklubber, og som knap 
nok ved, at klubberne fi ndes. Tænk, om 
man i hver enkelt klub satte et mål for, 
hvor mange fl ere man gerne vil være om et 
år, om to år osv. og så lavede en plan for, 
hvordan man vil nå disse mål.
  Vi bliver kun fl ere, hvis vi har gode tilbud 
til medlemmerne, og disse tilbud, som ikke 
skal fokusere på prøver, kunne man nemt 
etablere i fællesskab. Det vil gøre det let-
tere for alle. Og hvad med instruktørerne? 
DRK’s og DMK’s instruktørkursus kan 
nemt udbredes til alle specialklubber. 
  Vi skal have fat i de unge mennesker – de 
er vores fremtid. På tværs af klubberne kan 
man arrangere workshops for børn og unge. 
Det kan være selvstændige arrangementer, 
eller det kan være arrangementer i forbin-
delse med fællesudstillingen, klubweeken-
der mm. Prøv det nu. Der er børn og unge, 
som er meget interesserede i hunde og jagt.
  Forleden havde fi re specialklubber arran-
geret et fællesvintermøde. 70 deltagere, fi n 

stemning. Det kan 
udbygges, omfatte 
fl ere klubber og 
eksempelvis afhol-
des en lørdag. Det 
skaber en dejlig
fællesskabsfølelse, når mange er sammen 
om den samme oplevelse. Se blot på Boxen 
og VM i håndbold i januar.
  Endelig er der jagten. Vi må og skal skabe 
større interesse for jagt med stående hund 
i det åbne landskab, og det er slet ikke 
umuligt. Mange nye jægere vil have en unik 
oplevelse – de vil have den ægte vare, og 
det gør ikke noget, man skal investere både 
tid og penge i at opnå det.
  Se hvordan buejagt er blevet populært. Se 
hvilke vind i sejlene falkejægerne har fået. 
Det kunne også være os, for vores jagtform 
er unik. Men det skal være den ægte vare. 
Ikke 100 fasaner i en roemark, eller store 
arealer med efterafgrøder, der er plastret til 
med den ene agerhønefl ok efter den anden.
  Nej oplevelsen skal være resultatet af en 
indsats, der krones med, at hunden bringer 
en fugl/fugle for skud og der så kommer en 
fugl eller to på tasken. Det er jagtoplevelser, 
der vil blive husket.
Rigtig god fornøjelse
Flemming Østergaard
Redaktør 

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

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

Løst og fast Referater SJD
Referater fra SJDs bestyrelsesmøde d. 
18.12. 2019 og anden information fra SJD 
kan læses på specialklubbernes hjemmesi-
der.

SJDs hjemmeside
Der har været arbejdet intenst på at få opret-
tet en hjemmeside til SJD. Det forventes, 
at den vil blive tilgængelig i løbet af sidste 
halvdel af februar måned.
  Adressen er: www.sjid.dk 

Drillenissen 
På fb havde vi en julekonkurrence, 
som gik ud på at fi nde, hvor drillenis-
sen havde været på spil i Jagthundens 
decembernummer.
  Blandt de indsendte løsninger udtrak vi 
en vinder af tre fl asker rødvin.
  Den heldige vinder blev: Finn Hove Pe-
dersen, Hvidbjerggårdsvej 6, Svankjær, 
7755 Bedsted Thy. Redaktionen ønsker 
tillykke.

Indberetning vedrørende bedømmelse af vinderprøve
På DJUs bestyrelsesmøde d. 19.12.2018 var der modtaget en indberetning fra Dommer-
udvalget af dommerne Henrik Raae Andersen og Knud Steiner Føhns for på 5-klubbens 
vinderprøve på Samsø ikke at have overholdt Fælles Markprøve Regler.
  DJUs behandling af indberetningen og den efterfølgende kendelse kan læses på DJUs 
hjemmeside: http://www.danskjagthundeudvalg.dk/index.php/referater/261-referat-dju-
bestyrelse-19122019.
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Nye tider

Hvis Jagthunde udebliver
Hvis du ikke har modtaget bladet, har 
skiftet adresse, eller skal meldes ud, så skal 
du henvende dig til kassereren i din spe-
cialklub, for at få kontrolleret, at du står på 
leveringslisten med den korrekte adresse.
  Klubkassereren vil så give redaktionen 
besked, hvis der er tale om et blad, der 
ikke er leveret. Herefter modtager du det 
manglende blad.
  Du kan altid se i det foregående nummer, 
hvornår bladet udkommer.
  I 2019 udkommer Jagthunden i ugerne: 7, 
15, 25, 34, 42 og 50-51.
Redaktionen
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Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,9 km/l NEDC2 / CO2 150 g/km NEDC2. Vi tager forbehold for trykfejl. 
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.

subaru.dk

X-LINE ER KLAR TIL NYE UDFORDRINGER
Uanset hvor turen går hen, og hvad dagen byder på, kommer du i mål 

med Subaru Forester X-Line. Komfortabelt, sikkert og med en god portion 

køreglæde er du undervejs som ingen andre: Firehjulstræk, automatgear, 

EyeSight, X-Mode er standard. Fordi intet skal stå i vejen for nye eventyr 

under åben himmel i al slags vejr og terræn. Find nærmeste forhandler og 

oplev en Forester med X-tra af alt.

SUBARU FORESTER X-LINE
Inkl. firehjulstræk, automatgear, EyeSight assistentsystem og X-Mode

Fra kr. 423.880,-

UDRUSTET TIL ALT!
START EVENTYRET

FORESTER X-LINE
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Markprøvehund 
og/eller jagthund?

Tekst: Harris Jensen. Foto: Per Alnor Kjær m. fl ..

En god markprøvehund bør være en god jagthund.

Jagthunden nr. 1/2019
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Overskriften er menings-
løs. Men diskussionen om, 
hvorvidt en hund kan være 
både jagthund og mark-
prøvehund, er desværre 
almindelig. Og den er of-
test udtryk for manglende 
viden om såvel markprøve-
hunde som jagthunde.

En god markprøvehund bør være en god jagthund. Og en god jagthund kan være en god 
markprøvehund.
  En god markprøvehund mestrer alle facetter i den brede vifte af krav til den stående 
jagthunds arbejde på jagt. Søg, fart og stil er i orden. Den holder god kontakt til dens fø-
rer. Den er en god vildtfi nder. Den tager stand for alt vildt, og den holder standen, indtil 
rejseordre gives. Den rejser villigt vildtet, den er rolig i opfl ugt og skud, og den apporte-
rer med appel det vildt, den bliver bedt om at fi nde og bringe. Når den driver i tæt skov 
og mose, så sender den selvstændigt diverse vildtarter frem til de posterede skytter.
  Den kritiske læser kan sikkert tilføje fl ere punkter til listen, men mon ikke vi i store 
træk kan blive enige om, at såfremt vores hund lever op til de oplistede krav, så vil vi 
køre hjem fra de fl este jagtture med en god følelse af, at vi er den lykkelige ejer af en 
god jagthund.

Ubetydelige fejl
En fejl er en fejl. Derfor giver det vel heller ikke mening at tale om ubetydelige fejl. Og 
sandt er det da også, at den maksimale glæde ved en god jagthunds arbejde naturligvis 
kun opnås, når også de såkaldt ubetydelige fejl er elimineret. 
  Men en god jagthund har måske ikke et søg, der helt lever op til markprøvehundens 
standard. Måske er stilen heller ikke helt, som den – især blandt engelske racer – øn-
skes. Det kan også være, at den næsten konsekvent knaldapporterer. Og måske preller 
den også en anelse på overfl yvende fasaner og springende harer.
  Men på trods af disse minusser ved alle læsere med jagthundeerfaring, at sådanne 
hunde kan være ganske fortrinlige jagthunde.

Dressuren er på plads
En god markprøvehund har det fortrin frem for mange andre hunde, at den er veldres-
seret. Den er lydig og holder kontakt. Den mestrer jagthundens metier.
  På baggrund af en solid grunddressur magter den både at være markprøvehund og 
jagthund. Det er blandt andet en følge af, at føreren er bevidst om, at de krav, som han 
eller hun stiller til hunden i markprøvesammenhæng, dem stiller han eller hun også, når 
det handler om jagt.
  Det betyder, at knaldapportering også er forbudt på jagterne, og det samme er bevidst-
løs prellen efter vildt.
  For hunde, der bruges meget på jagt, vil ”kæden næsten uundgåeligt hoppe af” en gang 
imellem. Det gælder også for selv den bedste markprøvehund. En fasan, der nærmest 
falder i hovedet på hunden, eller en vingeskudt fasan, der piler tæt forbi den, kan udløse 
(fornuftig) selvtægt hos enhver jagtglad hund. Det er betydningsløst, så længe denne 
adfærd hører til undtagelserne, og så længe føreren husker, at vedligeholdelse af dressur 
er et livslangt vilkår for de fl este jagthunde.

Jagtens mangfoldighed
Mens defi nitionen på en god markprøvehund kan læses i Fælles Markprøve Regler, så 
er det i høj grad afhængigt af den enkelte jægers jagtvaner og jagtkultur, hvad han eller 
hun opfatter som en god jagthund.
  Der er jægere, hvis jagtliv stort set udelukkende er baseret på trækjagt. Måske handler 
det om jævnlige aftentræk i en mose eller på en strandeng med solidt andetræk. En 
sådan jagt strækker sig typisk over et par timer. Den første halve time går med at vente. 
I øvrigt ofte en fascinerende ventetid: Mørket sænker sig, og de første blege stjerner 
tændes til akkompagnement af mosens og rørskovens godnatlyde. Så følger en god halv 
time med den egentlige jagt.

En god markprøvehund har det fortrin 
frem for mange andre hunde, 

at den er veldresseret.

  Den rutinerede hund er den, der først opdager de gråænder, der pludselig kredser højt 
over vandspejlet. Eller hører lyden af de pibeænder, som med deres ”snak” er med til 
at øge spændingen hos både jæger og hund. Ofte lyder der også et overraskende plask 
fra et par lynhurtige krikænder, som hverken jæger eller hund opdager, før de lander på 
mosens mørke vandspejl.
  Måske apporterer hunden skudte fugle, efterhånden som de fældes, men ofte afsluttes 
jagten med, at hunden apporterer skudte og anskudte ænder i bælgravende mørke. Det 
er her, man som jæger oplever den totale afhængighed af en god jagthund. Trækjagten 
ville ganske enkelt være et umuligt foretagende uden en fi rbenet jagtkammerat. 

Jagthunden nr. 1/2019



8

  For andre jægere er jagten i store planta-
ger og skovområder den altdominerende. 
Såterne er store, og der skal robuste og 
kontante hunde til at drive hårvildtet frem 
til skytterne. Det værdsættes af de fl este 
jægere, hvis hundene med tydelig hals 
bekendtgør, at de har kontakt med vildt. En 
attitude, som hundene ikke ligefrem beløn-
nes for på en markprøve. Men på forunder-
lig vis kan de veltrænede hunde heldigvis 
skelne mellem plantagernes drev med 
hårvildt og de åbne vidders fuglejagt.
  Det er ikke denne artikels ærinde at 
beskrive den danske jagtscenes mange 
forskellige jagtformer. Ovenstående to ek-
sempler er blot medtaget for at understrege, 
at godt jagthundearbejde er et mangfoldigt 
begreb. Det fi ndes i rigtigt mange udgaver.

Aktiv jagtudøvelse en forudsætning
Det er vist ingen hemmelighed, at der fi ndes 
markprøvehunde, som gennem en lang 
prøvekarriere aldrig har høstet erfaringer fra 
jagtens glade og intense verden. Og lad det 
være sagt med det samme: Der er nogle af 
disse, der på trods af dette faktum har præ-
steret fl otte resultater. Men der er også en 
betydelig andel, der har mistet en topplace-
ring, fordi især efterskudsarbejdet ikke slog 
til. Den rutine, som er uvurderlig, når den 
vingeskudte løbende fasan eller agerhøne 
skal apporteres, manglede.
  Og de øvelser, der skal til for, at denne ru-
tine kan erhverves, møder en jagthund altså 
kun i den ”virkelige” jagtverden. En god 
markprøvehund bliver nemlig ikke en god 
jagthund, hvis den ikke bruges på jagt.

Omtanke i forhold til jagtdebut
En god markprøvehund har sjældent haft 
sin jagtdebut, før den har gennemgået en 
grundig dressur. Og den har fået sine indle-
dende jagtoplevelser på jagter, hvor føreren 
har haft overblik og kontrol over den unge 
hunds arbejde og adfærd. Der er ligeledes 
på de første jagter fældet et begrænset antal 
stykker vildt, og måske har hunden i perio-
der været koblet. 

  Nogle hundeførere beretter, at de lader 
deres hunde opleve jagtens glæder stort 
set fra hvalpestadiet. Også jagter, hvor den 
unge hund ”hærger og regerer” af hjertens 
lyst på egen hånd.
Denne artikels forfatter vil ikke afvise, at 
der fi ndes hunde, som på trods af en ukon-
trollerbar indføring i jagtens forunderlige 
verden, senere i livet kan blive kultiverede 
jagthunde. Det hænger givetvis også i al-
lerhøjeste grad sammen med førerens evner 
som hundefører.
  Men helt overordnet skal der ikke herske 
tvivl om, at det, der adskiller den veldres-
serede markprøvehund fra den mindre 
dresserede jagthund, ofte udspringer af de 
oplevelser, som hundene har haft i unghun-
detiden.

Myterne og de dårlige undskyldninger
Det er, når den unge hund er blevet spoleret 

på grund af en alt for tidlig jagtdebut, at 
føreren bliver tilhænger af teorien om, at en 
knaldapportør er den bedste jagthund. Selv 
om vi alle burde vide, at en hund, der køligt 
vurderer skudtegn hos vildt, og som marke-
rer, hvor anskudt og dødskudt vildt falder, 
har en langt bedre mulighed for at løse 
apporteringsopgaverne. Og det kan da godt 
være, at hunden skal sendes hurtigst muligt 
på den vingeskudte fasan, men en hurtig 
apportordre gør altså kun den kontrollerede 
apportering et splitsekund langsommere end 
knaldapporteringen.
  Lugtesansen er i alle sammenhænge 
jagthundens vigtigste værktøj, når den skal 
fi nde levende og dødt vildt. Det er også 
helt sikkert, at en stortgående jagthund 
skal evne ”at tænke selvstændigt”, når den 
arbejder langt fra føreren. Men det er en 
myte, når nogle hundeførere hævder, at 
deres hunde ikke behøver at blive skolet i 
dirigeringens fornemme disciplin, fordi de 
bare skal bruge næsen. 

Brug sommertiden på jagthunden
Uanset om din jagthund er en højt meriteret 
markprøvehund eller ”bare” en jagtglad 
jagthund, så brug forår og sommer på at 
fi npudse din hunds færdigheder. For det 
første vil din hunde elske at blive aktiveret, 
for det andet vil du helt sikkert nyde godt 
af træningen, når det igen bliver jagtsæson, 
og for det tredje er samværet med andre 
hundeførere på træningspladsen eller i 
marken smadderhyggeligt. I grunden er 
træningstimerne vel i mange sammenhænge 
lige så værdifulde som tiden, vi bruger på 
jagt og prøver? 

En god markprøvehund bliver 
nemlig ikke en god jagthund, 
hvis den ikke bruges på jagt.

Det er her, man som jæger oplever den totale afhæn-
gighed af en god jagthund. Foto: Karina Andersen.

De øvelser, der skal til for, at rutine kan erhverves, møder en jagthund altså kun i den ”virkelige” jagtverden.  
Foto: Jens O. Pedersen.

Jagthunden nr. 1/2019
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S P O R T S M A N ’ S  P R I D E  H U N D E F O D E R

Kvalitet bag præstationer

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

100% 
SMAGSGARANTI 

– VI BYTTER MED 

ET SMIL!

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

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

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

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

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

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

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

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

Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Jagthundeklub
på tværs af racer

Den 10. oktober var godt 30 personer samlet til præsentation af en ny hundeklub 
for stående jagthunde i Viborg. Efterfølgende blev der stiftet en forening, og den 

valgte bestyrelse afholdt straks det første konstituerende møde.

Tekst: Jette Veggerby. Foto: Erik Petersen m.fl .

Initiativtagerne til klubben har været aktive med stående jagthunde i over 40 år og har nu taget handling på det, som der 
blandt de stående jagthundes ejere har været drøftet i efterhånden en del år: samling på tværs af de forskellige racer, så der 
kan blive maksimal udnyttelse af træningsterræner, viden, erfaring og fugle.
  Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de stående jagthunde har haft tilbagegang i antallet af hvalpe gennem de sidste 15 
år, hvor jægerne har valgt labrador og i særdeleshed spaniel, som deres foretrukne jagthund. Derfor er der kommet fl ere 
udfordringer for de stående hunde med at fi nde træningsarealer, dele viden og få de nye hvalpekøbere sendt godt fra start.

Synergieff ekt 
Initiativtagerne er de samme personer, som står bag det nye museum for stående jagthunde, der er beliggende hos Erik 
Petersen i Viborg. De fl este kender Erik, der har gordon setter, og mange gange har været med til DM og vundet rigtig 
mange præmier. Erik beretter: – De stående jagthunde har brug for, at vi står sammen på trods af racernes forskellighed, og 
den nye klub vil i høj grad være baseret på netværk og samarbejde, så vi kan få fuld udnyttelse af de terræner, som passer 

Træningstur med seks forskellige racer.

Jagthunden nr. 1/2019
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til stående hunde.
  Han forklarer videre: – En jæger har et velegnet terræn til 
marktræning og inviterer sin nabo med, men de benytter kun en 
femtedel af terrænet. Lige i denne situation kunne der være otte 
hunde mere med, og der ville være en synergieff ekt af viden og 
erfaring. Det er på den måde, vi tænker, at netværket skal fungere. 
Har man noget at byde ind med, smider man det i den samlede 
pulje, og der arrangeres fællestræning og -aktiviteter til glæde for 
mange fl ere hundeførere og hunde.

Aktiviteter planlagt
Palle Christensen fra Skive, der er klubbens formand og har klei-
ner münsterländer, fortæller om sin motivation for at være med: 
– Der er brug for nytænkning, hvor der ikke ses på, om hunden er 
engelsk eller kontinental. I fl ere år har de engelske klubber kunnet 
fi nde ud af at lave fællestræning, men det er blevet ved snakken 
med de kontinentale. Det er vi sikre på, at vi kan ændre til fordel 
for alle, og vi er meget tilfredse med på nuværende tidspunkt at 
have over 30 medlemmer, slutter Palle Christensen (nu over 50. 
Red.).
  Bestyrelsen har netop afholdt sit første møde i starten af novem-
ber, hvor det blev planlagt, hvilke aktiviteter foreningen vil starte 
ud med i det nye år. Der vil blive både ringtræning med anerkendt 
udstilling, marktræning med en afsluttende lokalprøve, apporte-
ringstræning med anerkendt prøve samt to foredrag om markvildt 
og vaccine/hvalpens opvækst.
  Det koster den nette sum af 100 kr. at være medlem, dertil må 
der påregnes en mindre brugerbetaling pr. aktivitet. Alt dette 
og mere til kan ses på klubbens hjemmeside. Ønskes yderligere 
information, kan klubbens sekretær kontaktes.

Midtjysk Jagthundeklub

www.midtjyskjagthundeklub.dk

Kim Møller Hansen: Info@arduinnaconsult.dk
Mobil 23231817

Der var repræsentanter for næsten alle de stående racer 
til den stiftende generalforsamling. Foto: Jette Veggerby.

Vildtafgrøder
2019

AFGRØDE HJORTE- 
VILDT

MARK-
VILDT

FUGLE- 
VILDT

KG 
UDSÆD 

PR. 
1.000M2

PAKNING, 
KG

PRIS 
KR./KG

BESTILLING, 
ANTAL KG

VILDTBLANDINGER

Helårsmix til hjortevildt ••• •• •• 3,5 2 & 5 **68,31

Skoveng og vildtager •• •• • 3,5 5 56,67

Kyllingemix (forårssåning) •• ••• ••• 4,0 5 32,35

Markvildt, dækning og føde •• ••• ••• 3,6 5 74,33

Insektvold/redeskjul • ••• ••• 1,6 2 76,23

Pollen- og nektar blanding • •• ••• 1,5 2 182,43

MFO bestøverbrak • • •• 0,9 15 51,00

Blomsterblanding 2,0 1 335,00

Traditional Game Cover Mixture •• ••• ••• 2,5 10 61,05

Decoy Game Mixture •• ••• ••• 2,0 10 49,50

Late Cover Mixture •• ••• ••• 1,3 5 57,80

Boost Mixture •• ••• ••• 0,6 5 173,25

Millgame Millet Mix • • ••• 1,3 10 45,38
Partridge mixture • •• ••• 6,2 25 37,88

ENÅRIGE AFGRØDER

Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset •• • ••• 3,0 9-14 Pk/478,50

Boghvede ••• •• ••• 10,0 2 & 10 **28,05

Quinoa • ••• 1,0 1 236,00

Honningurt • • •• 1,0 2 & 10 **99,17

Gul sennep • ••• 0,8 2 & 15 **16,00

Oliehør • ••• 9,0 15 36,30

Solsikke, ubejdset • •• 2,0 2 57,80

Hamp (husk ansøgning) •• • ••• 3,0 2 & 10 **123,75

Sorghum DWARF PENN 110 •• •• ••• 3,0 10 47,52

Gul lupin* MISTER ••• ••• 16,0 10 25,58

OVERVINTRENDE AFGRØDER

Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL. ••• ••• •• 0,5 1 125,62

Foderraps, EMERALD ••• ••• •• 0,7 2 71,17

Stubturnips BARKANT (rodtype) •• •• •• 0,4 1 101,99

Rødkløver* ••• ••• •• 1,0 2 & 10 **70,55

Hvidkløver* ••• ••• •• 1,0 2 & 10 72,20

Lucerne* •• ••• • 3,0 2 & 10 **70,55

Cikorie SPADONA ••• ••• 1,0 1 170,00

Alm. rajgræs •• •• •• 2,0 10 42,50

Rørgræs •• •• •• 2,0 2 187,75

Stauderug ••• ••• • 10,0 10 25,99
Majskolbegranulat, Rehofix
MK1500

Til opblanding af frø til  
præcis udsåning 20 15,00

OVERSIGT OVER AFGRØDER

Navn ..................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

Postnr. .........................  By ..............................................................................................................

Medlemsnr.  ..........................................Tlf. nr.  ...............................................................................

CVR nr.  ..............................................................................................................................................

E-mail (til faktura)  .........................................................................................................................

Bestilling af frø
Alle priser er eksklusiv moms og levering. Ved ordre over 7.000 kr. ekskl. moms leveres 
fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Bestilling 
foretages ved at udfylde kuponen på SJD’s hjemmeside (udfyldes og sendes elektronisk) 
eller ved at ringe, sende eller faxe denne kupon til:
DLF · Højmevej 12 · 5250 Odense SV, 
tlf. nr.: 63 17 16 00 · e-mail: agro@dlf.dk · faxnr.: 63 17 16 19 
Som medlem af SJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment. 
Husk at anføre medlemsnummer nedenfor.

* Bælgplante
** Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.

•  Egnet,   ••  Velegnet,   •••  Meget velegnet

OOVER

Få 10 % rabat

som medlem
af SJD

Se mere på dlf.dk/landbrug/vildtafgroeder

Jagthunden nr. 1/2019
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John Hilmer Hansen Flemming Sørensen Orla Didriksen Kristian Thomsen

Problemknuserne er: 

PROBLEMKNUSERNE - Her stiller vi hver gang to fra panelet over for en opgave. 

John Hilmer Hansen
Inden jeg tager min hund med på marken, 
har den været gennem hele apporteringsde-
len, hvilket vil sige, at hunden er mellem 
10 og 18 måneder, når den kommer på 
marken første gang. Det er for de fl este ”alt 
for sent”, men det er det ikke for mig. Jeg 
træner hunden i den rækkefølge, det er na-
turligt for hunden fra naturens side. Der er 
jo ikke et rovdyr i naturen, der har sin unge 
med på jagt, når den er seks til otte måneder 
gammel.
  Men hvad gør forskellen? Når min hund 
har gennemgået apporteringstræningen over 
sommeren, er den helt færdig med trænin-
gen til en apporteringsprøve, DJU, slæb- og 
apporteringsprøve eller en udvidet. Hunden 
kender altså til at bruge vinden for at fi nde 

dummyen eller vildtet, og den ved nu, hvor-
dan den skal lægge søget i vinden. Den ved, 
at når jeg fl øjter dæk for en provokation, 
det er f.eks. en dummy, der under apporte-
ringen kastes ud ved hunden, skal den på 
ordre stoppe og respektere. Det samme skal 
den gøre, når en haredummy slippes ved 
den. Hunden skal altså stoppe på ordre, når 
”haren” løber i terrænet. 

Til kanten
Vi står nu med en hund, der ved, hvordan 
den skal udnytte vinden, vi har en hund, der 
kan stoppes for distraktioner såvel i luften 
som på jorden, INDEN vi går på marken.
  Når man skal have det første slip, som 
altid vil være om efteråret, skal der være en 
god vind på dagen, og man skal gå stort set 

lige mod vinden.
  Man slipper hunden og går selv i zigzag 
op mod vinden, lad hunden arbejde selv. 
I starten er søget meget lille, men det gør 
ikke noget, for når man møder den første 
fugl eller hare, er hunden forholdsvis tæt på 
dig, og den er nemmere at arbejde med.
  Når hunden løber mod et gærde, så fl øjt 
den væk fra skellet, den må ikke få sin 
første positive oplevelse i et skel, det vil få 
den til at løbe efter skellene, for den har jo 
lært, at det er der, fuglene er. Nej, de første 
oplevelser med fugle skal foregå i det åbne 
ude på marken. Her er det også nemmere at 
bevare overblikket. 
  Hunden vil efterhånden anlægge et større 
og større søg, men i et tempo, hvor man 
som fører kan være med. De positive 

Det gode søg
Hundens søgsoplæg er en 
stor del af at opnå succes. 
Det gælder både på prøve 
og ikke mindst på jagt. 
Slutmålet er, at hunden 
anlægger sit søg under 
hensyntagen til vindforhol-
dene og terræntyper, så 
det er selvstændigt, effek-
tivt og arealdækkende og 
altid foregår i god kontakt 
og i samarbejde med føre-
ren.

Foto: Flemming Østergaard.

Jagthunden nr. 1/2019
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oplevelser er ”benzinen” til hundens energi 
og fart. Lad dig ikke stresse af, at den ikke 
løber så stærkt og langt til at starte med, det 
kommer hurtigt, og man kan sagtens nå at 
gøre hunden klar til markprøverne samme 
efterår, som man starter. Det virker hver 
gang – i hvert fald for mig og de hunde, jeg 
har trænet.
  God arbejdslyst.

Flemming Sørensen 
Hundens evne til at anlægge et godt søg 
er arveligt, men skal som andre discipli-
ner trænes og vedligeholdes. Personligt 
begynder jeg at gå små ture i marken og 
decideret indlære søget, når hunden er fi re 
til fem måneder, og den er så lydig, at den 
kommer, når der bliver kaldt/fl øjtet. Jeg 
træner ALTID hunden alene og gerne på 
vildttomme terræner. Denne træning har 
som sidegevinst, at den bidrager til at øge 
kontakten mellem hund og fører. 

Korte slip
Jeg slipper hunden mod vinden og ”hjæl-
per” hunden til at krydssøge. Dvs. hvis 
hunden slippes til højre, går jeg med den 
mod højre. Når hunden vender og søger til 
venstre, går jeg til venstre osv. Brug evt. i 
starten signaler og kropssprog – disse mind-
skes efterhånden, og målet er på sigt, at 

der kommer et nærmest lydløst og usynligt 
samarbejde.  
  Lad hunden arbejde med nogle slag til 
begge sider, og kald den derefter ind, og 
ros den. Jeg lader i starten aldrig hunden 
søge mere end to til tre minutter. Den skal 
vænne sig til at holde kontakten til føreren 
og ikke mindst krydssøge foran føreren. 
Når hunden har fået ros, slippes den igen, 
og seancen gentages. Træn aldrig mere end 
10-15 minutter ad gangen.
  Efterhånden som træningen skrider frem, 
begynder jeg at træne, at hunden skal gå til 
kanten af marken. Her træner jeg på marker, 
der ikke er for brede, og jeg slipper hunden 
midt på marken – den sendes ret mod 
højre eller venstre. Når hunden kommer til 
kanten, fl øjter jeg på den og går selv den 
modsatte vej.
  Derved lærer hunden at vende ved kanten 
af marken. Den skal derefter søge til den 
modsatte kant, hvor det gentages. Jeg har 
ikke fokus på, om den vender forkert, det 
primære er at få hunden ud til kanten.

Når jagtlysten sætter ind
Når jagtlysten for alvor sætter ind, kan 
hunden i korte perioder glemme sin fører 
og dermed også det regelbundne søg. Søger 
hunden ret frem i terrænet, er det som fører 
om at få benene på nakken. Ud at få fat på 

hunden – på med snoren og tilbage til ud-
gangspunktet, hvor man kaldte på hunden.
  På vej tilbage er det en god idé fl ere gange 
at fl øjte hunden dæk. Lad den ligge lidt, in-
den I går videre, ros den, og fortsæt tilbage 
til udgangspunktet. 
  Slip så igen hunden mod højre eller ven-
stre, og hjælp den på vej. Stikker den frem 
i marken igen, så fl øjt den dæk eller hjem, 
og send den i modsatte retning. For nogle 
hunde skal dette gentages mange gange, 
inden det er helt på plads.
  Når søget er indarbejdet i hunden, og 
den jagter bevidst, så stiger kravene også 
til den. Jeg forlanger altid, at hunden skal 
tage hele marken med. Så når den slippes 
i starten af en mark, så skal hunden søge 
langs markkanten i det første slag. Alt for 
ofte oplever man en hund, der sløser med 
terrænet og efterlader de første 30-40 meter 
– dette accepterer jeg ikke i dressuren.
  Når hunden jagter bevidst – og først da – 
kan den slippes med en makkerhund. Viser 
den interesse for makkerhunden, skal den 
fl øjtes hjem og sendes i modsatte retning 
af makkerhunden. Gentag dette, hvis den 
ikke søger selvstændigt. En hund, der har 
fokus på makkerhunden bruger ikke næsen 
eff ektivt.
  Held og lykke med træningen.

DUMMYSHOPPEN.DK

DUMMYSHOPPEN
v/ Pernille Lillevang og Tommy Langelund  Jakobsen
Remmerslundvej 28
8722 Hedensted
Tlf.: +45 6611 1234
email: info@dummyshoppen.dk
www.dummyshoppen.dk

Korte, kolde dage kalder
på ekstra god læsning
De to bøger Retriever Hvalpetræning 

og Retriever skolen kan varmt anbefales

til de kolde vinterdage med tid til fordybelse

500gr. Markerings Dummy
250 gr. Speedy Dummy
165 gr. Markerings Bold

I lime/sort 
Kun kr. 150
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Pas på poterne
Slutningen på jagtsæsonen betyder begyndelsen på forårets marktræning. Og for-
årsmarktræning er højsæson for poteskader; hvem kender ikke fornemmelsen af at 
have hunden næsten helt klar for så bare at skulle holde nogle ugers træningsfri?
Tekst: Laila Bilberg, dyrlæge Foto: Flemming Østergaard

HHelt undgå skaderne kan man ikke, men man kan dog gøre noget 
for at minimere risikoen. Først og fremmest er der de helt praktiske 
ting, som de fl este nok – mere eller mindre bevidst – allerede tager 
højde for, bl.a. vejr og terræn. En mark med vintersæd i frostvejr 
er næsten garanti for skader på trædepuderne alene af den simple 
årsag, at når blød hundepote møder fastfrossen sten, ja, så er det 
poten og ikke stenen, som giver efter. Og er stenen så samtidig 
skarp …

Daglig forebyggelse
En anden ting, som mange måske ikke tænker helt så meget over, 
er potepleje. Bløde og smidige trædepuder bliver ikke nær så let 
ødelagte som trædepuder, der måske allerede på forhånd er tørre og 
har småsprækker. Her kan en god potevoks gøre en stor forskel.

  Når man skal fi nde en potevoks, er det i denne sammenhæng vig-
tigt at vælge en, som trænger ind og blødgør trædepuderne og ikke 
bare lægger sig som en hinde over dem. Hinden fungerer fantastisk, 
når formålet er beskyttelse mod is og salt, men giver ingen beskyt-
telse mod skarpe sten. 
  Den bedste eff ekt opnås ved dagligt at smøre hundens poter og 
ikke kun de dage, man har tænkt sig at tage ud at træne – fuldstæn-
dig som vi andre har bedst eff ekt af håndcreme, hvis vi bruger den 
ofte og ikke bare en gang hver anden uge. Det er også værd at være 
opmærksom på, om den voks/creme, man bruger, er vand- eller 
oliebaseret. Der fi ndes fl ere gode produkter af begge slags, men 
har man valgt en vandbaseret, er det vigtigt ikke at bruge den, lige 
inden hunden skal ud, hvis det er frostvejr. 
  Hvis ikke produktet er trukket ind og tørret, inden man går ud, 

Overgangen mellem vinter og forår er højsæson for 
poteskader.
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risikerer man, at det ”fryser” på/i hundens 
poter og derfor potentielt kan gøre mere 
skade end gavn. 
  Endelig er det også væsentligt at sørge for, 
at hunden ikke har for lange negle. Selvføl-
gelig for at forebygge knækkede negle, men 
også for at sikre, at hunden lander korrekt 
med vægten fordelt jævnt på hele poten.

Når skaden sker
Er skaden sket, er det i første omgang vig-
tigt at kontrollere omfanget af den. Er det 
kun den hårde hud på trædepuden og evt. 
det underliggende fedtvæv, som har taget 
skade, kan man som regel klare skaden 
hjemme.

  Er der derimod dybere skader, så man kan 
se det underliggende væv, kan det være en 
god idé at tage en tur forbi dyrlægen, da der 
så med stor sandsynlighed er noget, som 
skal syes (der er ikke langt fra fedtvæv til 
blodkar, nerver, sener mv.). 
  Snakker vi en ”hjemmeskade”, er der to 
ting, som er særligt vigtige: at holde hunden 
i ro og at holde såret rent. At holde hunden 
i ro er vigtigt i forhold til helingen, da såret 
vil springe en lille smule op, hver eneste 
gang hunden lægger vægt på benet. Og jo 
hurtigere bevægelse, jo hårdere belastning.
  I længden kan det derfor godt betale sig 
at holde en lidt længere pause i første om-
gang. Hvis man går for hurtigt i gang med 
træningen, kan man godt være uheldig at 
få fornøjelse af en skåret trædepude i et par 
måneder. I denne forbindelse gør eventuelle 
forbindinger/sko ikke den store forskel; 
belastningen på trædepuden er den samme.
  Når såret skal holdes rent, er det både for 
at holde skidt ude og for at undgå infektion. 
Begge dele igen for at få såret til at hele 

hurtigere. Til at holde såret rent kan man 
enten give hunden et fodbad, eller man kan 
rense med en klorhexidinopløsning bereg-
net til det samme.
  Et fodbad er som regel særdeles eff ektivt, 
men man skal dog være lidt opmærksom på, 
hvad man bruger. Brun sæbe og sæbespåner 
er meget brugt, men udtørrer såret en del 
og kan være med til at forsinke helingen i 
stedet for at fremme den.
  Hvis man skal bruge noget fra husholdnin-
gen, er et mildt opvaskemiddel bedre, men 
det kan anbefales at have en desinfi cerende 
hundeshampoo i førstehjælpskassen, som 
bl.a. kan bruges til dette formål. I forhold 
til at holde såret rent kan en forbinding/sko 
være en god idé, når hunden er ude. 
  God fornøjelse med træningen derude – og 
pas nu på poterne.

En vintersædsmark i frostvejr 
er næsten garanti for skader på 
trædepuderne.

Har du en god historie?
Vi kan godt bruge din historie!
  Vore læsere har året igennem mange 
gode, morsomme og spændende 
oplevelser sammen med deres hunde. 
Dem vil vi gerne høre om, for mange 
af dem vil sikkert kunne blive til en fi n 
artikel i Jagthunden.
  Så har du oplevet noget på jagt, til 
træning eller blot på en tur med din 
hund, som du mener, kan have alles 
interesse, så skriv til redaktionen på 
mail@storaaens.dk. 
  Artiklen behøver slet ikke være fær-
dig. På redaktionen hjælper vi gerne 

med at rette den til. 
  Det er naturligvis bedst, hvis du også 
har gode billeder til oplevelsen.
  Alt har interesse. 
  Du kan også kontakte redaktionen, 
hvis du har en idé til et emne, du sy-
nes, vi skal tage op eller en person, vi 
skal portrætere.
  Vi glæder os til at høre fra dig.
  Red.

Foto: Flemming Østergaard.

Det ser ikke godt ud. Foto: Roskilde Dyreklinik. Fin syning, der skal hele og have ro. Foto: Roskilde 
Dyreklinik.

Jagthunden nr. 1/2019

Poterne smøres med potevoks inden start.
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Kloløsning
Lidelsen ses ikke så ofte i Danmark, men er ret almindelig i Norge. Det er normalt 
en invaliderende lidelse, som først og fremmest rammer engelsk setter og gordon 
setter, hvor sygdommen er arvelig. 

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

Kloløsning er en lidelse, der bla. er arvelig hos gordon setter.

Jagthunden nr. 1/2019
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Fra tid til anden hører vi på redaktionen om 
kloløsning, og da et af vore medlemmer 
for nylig henvendte sig og fortalte, at hans 
dejlige jagthund nu var næsten ubrugelig 
på grund af lidelsen, satte vi os for at søge 
oplysninger.
  Informationer fandt vi hos dyrlæge Mar-
tine Lund Ziener, der har forsket i kloløs-
ning, og i mange år været veterinærfaglig 
ekspertise på Fuglehunden.
  – Når lidelsen ikke er så almindelig i Dan-
mark som i Norge, skyldes det måske, at 
der i Norge er langt fl ere engelske settere og 
gordon settere, siger Martine Lund Zeiner.

Svamp og infektion
Martine Lund Ziener fortæller, at kloløs-
ning er en sygdom, der giver betændelse i 
klofolden, så kloen løsner sig. De normale 
symptomer er, at hunden slikker på sin klo, 
og at den halter. Det normale er, at kløerne 
løsner sig en efter en ledsaget af meget 
betændelsessekret fra de angrebne kløer.
  De kløer, som er angrebet, får som oftest 
svamp og bakterieinfektioner. Kløer, der 
vokser ud, efter at kloen er faldet af, er ofte 
misdannede og af dårlig kvalitet.
  Sygdommen blev i 1992 beskrevet af 
veterinæren Scott Miller. Sygdommen fi k 
navnet Symmetrisk lupoid onychodystrofi  ud 
fra, hvordan den optrådte, og de forandrin-
ger, som blev set i mikroskopet ved biopsi 
af vævsprøver fra klofolden. Sygdommen 
har nu skiftet navn til Symmetrical onycho-
madesis, som betyder løsning af alle kløer.

Følger for hunden
Martine Lund Ziener forklarer videre til 

Jagthunden, at efter den akutte fase vil de 
fl este hunde få en dårligere kvalitet på de 
kløer, som kommer igen. Hun har via sine 
studier fundet frem til, at kun 10 % af hun-
dene får helt normale kløer igen, medens de 
fl este er misdannede og vil løsne sig igen.
  En del af hundene fungerer godt som jagt-
hunde, selv om de har dårlige kløer, men 
en del af de angrebne hunde bliver afl ivet 
på grund af tilbagefald. Nogle af hundene 
bliver også afl ivet i akutfasen på grund af 
stærke smerter og langvarige behandlinger.
  At det er en langvarig lidelse fremgår af, 
at det tager ca. et halvt år, fra kløerne falder 
af, til de vokser ud igen. Smerterne efter 
løsningen forsvinder ofte efter en måned.
  Martine Lund Ziener gør opmærksom 
på, at der er stor variation i, hvor hårdt de 
forskellige hunde angribes, og hvor lang tid 
det tager, før sygdommen er under kontrol.

Årsager
Men hvad er så årsagen til kloløsning? Her 
peger Martine Lund Ziener på følgende:
  -  Genetisk defekt hos hundene
  -  Autoimmune sygdomme (sygdomme, 
     hvor kroppen angriber sig selv)
  -  Foderallergi
  -  Stofskiftesygdomme eller andre hormo-
     nelle lidelser
  -  Bakterieinfektion
  Man kender ikke det præcise omfang af 
kloløsning i Norge, men Martine Lund 
Ziener har gennem sine studier fundet ud 
af, at især gordon setter rammes, men også 
engelsk setter rammes i et vist omfang.
  Sygdommen er arvelig hos gordon setter, 
men det er ikke sikkert, om det også er 

tilfældet for andre racer.
  Martine Ziener har også set irsk setter og 
vorster (ruhår, korthår) med kloløsning, 
men det er meget sjældent.
  I sin undersøgelse fandt Martine Ziener 
ud af, at forekomsten af kloløsning var 
12,6 % hos ubeslægtede gordon settere, 
medens den var 34,3 % hos gordon settere, 
der havde mindst en kuldsøskende med 
kloløsning.
  De undersøgte hunde var i snit 4,3 år, da 
de blev ramt af lidelsen, og den var lige 
udbredt hos hanhunde som hos tæver.
  75 % af hundene fi k lidelsen i perioden 
april-september, og kun 11 % blev kureret.

Behandling
Behandlingen af hunde med kloløsning er at 
fjerne alle kløer og give hundene antibio-
tika.
  I Martine Lund Zieners undersøgelser 
blev hundene efterfølgende behandlet med 
Omega-3-tilskud eller det immundæmpende 
middel Cyclosporin, men der kunne ikke 
registreres forskel i virkningen af de to 
behandlingsformer.
  Summa summarum må man nok kon-
statere, at skulle hunden blive angrebet af 
kloløsning, er der nok (på trods af at nogle 
hunde vil kunne fortsætte den jagtlige kari-
ere) ikke så meget i krystalkuglen, der indi-
kerer, at der kan komme en god jagthund ud 
af det i den anden ende.
  Man må derfor nok seriøst overveje hur-
tigst mulig at anskaff e sig en erstatning.

Fakta 
om Martine Lund Zeiner

Ph.d., 45 år.
Specialist i hunde- og kattesygdomme
Fredrikstad Dyrehospital, www.f-d.no, 
Wilbergjordet 2, 1604 Fredrikstad.
Veterinærmedarbejder gennem 
mange år på Fuglehunden (netop 
fratrådt).
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A: Klo som løsner:
B: Klofolden efter at klokapslen er borte.
C: Normal klo.
D: Dystrofi sk klo, sådan som kloen ser ud, efter at ny 
     klo er vokset frem.
     Arkivfoto: Martine Lund Zeiner.
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Skidegodt,

For dem, der hygger sig med at gå på prøve med de-
res hunde, er der mange muligheder – også uden for 
Danmarks grænser.

Tekst: Annette Laursen
Foto: Michael Sanner

Mange har taget turen til Tyskland, men fl ere og fl ere vender blikket mod nord til bl.a. Sverige. Her følger prøvesæso-
nen jagtsæsonen. Da Sverige er et stort land, starter jagten i nord tidligt og slutter sent i syd.
  Det er muligt at få sin hund afprøvet på fjeld-, skov og lavlandsprøver. Lavlandsprøver er det, som mest ligner vore 
markprøver. Desuden er der fuldbrugsprøven, som har været i stor vækst i Sverige i de seneste år. Den mulighed udnyt-
tede tre danskere.

Anderledes
Prøvesystemet i Sverige er på mange måder lidt anderledes end det, vi kender til. Der er de ordinære prøver, som ar-
rangeres af hovedorganisationen SVK, Svenska Vorstehklubben. Men det er også muligt at arrangere ekstraordinære 
prøver. Det vil sige, at en prøve kan arrangeres lokalt med færre deltagere. Der er som oftest ikke et fast startgebyr på 
disse ekstraordinære prøver, men den samlede udgift til dommer, terræn, prøveleder osv. deles mellem de deltagende 
hunde, når prøven er slut.
  En sådan ekstraordinær fuldbrugsprøve arrangerede en lille håndfuld münsterländerfolk den 3. og 4. oktober på terræ-

Tre velfornøjede danske deltagere og en fotograf.

Jagthunden nr. 1/2019

Egon
!



19

ner ved Alingsås. Møller/Hilmer/Pedersen med Egon i spidsen, tre 
gæve gutter fra Danmark, havde valgt at tage turen til Sverige og 
prøve kræfter med den svenske udgave af fuldbrugsprøven.
  Da prøven lå på hverdage, var det svært at fi nde dommere, da kun 
ganske få svenske markprøvedommere dømmer fuldbrugsprøve. 
Undertegnede var derfor inviteret som en af de to dommere. Jeg 
har selv stillet med hund to gange på fuldbrugsprøve i Sverige og 
kendte således til de lidt anderledes regler.
  Den svenske fuldbrugsprøve er bygget op omkring den danske, 
men adskiller sig alligevel på nogle få punkter. Svenskerne har ikke 
skovsøg, da de ikke vil have, at hunden arbejder under bøssen i 
skov.
  Når de jager med hundene i skov, må de gerne gå stort, da der 

skal dækkes meget terræn for at fi nde fugl. Og skovfuglejagt er en 
vigtig og højt værdsat faktor for de svenske jægere. 
  Svenskerne har derfor det, de kalder “Long apport”. På et 
skovstykke på ca. 100 x 250 m er der udlagt et stykke fuglevildt. 
Hunden sendes i søg, og den skal fi nde og apportere det udlagte 
stykke fuglevildt. Føreren må bevæge sig med frem i terrænet, men 
må ikke gå bagud igen for at hjælpe hunden, hvis den ikke kan 
fi nde vildtet.
  Den anden disciplin, som svenskerne har tilført fuldbrugsprøven, 
og som de sætter stor pris på, er “Søg i vass” – på dansk “Søg i 
siv”. Her fi nder man en tilpas bred sivbræmme, gerne ca. 30x150 
meter. Her skal hunden gå under bøssen og i god kontakt til føre-
ren. Sivene skal søges af for vildt. En meget jagtrelevant disciplin, 

Ræven blev her båret igennem en tæt bregnebevoksning. Hunden kæmpede virkelig for at løse opgaven.
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som kræver en hund, der selvstændigt vil arbejde i vand og tæt 
vegetation.
  Otte hunde var tilmeldt, men to faldt fra, så fem kleiner münster-
ländere og en weimaraner meldte til start.
  Første disciplin var Long apport, det klarede alle uden de store 
problemer. Også de tre danske hunde, som ikke havde prøvet dette 
før. Hundene gik så videre til ræveslæb. Det var noget, som virkelig 
krævede en viljestærk hund. Mange hundeførere ville få koldsved 
på panden, hvis de så det terræn, ræven blev slæbt i. Stejle skræn-
ter, klippeblokke, vindfælder og vand, men også masser af oprodet 
jord fra de mange vildsvin, som er i området. To hunde klarede 
ikke at få ræven hjem.
  De tre danske hunde gav dog ikke op og hentede ræven, som de 
skulle.
  Videre til afl ægning og fri ved fod. Normalt ikke et problem, men 
en hund gik før skuddet, og det giver jo karakteren 0.
  Efter de svenske regler kan en hund ikke præmieres, hvis den får 
karakteren 0 i en disciplin. Den ene danske hundefører måtte derfor 
indse, at det ikke blev til en præmiering i denne omgang.
  Dagens sidste opgave var schweiss. Også lidt anderledes end i 
Danmark. 400 meter med fi re vinkelrette knæk, en wiedergang og 
15 meter, hvor der ikke er udlagt blod. Kommer man væk fra sporet 
og får tab, må man selv fi nde tilbage på sporet igen. 
  Sporet lægges med okseblod og en rådyrklov, som slæbes. Der er 
ikke schweissdommere til spordelen, den dømmes også af mark-
dommerne.
  Sporlæggere havde lagt sporene, og som dommer fi k man så ud-
leveret den GPS, som sporene var lagt ind på. Lidt af en udfordring 
at dømme et spor, som man ikke selv har lagt. Stifi nderen, jeg 
havde med, havde heller ikke været med til at udlægge sporet. Vi 
havde kun GPS’en at forholde os til.
  Igen var de mange vildsvin og også elg en stor udfordring for 
nogle af hundene. Endnu en af de danske hunde gik fra opgaven 

med karakteren 0. De øvrige klarede sig igennem schweissdelen.
  Vi boede alle på et lokalt vandrehjem, og som afslutning på en 
dejlig dag gik vi ud at spise sammen om aftenen.

Vanskelige forhold
Næste dag var det så søg i vass samt vand- og markarbejde, der 
stod på programmet. Natten havde været kold, og termometret stod 
på minus 2 grader, da vi ankom til søen. Der var ikke is på vandet, 
men der var rimfrost på siv og græs. Og en ting var helt sikkert, 
vandet var koldt som i rigtig koldt. 
  En af medhjælperne havde taget sin egen hund med. Den blev 
sendt i søen først for at bryde vandet. Ikke, fordi der var is på, men 
der ville så være et duftspor, og betingelserne var således ens for 
alle hunde.
  Søg i vass klarede de fl este hunde godt, og det var også kun gan-
ske få point, som blev sat til under vandarbejdet.
  Markarbejdet foregår mest som solosøg. Og med det tætte ter-
ræn, vi kom i senere, var solosøg så absolut at foretrække. Foregår 
afprøvning på åben mark, kan hundene afprøves i parsøg. Det kan 
dømmes af en dommer. Jeg kørte derfor til markterrænet, samtidigt 
med at min meddommer dømte vandet færdigt. Senere sluttede han 
sig så til os, og vi dømte resten sammen.
  Vi blev anvist de skønneste stubmarker. Disse var afgrænset af 
nogle dybe raviner med en lille bæk i bunden. Ravinerne var vokset 
til med siv, pil og anden tæt vegetation. Et paradis for fasaner. 
  Det lykkedes at få skudt fugl for alle hundene, men det holdt 
hårdt. Det var ikke nemt for hundene at arbejde i den tætte vege-
tation, og fasanerne forsøgte på bedste vis at undgå hundene. Men 
det lykkedes til sidst at få fældet fugl for alle.
  To hunde kunne præmieres. Den ene var en dansk hund, Uri vom 
Kiefernwalde, ført af Egon Møller Jensen. Uri arbejdede det bedste, 
den havde lært, men der måtte bruges rigtig mange kræfter, inden 
der endelig blev skudt over den.

En smuk svensk skovsø klædt i efterårets fantastiske farver.

Egon og Uri – de leverede en toppræstation i det svenske.
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

Fuldt hus
To fantastiske dage var slut, og vi var klar 
til præmieoverrækkelse. Det blev til en 1.- 
og en 2.- præmie.
  1.-præmien og prøvens bedste hund gik 
til Uri vom Kiefernwalde. Uri og Egon 
leverede en superfl ot og stabil præstation i 
hver eneste disciplin, ingen tvivl om, at de 
var prøvens bedste ekvipage. Kan kun sige: 
Skidegodt, Egon.

Det var ikke altid lige nemt at se hundene, når de 
havde stand for fasan i ravinen. Her kom de røde 
dækner til deres ret.

Sporslut er den råvildtklov, som udlæggeren har trukket efter sig.
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Balkanfasaner
- hundetur til Kroatien
På Balkan ender tingene ofte med at gå anderledes end planlagt. Men dermed 
ikke sagt, at de derved bliver ringere. Ofte tværtimod – det handler om at udnytte 
de muligheder, der opstår, bedst muligt. Og det gjorde vi så.

Tekst og foto: Ib Jakobsen

En fi n og mildt sagt noget over-
raskende optakt til den kom-
mende uges jagt.

Planen var ellers klar. Vi, Flemming 
Thune-Stephensen og undertegnede, ville til 
Kroatien, hvor vi havde fl ere gode adresser 
på hånden, og ved at vælge den anden uge 
i november kunne vi kombinere jagten på 
fasan med jagten på snepper. Men belært af 
sneppens fl ygtighed undlod vi dog at lægge 
sneppedelen af jagten alt for fast, og det var 
klogt. I løbet af ugen viste samstemmende 
beretninger fra de italienske grupper, der 
jagede snepper i området, at der var meget 
tyndt med fugle, så vi blev ved fasanerne.
  En uges tid inden afgang blev jeg ringet op 
af min slovenske hundeven og præsenteret 
for muligheden for at deltage i en Huber-
tusprøve i Slovenien i weekenden, inden 
jagten skulle begynde. Ingen af os havde ret 
meget viden omkring Hubertusprøven, men 
spændende lød det, så vi meldte os til som 
The Danish Team.

Kom, så og sejrede
Hubertusprøven – lærte vi – går ud på at 
jage fugl med sin stående jagthund på en 
korrekt måde. Det gælder alt fra en selv til 
udstyr, hund og ikke mindst samarbejde 
og eff ektivitet. Og så har man for øvrigt 20 
minutter og fi re patroner til at nedlægge 
maksimalt to stykker fuglevildt. Så der er 
ingen tid til at fedtspille. Det er bare med at 
få sluppet hunden og komme ud over step-
perne – selvfølgelig ud fra den plan, som 
man lagde, da man fi k anvist sit terræn.
  Resultatet af prøven for The Danish 
Team blev et eksempel på, at gåpåmod og 
entusiasme ofte har en større værdi end 
specifi k viden ned i den yderste detalje. 
Inden starten modtog vi begge en briefi ng 
omkring reglerne af vor slovenske hunde-

ven, hvorefter vi slap hundene og gik til 
stålet det bedste, vi havde lært. 
  Det gik over al forventning. Vi fi k begge 
nedlagt vore to fasaner, og noget mere må 
vi have gjort rigtigt, da vi begge landede 
i top fem med ret høje pointtal med den 
konsekvens, at vi vandt holdkonkurrencen 
foran en række slovenske og kroatiske hold. 
En fi n og mildt sagt noget overraskende 

optakt til den kommende uges jagt.
  Selve prøven var, som man oftest oplever 
det i Slovenien, særdeles velorganiseret, og 
terrænerne var velegnede landbrugsområ-
der. Der var virkelig tale om et heldagsar-
rangement med morgenmad fra klokken 
otte – kaff e og suppe – og arrangementet 
fandt først sin afslutning ved 18-tiden efter 
fællesspisning med god, nærende grillmad. 
Og sikke en stemning.

Videre østpå
Next stop Kroatien, så efter fællesspisnin-
gen og præmieoverrækkelsen var det i bilen 
igen med retning østpå mod jagtreviret i 
Kroatien. Det er vel små 20 år siden, jeg 
første gang kom på reviret, og det var en 
rigtig retrooplevelse at komme der igen. 
Intet havde ændret sig. Vi befandt os i en 
tidslomme, hvor de gode gamle dage stadigt 
fandtes. Landbrugsdriften på de store mar-

kområder havde ikke ændret sig, værelset i 
jagthuset så ud, som da jeg forlod det for 20 
år siden, og baren var der heldigvis endnu 
med åbningstider fra tidlig morgenkaff e og 
til godnatdrink.
  Eneste nyskabelse var, at restauranten på 
stedet nu havde fået en serbisk kok. Og hvis 
han ikke havde erfaring i at lave Balkan-
grill, ja, så fi k han det.
  Så oprandt dagen for jagtens begyndelse, 
den havde vi ventet på 1.500 km, og vi 
havde ikke ventet forgæves. Og hvis vi 
havde troet, at vi skulle komme let til vores 
fuglesituationer, ja, så kunne vi godt tro om 
igen. 
  Jagten var i mine øjne rigtig jagt. En ty-
pisk jagtdag gik vi 12-15 km. Jeg tør dårligt 
nok tænke på, hvad hundenes løbepensum 
løb op i. Vi havde faktisk gjort os vores tan-
ker om, hvorvidt vores hundemateriale på 
to styk rakte til fi re dages jagt fra morgen til 
aften i udfordrende terræn. Det gjorde det, 
men der var ro i bilen på turen hjemad.
  Terrænet var enormt. Hvor stort kan 
næsten kun have teoretisk interesse, for det 
var stort nok og meget alsidigt. Vi fi k jaget 
i brak af forskellig sammensætning, på for-
skellige mere traditionelle landbrugsarealer, 
på kålmarker samt i småskove og remiser, 
hvoraf nogle var meget tætte og fyldt med 
brombær.
  På turens to første dage var vejret lidt 
tungt, og det var benene for øvrigt også. 
Mon guiden ville teste vor kondition og 
arbejdsvilje, da han første dag lagde ud 
med, at vi skulle afsøge noget af den tæt-
teste brak, som jeg til dato har jaget i. Den 
var til tider så tæt, at ikke engang fasanerne 
ville være der. Der skulle arbejdes hårdt for 
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situationerne, men det er jo netop det, som 
rigtig jagt handler om.
  Turens sidste halvdel endte med at blive 
noget af den bedste fuglejagt, jeg har ople-
vet. Vejret var slået om til ”novemberforår” 
med højt solskin og op til 23 graders varme. 
T-shirt og skydevest. Svede tran og vande 
hunde og jægere. Skydevesten var tung, 
ikke kun af patroner, men også af vand til 
hundene under slippene, som var lange. Det 
fi ne vejr gav fasanerne lyst til at bevæge 
sig rundt i terrænet, hvilket selvfølgelig gav 
mange fl ere fuglekontakter end de tidligere 
dages lidt tunge vejr.

Sjove situationer
Vi havde mange fi ne situationer. Lad mig 
beskrive nogle af dem, der gjorde størst 

indtryk på mig:
  Vi gik i halvanden meter høj og tæt brak, 
og pludseligt blev klokken på Flemmings 
hund tavs. Men hvor var hunden? Hvor 
nogen har bridgewalking som hobby, var 
Flemmings nærmere brakwalking, og efter 
temmelig lang tids søgen, hvor efterhånden 
både undertegnede, Bojan og guiden deltog, 
fandt vi Tippi, der stod som et bræt for en 
fl ot kok midt i den tætteste bush. Rejseor-
dre, kvik avance, opfl øj, bang og fi n apport. 
Lige efter bogen. Tålmodighed belønnes. I 
dette tilfælde Tippis tålmodighed med os.
  Vi havde set en fl ok agerhøns, som også 
var jagtbare. Flokken havde vistnok smidt 
sig i en stor brakmark temmelig langt ude i 
terrænet. Den prøvede vi. Paolo tog marken 
fra kant til kant i modvind, og pludseligt gik 
han ned i tempo og begyndte at bevæge sig 
som en komodovaran med stive, lang-
somme bevægelser, inden han frøs fast i 
standen. Jeg tog benene på nakken for at 
komme derop og råbte til Bojan, at han 
skulle bringe sig i position til skud.
  Agerhønefl okken bevægede sig, og Paolo 
fulgte op og fi k den sat igen, og endelig 
nåede jeg op og gav straks rejseordre. Paolo 
tog et ryk fremad, og fl okken gik på vin-
gerne – meget lavt. Jeg fravalgte skud, da 
hønsene næppe var højere oppe end Paolos 
ryglinje – ikke risikoen værd. Bojan stod 
langt bedre, idet hønsefl okken svingede til 
højre over imod hans position. Men hvor 
blev skuddet af? Jeg gik over til ham og 
spurgte og fi k følgende forklaring: – Gevæ-
ret havde ”klemt” en patron og kunne ikke 
lukkes.

  Den undskyldning måtte han høre for 
længe – vi troede mere på, at han var ved 
at tænde en smøg og derfor forpassede den 
korte chance. Han nægtede fortsat, at det 
forholdt sig sådan.

Tre på halvandet minut i en kålmark
Kål er ikke kun en herlig spise. Den er også 
en god jagtafgrøde. Men hver ting til sin tid.
  De andre ”stakler” gik og svedte inde i en 
majsremise over mandshøjde, og jeg havde 

Hvor nogen har bridgewalking 
som hobby, var Flemmings 
nærmere brakwalking.

Flemming Tune med fuldt hus på Sct. Hubertus.

Det er godt at være advaret. Hund i kål. Nej ikke nogen ny vildtret.
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fået tildelt den kålmark, der lå lige ved siden af med frisk luft og 
frit udsyn. Søget startede i god vind. Jeg kunne se på Paolo, at der 
var fært i marken. Noget ville ske.
  Ikke sjældent er fuglene i bevægelse i marken foran hunden og 
ender med at klumpe sig for enden af marken. En klassisk situation 
stod således foran sin begyndelse. Fin stand 20 meter fra enden 
af kålmarken. Op med fuglen – en rigtig fi n kok – der desværre 
valgte at fl ygte i retning af det øvrige jagtselskab.
  Nå, ja, ja da – hunden blev sendt i søg igen, slog et par slag og 
tog igen stand. Denne gang kunne det ikke slå fejl. Jeg gik op til 
hunden og gav rejseordre. Endnu en kok kom op. Og hvilken kok. 
Den gik på vingerne med en kraft og lydkulisse som en russisk 
kamphelikopter. Der var frit skud, da den fl øj i modsat retning af, 
hvor de andre befandt sig, og den næste landsby kunne kun netop 
anes i horisonten. Chancen var perfekt. Det blev til to klokkerene 
forbiere.
  Men hov. Hunden havde igen stand. Skulle det virkelig lykkes 
denne gang. Det ville i hvert fald være fi nt at kunne belønne hun-
den med en fældet fugl. – Avance!
Fuglen rejste. Og jow, denne gang blev hundens arbejde belønnet 
med en apportering.

Torpedohunden
Turens sidste jagtdag. Klokken nærmer sig 15 på en skøn og solrig 
eftermiddag.
  På turens sidste slip halvvejs nede ad et godt bundtæt læhegn fi k 
Tippi kontakt med en kok. Hun var på dette tidspunkt noget foran 
os. Hun havde vist – som man siger på cykelryttersprog – bedre 
ben, end vi havde her sidst på dagen. Kokken havde fornemmet 
uroen, var steget på fi retoget, og væk gik det med alt, hvad remmer 
og tøj kunne holde.
  Tippi havde fornemmet, at skulle denne fugl sættes, ja, så skulle 
det lange ben foran, og det kom det. Så med fuld gas drønede hun 
langs hegnet med det øvrige jagtselskab halsende efter sig. Da 
vi forpustede nåede til enden af hegnet, stod hunden ved en stor 
dynge kvas. Flemming gik op til hunden, mens han mistroisk og 
måbende kikkede på kvaset – den kan da ikke være kommet derind 
– men han valgte at stole på hunden og gav rejseordre.
  Avancen på fuglen mindede mest af alt om afskydning af en tor-
pedo ind i en kæmpe dynge kvas. Og op kom kokken under stort 
ståhej – ja, næsten lodret op steg den – og ville dernæst bagud. 
For sådan en præstation skulle hunden selvfølgelig belønnes med 
”dens” fugl. Et bang lød, og belønningen blev behørigt apporteret
  Efter fem fi ne dage gik turen igen nordpå. Og skulle det komme 
til en afstemning om, hvorvidt turen skal gentages til næste år, 
kunne det meget vel ende med et fl ertal herfor.

Teamet bestod ud over artikelforfatteren af Bojan Valencic, vores guide „Tomo“ og 
Flemming Tune.
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Apport, for ...!
I den kommende tid vrimler det med tilbud fra klubber og lokalforeninger om ly-
digheds- og apporteringstræning. Men hvordan når man frem til en hund, der stort 
set hver gang løser efterskudsopgaverne til perfektion? Det er et godt spørgsmål, 
men artikelforfatteren har gjort sig nogle tanker.

Spredte tanker om apportering

Tekst: Harris Jensen Foto: Kim Henriksen m. fl .

Der er skrevet et væld af artikler om jagthundes apportering. Og 
med jævne mellemrum udkommer der hele bøger om emnet.
  Den intense skrivelyst om denne del af jagthundenes arbejde 
afspejler to forhold: 
  1.  Det er et væsentligt emne: Kompetent og eff ektivt efterskuds-
       arbejde er en forudsætning for ansvarlig og etisk korrekt 
       jagtudøvelse. Vi må som jægere erkende, at anskydninger er en 
       del af jagten. Men de kedelige følger af denne kendsgerning 

       kan vi reducere til et minimum, hvis vore jagthunde kan deres 
       metier.
  2.  Apporteringsindlæring er ikke er så enkelt, som mange tror: 
      En del af de jægere, der også gerne vil være jagthundeejere, 
      magter ikke at bibringe deres hunde de færdigheder, som må 
      anses for nødvendige for, at en hund kan smykke sig med titlen 
     ”egnet apportør”. Og det på trods af at 
      de udøver en ihærdig indsats for, at 

Det er nu, det skal vise sig, om indlæring og træning bærer frugt.

Jagthunden nr. 1/2019
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      deres hund bliver en af de hunde, som 
      på jagterne vækker beundring hos med
      jægerne og stille glæde og tilfredshed 
      hos førerne selv.
   
Flere ord om apportering
Nu forlænger jeg så rækken af artikler om 
emnet. Men jeg vil overhovedet ikke be-
skæftige mig med den elementære apport-
indlæring. For som nævnt ovenfor er der jo 
netop skrevet tykke bøger herom. Med vidt 
forskellige opskrifter. 
  Da jeg var ung, kendte jeg også den ”rig-
tige” opskrift. Erfaring med mange hunde 
gennem mange år har lært mig, at heller 
ikke i den sammenhæng er verden sort eller 
hvid.
  Engang var der én opskrift på, hvordan 
man fi k en stabil apportør: Overskriften 
hed Tvangsapportering, beskrevet i Arvid 
Johansens bog ”Jagthundens dressur”, som 
blev udgivet af Landsjagtforeningen af 
1923 i 1971; et værk, som i en årrække var 
”biblen” for rigtig mange jagthundeejere. 
Samme fi losofi  er ligeledes beskrevet i 
tyske Carl Tabels bog Jagthunden, som også 
bygger på tvangsapportering.
  Og lad det være slået fast med syvtommer-
søm: Der er lavet masser af fremragende 
jagthunde på baggrund af disse bøgers 
opskrifter på jagthundeopdragelse. 
 
Tvangsapportering
Hvis en hund skal gennemgå den komplette 
uddannelse til tvangsapportør, er det helt 
afgørende, at hundeføreren konsekvent føl-
ger denne uddannelsesfi losofi  til punkt og 
prikke. (Læs en af ovennævnte bøger, hvis 
det er ukendt stof for dig).
  Det vil for mange hunde betyde, at de i lø-
bet af træningsfasen kommer ind i perioder, 
hvor det for hundeføreren vil opleves, som 
om hunden nærmest er gået i baglås. Det 
kræver vedholdenhed og målrettet konse-
kvens af føreren at fastholde principperne i 
uddannelsesforløbet.
Men har både hund og fører den nødven-
dige vilje og psyke, lykkes det formentlig.

Nye tider
Og netop vilje og psyke hos fører og hund 
er forhold, som man bør afklare med sig 
selv, inden man vælger, efter hvilken me-
tode ens hund skal uddannes til en eff ektiv 
apporterende jagthund.
  Lad os først se på hunden: Der er (i dag?) 
racer – og linjer inden for de enkelte racer – 
som kræver en betydelig jagthundeforstand 
hos føreren, hvis en konsekvent tvangsap-

portering skal lykkes. Især hvis apporte-
ringsuddannelsen også omfatter, at hunden 
skal lære at apportere rovvildt som ræv og 
mårhund.
  Faktisk vover jeg den påstand, at det ikke 
er ”Vor Herres” mening, at alle hunde skal 
apportere disse vildttyper. Nogle hunde 
går simpelthen ”i stykker”, hvis føreren al-
ligevel med vold og magt forsøger at skabe 
en ræveapportør. Med det resultat til følge, 
at de får en jagthund, der ikke apporterer 
noget som helst.
  Lad os også vurdere hundeførerens kom-
petencer: Har han eller hun viljen og lysten 
til at følge tvangsapporteringens opskrift til 
sidste bogstav?
Hvis det ikke er tilfældet, så vælg en anden 
metode. (Som der også er skrevet adskillige 
bøger om).

Glæde og lyst
En hund, der ikke arbejder af lyst og med 
jagtglæde, er en elendig jagthund. Der er 
hunde, der efter et kursusforløb med nød og 
næppe består en apporteringsprøve. Med 
halen mellem benene og alle tegn på ulyst 
bringer de apportemnerne til føreren. De 
burde ikke bestå en anerkendt prøve, for de 
er overhovedet ikke klar til at løse opga-
verne på jagt.
  Som en formildende omstændighed i den 
sammenhæng skal det dog indskydes, at en 
del af disse triste hunde, hvis de får lov til 
at udfolde sig i den virkelige jagtverden, 
faktisk udvikler sig til solide jagthunde; og 
retfærdigvis skal det nævnes, at det blandt 
andet skyldes, at de har gennemgået en 
grundig skoling.

Tanker om DJU’s apporteringsprøve
Når disse linjer læses, er DJU historie, men 
den såkaldt ”lille apporteringsprøve”, som 
blev skabt i 1970’erne, vil givetvis over-

leve. Dels er prøvens indhold et fornuftigt 
mål for, hvad en ung hund skal lære på sit 
første apporteringskursus, dels er prøven 
et krav for engelske hundes deltagelse i 
vinderklasser.
  For uindviede kan det oplyses, at prøven 
består af en apportering fra vand, en fjer-
vildtapportering og en apportering af kanin. 
Gå ind på www.djuregler.dk, hvis du vil 
læse prøvens regelsæt.
  Der gives karakterer fra 0 til 10, og i alle 
discipliner skal der opnås mindst 5 point, 
hvis hunden skal bestå prøven. Karakte-
rerne 10-9 betyder, at hunden har udført 
et udmærket arbejde, 8-7 betyder godt 
arbejde, og 6-5 er ensbetydende med en ac-
ceptabel præstation, (ifølge regelsættet).
  Jeg kan ikke nære mig for at komme med 
bemærkninger til de bedømmelser, der 
normalt udløser topkaraktererne 10 og 9 for 
fjervildtapporteringen.
  De karakterer erhverver den hund, der 
præcist markerer de to udkastede stykker 
fjervildt og herefter sikkert bringer dem til 
føreren.
  De samme karakterer får den hund, der 
efter et ihærdigt frit søg, hvor et betydeligt 
areal ofte afsøges, fi nder og korrekt bringer 
de udkastede apportemner.
  At en hund evner at markere belønnes 
altså ikke.

Engang var der én opskrift på, 
hvordan man fi k en stabil ap-
portør.

Nogle hunde går simpelthen ”i 
stykker”, hvis føreren alligevel 
med vold og magt forsøger at 
skabe en ræveapportør. 

Der er mange måder at lære en hund apportering på. Foto: Jette Veggerby.

Jagthunden nr. 1/2019
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Markeringsevne, et vigtigt værktøj
Den fuldt uddannede apportør har fi re 
værktøjer i ”rygsækken”. Den mestrer det 
frie apportsøg, den lader sig villigt dirigere, 
den evner at følge fod af anskudt vildt, og 
den evner at markere, hvor et/to stykker 
vildt falder. 
  Markeringsevnen er naturligvis vigtig, 
fordi den gør efterskudsarbejdet på jagt let-
tere for hunden. Og den kan løse opgaverne 
på væsentligt kortere tid.
  Men – og det er (næsten) det vigtigste – 
markeringstræningen er en overordentligt 
vigtig del af lydighedstræningen.

Ro i opfl ugt og skud
Markeringsøvelser hænger nemlig tæt sam-
men med indøvelsen af den centrale del af 
en jagthunds skoling, der indebærer ”ro i 
opfl ugt og skud”. 
Det er nærmest umuligt at træne mar-
kering, uden at øvelsen på et tidspunkt 
sammenkobles med den færdighed, som 
en betænkeligt stor del af vore jagthunde 
(og markpprøvehunde) ikke besidder. De 
mestrede ganske vist at være rolige i skud 
og udkast på træningsbanen, men i løbet af 
den første jagtsæson blev de omskolet til 
uforbederlige knaldapportører. Og det fører 
så til, at mange hundeførere beslutter, at en 
knaldapportør også er at foretrække.
  Men en knaldapportør er ikke at fore-
trække. Er det nødvendigt med en hurtig ap-
portering af anskudt vildt, løser en lynhurtig 
kommando til en koncentreret hund på 

bedste vis opgaven.
  For markprøvehunde betyder de konse-
kvente knaldapporteringer endvidere, at en 
ellers præcis fugletagning på brugsprøve 
eller vinderklasse ofte veksles til ”ingen 
præmie”.
  Men hvis hunden konsekvent på trænings-
banen lærer, at den skal være rolig, når 
apportemnerne kastes, og skud afgives, så 
er der lagt en solid basis.
  Og som det vigtigste: Lær hunden fra al-
lerførste færd, at udkastet eller fældet vildt 
ikke er ensbetydende med en apportordre. 
Halvdelen af de apportemner, som du/eller 
en udkaster kaster for din hund, henter du 
selv.
  Det gør du i øvrigt også, når din unge (og 
gamle) hund er med på jagt: Fuglevildt, der 
falder dødsskudt på åben mark et beskedent 
antal meter fra dig og hunden, henter du, 
mens hunden pænt sidder og venter.
  Husk også, at overdreven markeringstræ-
ning/apportering stresser nogle hunde. Dyrk 
den derfor med omtanke og varsomhed.

Kvalitet frem for kvantitet
Det er ikke antallet af apporterede stykker 
vildt, der fortæller om jagthundens fær-
dighed som apportør. Hvis der blot er tale 

om opsamling af døde fugle på åben mark, 
berettiger det reelt ikke til en bedømmelse 
af hunden. 
  Men når hunden bringer den vingeskudte 
fasan efter lang fodfølgning i roemarken, 
så har du en apportør af høj kvalitet. Og 
når den bringer den vingeskudte fasan fra 
remisen, der er spækket med friske fugle, 
så har du en apportør, der kvalitetsmæssigt 
hører hjemme i den højeste eliteklasse.
 
Terrænskifte
Hvis din hund kun trænes på terræn, der 
ikke indebærer terrænskifte, når hunden 
skal apportere, får du problemer, når den 
kommer på jagt.
  De fl este hunde lærer hurtigt at søge 50 
meter frem i marken og fi nde apportem-
net (sådan er vilkårene på ganske mange 
træningsbaner). Men skal de pludselig 
krydse en markvej eller et skovspor, får en 
betydelig del af hundene problemer.
  Og skal de ovenikøbet passere et dige eller 
et højt hegn, så går det da helt galt. 
  Men hvis du har lært hunden, at den skal 
lade sig dirigere, så løser I heldigvis i fæl-
lesskab problemerne. 
  Hvordan? Det er der som nævnt ovenfor 
skrevet tykke bøger om. 
  Knæk og bræk med din næste jagthund.

En knaldapportør er ikke at 
foretrække.

Når hunden bringer den vingeskudte fasan efter lang fodfølgning, så har du en apportør af høj kvalitet. 

Jagthunden nr. 1/2019
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Vestfyns Agerhøns og Fasanopdræt
Sjodvangen 8 5610 Assens, Mail: alexnissen@c.dk.  Mobil 40 43 48 50

Hjemmeside: www.agerhons-opdraet.dk
Bestil i god tid, så du er sikker på levering til markprøver, hundetræning og Jagt

Agerhøns af høj kvalitet.
Fra 8 til 16 uger.

(Leveres også som daggamle kyllinger)

Udsætning af agerhønefamili-
er med eller uden bur.
1 par med 15 3-ugers 
kyllinger eller
1 par med 20 daggamle 
kyllinger.

Fasaner 
på 6 uger af høj kvalitet.
 
(Leveres også som daggamle kyllinger)
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VILDTPLEJE I FEBRUAR
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Lav en plan
Februar kan være en stille tid. Vinteren har endnu ikke sluppet sit 
tag. Man går og venter på forår. Man venter på, at agerhønsene skal 
parre ud, og man venter på, man kan komme i gang med at træne 
hunden på marken.
  Ventetiden skal bruges til noget, og det kan pasende være at få 
lavet en plan over de aktiviteter, man gerne vil lave på sit terræn til 
gavn for markvildtet og for at forbedre muligheden for at agerhøn-
sene og fasanerne er øget i antal til de kommende års træning.

Hvor fuglene færdes
Det første, man med fordel kan lave, er et kort over terrænet. 
Google Maps eller Krak giver gode muligheder for at hente et godt 
luftfoto, og et sådant giver et fi nt overblik over remiser, ledelinjer 
og naturlige småbiotoper.
  Så plotter man foderpladserne ind sammen med eventuelle 
kunstgrave. Når det er gjort, har man et godt redskab til den videre 
planlægning.
  Kortet vil med det samme afsløre, hvor der er ”huller”. Hvor 
mangler der foderautomater til fasanerne? Det er nemlig vigtigt, de 
har adgang til foder rundt om i terrænet, så snart foråret begynder 
at rykke i dem.
  Er der agerhøns på terrænet, må man huske, at foderautomater til 
agerhøns skal placeres der, hvor hønsene holder til. Alle nye auto-
mater plottes ind på kortet.
  En planlagt vildtager på samme sted vil klart forbedre muligheden 
for det par, der ruger kyllinger ud lige der. Flere vildtagre giver 
mulighed for fl ere par med stærke kyllingefl okke.
  Man har måske i længere tid haft lyst til at anlægge endnu en 
kunstgrav. Overblikket og den viden, man har om terrænet, gør det 
let at få placeret endnu en grav strategisk rigtigt.

Landmanden har tid
De fl este vil med garanti gerne have en eller fl ere faunastriber på 
reviret. Men hvor skal de placeres? Her er kortet igen til stor hjælp. 
Lav et print, og indtegn de steder, hvor det vil være fi nt at få lavet 
striber og hjørner, og tag det så med til en snak med lodsejeren/-
ejerne.
  Det er lige nu, de fl este landmænd har god tid til en snak og en 
kop kaff e, og det er også nu, de er i fuld gang med at planlægge 
deres produktion. Det er selvfølgelig ikke sikkert, man får opfyldt 
alle sine ønsker, men ved en god snak får man nok en god del med 
hjem. 
  Der er nu engang kun jægeren til at fortælle landmanden, hvor 
det vil være bedst at gøre noget for vildtet. Til gengæld kan han så 
fortælle jægeren, hvad han skal have på markerne i år. Det giver så 
jægeren mulighed for yderligere planlægning af vildtplejeaktivite-
terne.

Plan for udsætning
Fasaner sætter man ofte ud fra de samme remiser år efter år, men 
vil man arbejde med agerhøns, så er afgrøderne af stor betydning 
for, hvor udsætningsvoliererne skal placeres. Tegn dem ind på 
kortet.
  I samme åndedrag skal man få noteret, hvor mange fugle man 
påregner at sætte ud, hvornår man skal have leveret kyllinger, og 
hvornår de forskellige volierer skal være klargjorte.
  Hvis der mangler noget i forhold til sidste år, nye drikkeautoma-
ter, fodertrug eller lignende, så få det noteret ned. På den måde får 
man det manglende bestilt, fabrikeret eller repareret og undgår at 
stå som Moses ved Det Røde Hav, når kyllingerne kommer.
  Planlægning er et godt værktøj i vildtplejen.

Hjælp agerhønsene
Og husk så at komme ud og få brudt sneskorpen, hvis vi får rigtigt 
vintervejr her på overgangen til foråret. Lad være med at skrabe i 
bund, fjern blot skorpen eller det øverste lag. Agerhønsene skal nok 
klare resten selv.

Tekst: Peter Due, Udvalget for markvildt og natur
Foto: Flemming Østergaard

En plan giver et godt overblik.

Husk at hjælpe agerhønsene, hvis 
vi får streng vinter.
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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...

MARKVILDTPRISEN 2019
Hvem skal have prisen i 2019? Det ved vi, når vi når frem til foråret, 
men det er måske en god idé at du tænker på, hvem der vil være en 
værdige modtager.

Prisen er på 10.000 kr. og gives for en særlig praktisk indsats, der 
gavner faunaen i agerlandet i almindelighed og markvildtet i særde-
leshed.
  Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og DLF.

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

Udvalget for markvildt og natur.
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Hvert år melder hundeejere om, at de meget 
tidligt – ofte sidst i januar – ser parhøns. 
Sidste år havde undertegnede på en stub 
i et hjørne af terrænet to par høns den 1. 
februar. – Ja, ja, de løber sammen igen, vil 
mange sige.
  Men det gjorde de ikke. De to par var på 
trods af vintervejr i slutningen af februar og 
begyndelsen af marts stedfaste helt til om-
kring 1. april, hvor marken blev pløjet, så 
spørgsmålet er: Har klimaet en indfl ydelse?

Ingen undersøgelser
For 50 år siden lærte man, at bøgetræer 
sprang ud, når dagen havde en bestemt 
længde, og det indtraf i den første uge 
af maj. Og sådan har man også lært om 
agerhønen. Den parrer ud omkring den 20. 
februar. Det ligger fast.
  Men nu er det på trods af sagkundskaben 
blevet helt almindeligt, at bøgetræer og 
-skove springer ud allerede midt i april, så 
hvis klimaet kan påvirke bøgetræer, kan det 
vel også påvirke agerhøns. 
  Jagthunden har spurgt Jørn Pagh Berthel-
sen, der i mange år har forsket i agerhøns 

for DMU og DCE. – Det er meget nær-
liggende at fundere over, i hvilken grad 
klimaforandringer kommer til at infl uere på 
vores agerlandsarter og i denne forbindelse 
markvildt, siger Jørn Pagh Berthelsen. 
  Han medgiver, at når det gælder træer og 
buske, så er der sket forskydninger, men 
han er ikke bekendt med nogen faktuel 
overvågning, der kan belyse det nærmere, 
men synes, det kunne være fi nt at tjekke op 
på, om der på Plantevidenskab (KBH UNI) 
fi ndes registreringer med tidserier.
  Når det drejer sig om agerhøne, så mener 
Jørn Pagh, at hundefolket nok er de mest 
nærliggende sandhedsvidner, fordi man 
netop kommer på de samme terræner ret 
systematisk år efter år og har nærkendskab 
til og fokus på antal og fordelingen af 
agerhøns. 
  Han forklarer yderligere: – Det er min 
iagttagelse, at det især er de lokale bedrift-
styper, dyrkningsforhold, og den aktuelle 
type vegetation (og tilstand) på markerne, 
som agerhøne har præference (forkærlig-
hed) for. Det er kendt fra litteraturen, at 
pardannelse kan indtræff e meget tidligt for 

igen at opløses, hvis der indtræff er hård 
senvinter. 

Måske tidligere
Jørn Pagh siger endvidere, at der også er en 
kort periode, hvor observationer synes at gå 
lidt begge veje, når det gælder enlig, par, 
fl ok og tilføjer: – Den sikre udparring, tror 
jeg, er forrykket en til to uger ”tidligere”’ 
som følge af et samspil af fl ere faktorer. 
  Jørn Pagh Berthelsen gør dog opmærksom 
på, at der er et dilemma med de historiske 
udsagn. De er ikke faktuelle og dermed 
svære at verifi cere som retvisende, og de 
har formentlig en lille snært af krønike. 
  Vi kan ikke komme uden om, at klimaet 
generelt er blevet mildere. Der er langt 
mellem strenge vintre, og det kan måske 
have betydning for agerhønsene. Vi ved det 
ikke med sikkerhed. Men om 10 år er vi 
nok blevet klogere. Til den tid er det ikke så 
sikkert, at vi er helt skråsikre som de gamle 
jægere, der sagde: – Hvis vejret er godt, 
parrer hønsene ud den 20. februar kl. 14.20.

Hvornår parrer agerhønsene ud?

Der var engang, men så-
dan er det nødvendigvis 
ikke mere. Har det mildere 
klima også indflydelse på 
agerhønsenes udparrings-
tidspunkt?

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Alex Nissen

Der er registreret faste udaprringer på trods af vintervejr.

Søg tilskud fra Agerhønefonden
SJDs agerhønefond yder tilskud til projekter, hvis formål er at 
skabe gode agerhøneterræner, der kan anvendes til træning og 
prøver for stående jagthunde.

  Har du/I et godt projekt, så send en ansøgning til Udvalget for 
markvildt og natur på mail@storaaens.dk med en beskrivelse af 
projektidé, terrænets størrelse samt dets beliggenhed.
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SJDs forårsmarkprøver 2019

Engelske racer.
SJDs Midtfynske prøve fredag den 8. 
marts – max. 2 hold engelske.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby. 
Mødetid: kl. 08.00 
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 
5672 Broby, tlf.: 5058 0794
E-mail: metrinelund@gmail.com 
Dommer: Endnu ikke på plads
Tilmeldingsfrist 01.03.2019

SJDs Nordjyske prøve lørdag 9. marts - 
max. 2 hold engelske.
Mødested: Gl. Toftegård, Gamle Tofte-
gårdsvej 65, 9440 Aabybro. Mødetid: kl. 
08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle 
Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf.:  4093 
2898 (Efter kl. 16:00). 
E-mail: post@ir-fritid.dk 
Dommere: Ikke på plads endnu.

SJDs prøve på Salling lørdag den 9. marts 
- max. 2 hold engelske 
Mødested: Langesgårdvej, Breum 7870 
Roslev. Mødetid: kl. 08.00 
Prøveleder: Poul Aagaard Sørensen, Bal-
dersvej 26, 7800 Skive tlf. 2764 8190
E-mail: asbak@youmail.dk
Dommer: Endnu ikke på plads

SJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 9. 
marts - max. 3 hold engelske 
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus 
”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev 
Mødetid: kl. 08.30 
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørdalen 
5 4690 Haskev, tlf. 2330 5953
E-mail: clauskr62@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads

SJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag 
den 10. marts - max. 4 hold engelske 
Mødested: Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Mødetid 8.30.

Prøveleder Jan Lorentsen tlf. 2482 0921
E-mail: jkllorentsen@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads

Engelske & kontinentale racer.
SJDs Midtjyske prøve ved Videbæk, 
søndag den 10. marts, 2 hold engelske og 1 
hold kontinentale
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 
Videbæk. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder Harry Jensen, Egerisvej 6, 6920 
Videbæk, tlf. 2330 7215
E-mail: harry.birte@privat.dk
Dommere: Thomas Dahl Klit, HP Clausen 
og Knud Steiner Føhns
Der kan købes morgenkaff e pølser til mid-
dag.

SJDs prøve på Bornholm søndag den 14. 
april – max 1 hold, engelske og kontinen-
tale
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klub-
hus, Kongens Mark 4, 3700 Rønne.
Mødetid: Kl. 09.00
Prøveleder: Benny L. Christensen, Blykob-
bevej 45, 3700 Rønne tlf. 6073 2313
E-mail: Ruhaar@live.dk. 
Dommer: Allan Bredsgaard.
Tilmeldingsfrist 07.04.2018

Kontinentale racer
SJDs Østjyske prøve ved Grenaa lørdag 
den 9. marts – max 3 hold kontinentale
Mødested: Skakkesholm, Grenaa Lystbåde-
havn, 8500 Grenaa. Mødetid: kl. 08.30 
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 
8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587 
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk  
Dommere: Ikke på plads endnu

SJDs prøve ved Thorsø lørdag den 9. 
marts – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Thorsø Pavillon, Jernbanegade 
29, 8881 Thorsø. Mødetid: 08.00.

Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Engtof-
ten 21, Læsten, 8920 Randers NV, tlf. 2149 
6925
E-mail: per.kristophersen@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 02.03.2019
Andet: Der kan købes kaff e/rundstykker om 
morgen og eftermiddag kaff e og kage samt 
pølser

SJDs  prøve ved Viborg lørdag den 9. 
marts - max. 1 hold kontinentale
Mødested: Långawten 34, 8643 Ans By. 
Mødetid: kl. 08.30 
Prøveleder: Tage S. Nielsen, tlf. 2122 3262
E-mail: tage@dmk-viborg.dk
Dommer: Kim Krogh Nielsen

SJDs Sjællandske prøve ved Ringsted lør-
dag den 9. marts – max. 3 hold kontinentale
Mødested: Ringsteds Jagtforenings Klub-
hus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder Søren Nielsen, Svalmstrupvej 
30, 4174 Jystrup, tlf. 6049 1166
E-mail: soren@fredskovs.dk
Dommer: Denny C.P. Pedersen, Henrik Raa 
Andersen og Jens K. Hansen
Andet: Der er mulighed for at købe morgen-
kaff e m/brød og eftermiddagskaff e m/kage

SJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag 
den 10. marts – max. 1 hold kontinentale.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 
2B, 6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff , Københovedvej 
2B, 6630 Rødding, Tlf. 40263942. 
E-mail: roloff skovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.

SJDs prøve ved Dalbyover søndag den 10. 
marts – max. 5 hold kontinentale
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 
8970 Havndal. Mødetid: 08.00.
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DKK’s vinderklasser: for ejere/førere med stående jagt-
hunde. Fører 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.

Engelske racer:
Vinderklasse ved Kolding d. 17. marts
Vinderklasse Herning d. 26.marts

Vinderklasse Herfølge d. 20. marts
Mesterskabsprøven på Vestsjælland d. 13. april
Mesterskabsprøven er en lukket prøve.

Kontinentale racer:
Vinderklasse ved Grenå d. 25. marts
Vinderklasse ved Hjallerup d. 29. marts
Vinderklasse ved Ribe d. 5. april
Mesterskabsprøve ved Rejsby-Ballum d. 14. april
Mesterskabsprøven er en lukket prøve.

Knæk og bræk
Dansk Kennel Klubs udvalg for stående jagthunde.

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

Invitation til DKK’s internationale forårsvinderklasser 2019

Prøveleder: Thyge Nielsen, Gl. Visborgvej 
84, 9560 Hadsund, tlf. 2029 1715
E-mail: thyge.nielsen61@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 02.03.2019
Andet: Der er mulighed for morgenbord.

SJDs Sjællandske prøve ved Vallens-
bæk søndag den 10. marts – max. 3 hold 
kontinentale
Mødested: Vallensbæk Jagtforenings Klub-
hus, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder Lars Sørensen tlf. 6151 4312/
Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 
Jystrup, tlf. 6049 1166
E-mail: soren@fredskovs.dk
Dommer: Denny C.P. Pedersen, Dan Hart-
vig Jacobsen og Michael Skov Petersen
Andet: Der er mulighed for at købe morgen-
kaff e m/brød og eftermiddagskaff e m/kage

SJDs prøve ved Simmersted søndag den 
10. marts, max. 1 Hold 
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens
Mødetid: kl. 08.30

Prøveleder: Jørgen Duus, tlf. 2162 4612
E-mail: jkduus1950@gmail.com
Dommer: Kaj Hedegård

SJDs prøve ved Skive den lørdag 12. april 
– maks 3 hold kontinentale
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 
Skive. Mødetid kl. 08.30
PL: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 
Skive tlf. 2092 3307
E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk
Dommere: Ikke på plads endnu
Andet: Der kan købes kaff e fra kl. 7.30.
Tilmeldingsfrist 05.04.2019

SJDs prøve ved Hobro fredag den 12. april 
– max. 2 hold kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 
Hobro
Mødetid kl. 09.30.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3, 
Hørby, 9500 Hobro, tlf. 2134 1660
E-mail: peter@eurocon.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 1. april 2019.

Information
Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for 
alle racer) og åben klasse kr. 350,00. 
Tilmelding: Skal ske på Hundeweb. 
  Tilmeldingsfrist 02.03.2019 undtaget, 
FJDs prøver ved Hobro, Skive, Midtfynske 
v/Broby og Rønne (Bornholm). 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.   
  Med venlig hilsen  
  Ingerlise Rasmussen  
  (prøvesekretær for SJD)
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5-klub International vinderklasse 2019
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner 
Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde og KJS 
afholder international vinderklasse søndag den 7. april 
2019.

Mødested: Smækbjergvej 4, 7480 Vilbjerg 
Mødetid kl.: 08:30
Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 32, 7400 Her-
ning. E-mail: carsten.lawets@tryg.dk. Tlf.:  22 20 81 46

Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven skal foregå 
via www.hundeweb.dk. 

  Sidste tilmelding den 25. marts 2019.

Adgangskrav: 2 x 1. præmie i åbenklasse og/eller brugs-
klasse og/eller Fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og 
apporteringsprøve eller DJ´s udvidede apporteringsprøve 
jvf. Fælles Markprøve Regler.

  Der kan på prøven uddeles CACIT til 1. vinderen.
  Der kan bestilles morgenkaff e 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.

Schweissprøven Sønderjylland
Lørdag d. 27. april 2019 kl. 9.00 i Bevtoft.
Mødested : Hjartbrovej 15, 6541 Bevtoft 
  Anmeldefrist : 20. april 2019
  Deltager : Max 2 hold . Prøven er åben for 
andre racer , i henhold til  DKK`s schweis-
sprøveregler .
  Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t , både 
med klov og sprøjtespor (ingen mulighed for 
rapportering )
  Dommer : Keld Petersen og Vagn Møller
  Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev 
Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk . 

Schweissprøven Nordsjælland
Lørdag d. 18. maj 2019 kl. 9.00  i Store 
Dyrehave
  Mødested: Kirkeltehusvej 8 , 3450 Allerød
  Anmeldefrist: Lørdag d. 1. maj 2019
  Deltager. Max 16 hunde fordelt på 3 hold. 
Prøven er åben for andre racer i henhold til 
DKK`s schweissprøveregler
  Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t og 
1000m/2Ot , både med klov og sprøjtespor 
(ingen mulighed for rapportering)
  Dommer : Charlotte Thomsen , Lars Svend-
sen og Kristian Graversen .
  Prøveleder : Troels Djælund ,  telf. 27 52 55 
70 , mail : troelsdj@msn.com

Man bedes selv medbringe spise og  drikkelse 
.
Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse 
efter DKK`s schweissprøveregelsæt , der kan 
rekvireres ved henvendelse til DKK`s kontor 
eller ses på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. -  400m/20t 
500kr. - 1000m/20t 850kr.
  Stambog og vaccinationsattest skal medbrin-
ges på prøvedagen , ligeledes resultatbogen ( 
Hvis resultatet  ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Schweissprøver i 5-klub regi 2019
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårsklubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for Gamle Danske Hønsehunde  og 

Klubben for Jagthunde uden Specialklub

Dansk Jagthunde Derby 2020
Husk at tilmelde din hund, der er født i 
2018 til Derby i år 2020, inden den er et år 
gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2020 er kr. 250.- For 
udenlandske hunde er gebyret dkr. 300.-

Yderligere information om Dansk Jagt-
hunde Derby kan indhentes på Derbyud-
valgets hjemmeside: www. jagthundederby. 
Dk, hvor man også kan tilmelde elektro-
nisk.
  Følgende e-mail adresse kan også benyt-
tes.: danskjagthundederby@gmail.com

  Husk at opgive navn og adresse samt 
telefonnummer.

Derbyudvalgets kontor, Ved Gadekæret 
21, Hørup, 3550  Slangerup.
Tlf. 47381036.
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Dansk Jagthunde Derby 2019
Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 15. og lørdag den 
16. marts på Fyn.

Standkvarter: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 3452  Vis-
senbjeg. Tlf. 64473880.

Prøveledere: Anders Varming og Asger Stein.
  Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Lars Niel-
sen, Søren Stenhøj, Poul Erik Dahl, Anton Dahl, John Bak og 
Anders Varming. 
  2. heat og matchning dømmes af : Larts Nielsen (Ordf.), Søren 
Stenhøj og Poul Erik Dahl..

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 15. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Opråb og sammen-
sætning af de enkelte hold til indledende heat. Morgenkaff e 
serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

Lørdag den 16. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Morgenkaff e serveres 
fra kl. 7.00   
Frokost i terrænet.

Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke frem-
mødte hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.
  For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være 
indbetalt til derbyudvalgets sekretariat senest mandag den 25. 
februar. Tilmelding og betaling af 2. og sidste rate foretages 
elektronisk ved at gå ind på Derbyudvalgets hjemmeside www.
jagthundederby.dk under ”tilmelding”.
  Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby med-
deles sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan 
have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.

Derbymiddag fredag kl. 19.00
Tre retters menu: Pris pr. person kr. 275.-
Madpakker a kr. 70.-.
Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblan-
ketten eller hos sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.

Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til 
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Tlf. 
64473880.  

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 
3550  Slangerup. Tlf. 40331037.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog

I næste nummer
Vi præsenterer en juniorskribent
Jagthunden har fået en juniorskribent, som vil skrive for de unge med-
lemmer og om oplevelser, man kan have som juniorjæger.
  Hun lægger ud med at fortælle om sit ophold på Efterskolen Flyvesan-
det, hvor hun går på jagtlinjen og har sin hund med.

Et godt liv med HD
Det er normalt noget af en mavepuster, når man får at vide, at ens hund 
ar faldet for HD, men det behøver ikke være en katastrofe og ensbety-
dende med afl ivning.
  Hanne Buhr fortæller om, hvordan man alligevel kan få meget ud af 
sin jagthund.

Næste nummer kommer i uge 15 

altså lige før påske.
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DANSK 
RUHÅR KLUB

Formand:
Jens Toft Nielsen, Fjellebrovej 
11, 5750 Ringe. Telefon: 29 21 
85 55
e-mail: formand@ruhaar.dk

Kasserer:
Steen Langkjær, Stærevej 13, 
3200 Helsinge. Telefon: 53 66 
78 40.
e-mail: kasserer@ruhaar.dk

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

www.ruhaar.dk

N¯dvendig med udvikling

Træffetid
Er der noget, du ønsker at 
drøfte med bestyrelsen, 
så er du velkommen på et af 
vores bestyrelsesmøde.
Vi har afsat den første time af 
hvert møde til „træff etid“,
men foretrækker du et andet 
tidspunkt, så kan det naturlig-
vis aftales.
Kontakt en fra bestyrelsen og 
meld din ankomst.

Kalender 2019
Bestyrelsesmøder  2019
2. februar 2019 Fjeldsted Skov-
kro kl. 10.00. Heldagsmøde
14. marts 2019 - Fjeldsted 
Skovkro kl. 17.00 

Øvrige aktiviteter
Kontaktmandsmøde 3. februar 
2019 
Hovedprøven 6. og 7. april.
Generalforsamling 13. april.
Træn din ruhår – mest for 
mænd 26.-28. april.
Quinde træn din ruhår 3.-5. 
maj.
FJD – udstillingen 16. juni.
Bredsten udstillingen 3. 
august.
Efterårsprøven 28. og 29. sep-
tember.

Dansk Ruhår Klub - 90 år og 
godt på vej mod de 100 år. 2018 
var året, hvor vi kunne holde 
kvalitetsklasser i forbindelse 
med vores vinderklasseprøve i 
efteråret. Med over 90 star-
tende hunde og omkring 80 
personer til lørdagens festmid-
dag fi k vi en god weekend med 
hundesnak og fl ot hundear-
bejde. En weekend, der får én 
til at tænke tilbage på de store 
år på Lolland.
  Og når tankerne går til for-
tiden, så er det et yderst fl ot 
udarbejdet jubilæumsmagasin, 
som udvalget har sammensat. 
Læsning fra en svunden tid og 
frem til i dag - et hæfte, der 
bestemt fortjener en grundig 
gennemlæsning. 
  En stor tak til udvalget bestå-
ende af Knud V. Jensen, Søren 
Hecht Petersen, Kim Vig An-
dersen og Kristoff er Frandsen.
  De næste 10 år kan vi så småt 
begynde at planlægge det helt 
store 100-års jubilæum! Mens 
vi ser frem mod dette, skal 
klubben fortsat udvikles, idet 
stilstand er lig med tilbage-
gang.
  Til at udvikle klubben er det 
en stor hjælp – og en nødven-
dighed - at vi har så mange ak-

tive medlemmer, som arbejder 
hårdt for klubben. 
  En stor tak skal derfor lyde til 

alle!
  Godt Nytår
  Jens Toft,   Formand

Det fi ne jubilæumsmagasin. Foto: Jens Toft.

Hovedpr¯ven 2019
Dansk Ruhår Klubs Hovedprøve afholdes den 6. og 7. april 2019 på terræner omkring Grenaa og med 
Tommy Hougaard (prøveleder) og hans team som drivende kraft bag arrangementet.

Lørdag den 6. april: Åben klasse, Vinderklasse I og 
Vinderklasse II

Søndag den 7. april: Unghunde klasse, Åben klasse 
og Vinderklasse III
  Vinderklasserne er internationale, og der kan tildeles 
CACIT

Tilmelding på hundeweb.dk. Alle spørgsmål omkring 
tilmelding, holdinddeling osv. skal ske til Eline Noie-
sen, web@ruhaar.dk, tlf. 2025 1810 (efter kl. 17.00). 
Tilmeldingsfrist 29. marts 2019 kl. 24.00
  Mødetid begge dage: Opråb kl. 8.00
  Mødested: Kystvejens Hotel, Kystvej 26, 8500 
Grenaa

Ved henvendelse til hotellet http://www.kysthotel-
let.dk kan du bestille morgenbuff et, smurte madpak-
ker, kaff e/kage ved præmieuddeling og festmiddag 
lørdag aften, ligesom du kan reservere værelse(r).
  Sidste frist for bestilling af værelser, festmiddag og 
madpakker er den 22. marts 2019.
Se mere detaljerede oplysninger på www.ruhaar.dkFoto: Flemming Østergaard.
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Pokaladministratoren orienterer

På opfordring fra lokalredaktø-
ren i DRK vil jeg hermed skrive 
lidt om pokaler og pokaladmi-
nistration i DRK.
Jeg heder Poul-Erik Rasmus-
sen og bor i Kirkeby på Sydfyn. 
Jeg har haft ruhår siden midt i 
halvfemserne og været med-

lem siden. For tiden har jeg to 
ruhår, Hørup Åens Tess der er 
fra egen avl og Katholts Lonni 
der er 10 måneder. Desuden er 
jeg uddannet markprøvedom-
mer og jagthundeinstruktør.
  I 2010 søgte DRK en ny pokal-
administrator da Ebbe Madsen 

ønskede at stoppe. Jeg med-
delte bestyrelsen, at jeg godt 
ville overtage pokalerne og på 
den måde også være med til at 
gøre noget for klubben.
  DRK har ca. 75 pokaler fordelt 
på kvalitetsprøver, fuldbrugs-
prøver, brugsprøver, slæb- og 
apporteringsprøver, vinderklas-
ser og udstillinger. Desuden 
er der 12 stk. års pokaler der 
uddeles på klubbens general-
forsamling. Der er også ca. 19 
pokaler til schweissprøver, men 
disse pokaler administreres 
blandt andet af Lars Hansen og 
nogle er hos diverse prøve-
ledere for schweiss. Da jeg 
overtog pokalerne i 2010, blev 
det besluttet på et bestyrelses-
møde, at pokaler til kvalitets-
prøver og brugsprøver skulle 
administreres af prøvelederne 
på prøverne, for at man kunne 
spare penge på forsendelse. 
Graveringen bliver dog forsat 
betalt af klubben.
  De fl este pokaler klubben 
råder over er udsat af medlem-
mer, tidligere medlemmer, 
kenneler og af klubben. Med 
min forholdsvis unge alder i 
klubben, kender jeg desværre 
ikke alle de personer der har 
udsat pokalerne, men hvis der 
er nogle, der kender historier 

bag pokaler eller personerne, er 
jeg selvfølgelig meget interes-
seret i at høre om dem. Mange 
af pokalerne er meget gamle 
og er uddelt tilbage fra 1972. Da 
mange af pokalerne efterhån-
den ikke kan graveres mere, vil 
der følge en bog med, hvor man 
kan skrive hund, fører og evt. 
sætte et billede ind.
  Jeg vil også godt opfordre til, 
at man søger om årspokalerne 
til generalforsamlingen, da det 
efterhånden er lidt småt med 
ansøgninger til disse pokaler. 
Samtidig vil jeg også gerne 
opfordre til, at når man sender 
pokaler retur, skal pokalkas-
sen pakkes ind, så teksten ikke 
bliver ødelagt af pakkelabels 
der klisters på.
  Der er enkelte af klubbens 
pokaler der er blevet væk, 
sandsynligvis i forbindelse med 
dødsfald. Hvis der er nogle, der 
har pokaler stående og er i tvivl 
om de tilhører DRK, er I meget 
velkommen til at ringe eller 
skrive. Jeg vil så jeg gerne un-
dersøge om de tilhører klubben.
  Pokaler retur, sørger man 
for, at pakker pokalkassen ind 
således at teksten ikke bliver 
ødelagt af pakkelabels der 
klisters på.
  Mvh. Poul-Erik Rasmussen

Arkivfoto. Annette Laursen.

Generalforsamling 2019
Dansk Ruhår Klub afholder ordinære generalforsamling lørdag den 
13. april 2019 kl. 13.00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Afl æggelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
    årsregnskab.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
    Formand Jens Toft (modtager genvalg)
    Kim B. Rasmussen (modtager genvalg)
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Valg af medlem til Stående Jagthunde i 
    Danmark (SJD)
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. 
Forslaget skal være ledsaget af en nærmere begrundelse og en 
redegørelse for, hvad man ønsker at opnå med forslaget. Besty-
relsen giver senest en uge før generalforsamlingen på klubbens 
hjemmeside udtryk for sin holdning til evt. forslag.
  Alle indkomne forslag bekendtgøres på klubbens hjemmeside, 
når tidsfristen for indsendelse er udløbet.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til 
formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Tilkendegi-
velsen skal ledsages af en kort præsentation, som off entliggøres 
på klubbens hjemmeside.
  Dansk Ruhår Klub er vært ved et fælles kaff ebord.

Overrækkelse af pokaler
Resultater sendes til pokaladministrator: Poul-Erik Rasmussen 
2223 2362, pokaler@ruhaar.dk
senest den 15. marts 2019

Fra redakt¯ren
Tak til Poul-Erik Rasmussen for indsendte historie. Send gerne historier til jagthunden@ruhaar.dk. Det kan være en god jagtoplevelse, en god 
træningsoplevelse, en god familiehistorie, en god prøveoplevelse. Alt har interesse.
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Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen, 2393 
0025 E-mail: vendsyssel@ruhaar.dk

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

Marktræning
Marktræning i Vigsø søndag den 10/2 
2019 kl. 10.00
Tilmelding til Ib Hermansen 6146 
1465 senest den 8/2 2019
Marktræning i Krejbjerg søndag den 
17/2 2019 kl. 10.00
Tilmelding til Bent Riis-Jensen 3031 
1259 senest den 15/2 2019
Marktræning i Sevel lørdag den 9/3 
2019.
Tilmelding til Poul Sørensen, 8128 
4918, senest den 7/3 2019
Marktræning søndag den 17/3 2019 
kl. 10.00  Sted???
Tilmelding til Kaj Verner Nielsen, 
2764 6127 senest den 15/3 2019

Lokal markprøve. Lørdag den 2/3 
2019
Mødested hos Ib Hermansen kl. 
08.30 , Præstbrovej 378, 7950 Erslev
Tilmelding til Kaj Verner Nielsen 
2764 6127 senest den 25/2 2019
Følg med på hjemmesiden, den 
bliver løbende opdateret.

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

Generalforsamling  7-2-19 Hadsund 
Jagtcenter kl.19.00

Marktræning Hadsund.10-2-19 mø-
dested og tid oplyses ved tilmelding 
til Jan Bartholomæussen
Marktræning Terndrup 16-2-19 møde-
sted og tid oplyses ved tilmelding til 
Niels Erik(maleren)
Marktræning Bygum 17-2-19 møde-
sted og tid oplyses ved til melding til 
Hardy Iversen

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmus-
sen, Arnborgvej 12, 6933 Kibæk, 2781 
2528
E-mail: herning@ruhaar.dk

Godt nytår til alle, nu skulle vi være 
klar med et foreløbigt program for 
2019. Ikke alle ting er lagt helt fast 
endnu, men i kan se hvad der skulle 
være af aktiviteter, og ca. hvornår.
  Der skelnes prismæssig mellem om 

du er medlem af Dansk Ruhår klub 
(eller anden klub under SJD) eller ej.
Derfor kan det betale sig, at melde 
sig ind i Ruhårklubben i dag til kas-
serer Steen Langkjær. Send en mail 
på kasserer@ruhaar.dk
  Alle stående jagthunde racer kan 
deltage, men ved overtegning har 
ruhår fortrinsret, på nær fuldbrugs-
træning, da den køres i samarbejde 
med korthårsklubben Midt- Vestjyl-
land, med ligelig fordeling af ruhår 
og korthår.
  Tilmelding er bindende og der be-
tales første gang ved træningsstart 
enten kontant eller på MobilePay. 
Helst det sidste.
Program 2019:

Forårsmarktræning v. Ernst Madsen:
Der afholdes marktræning 5 gange i 
alt, med start søndag den 27.1.2019 
kl. 9.00 og efterfølgende lørdag den 
2.2, søndag den 10.2, lørdag den 16.2 
og sidste gang fredag den 22.2 med 
start kl. 14.00 sidste gang.
Mødested første gang: Faster Kirkes 
p-plads, Møllebækvej 1.B, 6900 
Skjern. Pris: 400,- kr.
Max. 12. Hunde.
Sidste tilmelding: Søndag den 20.1 
til Annette Rasmussen på tlf.: 2781 
2528.

Lokal forårsmarkprøve:
Der bliver lokal forårs markprøve 
omkring Timring-Vildbjerg, søndag 
den 3.3.2019.
Sidste tilmelding den 24.2 til An-
nette Rasmussen på tlf.: 2781 2528
Mødested: Oplyses senere.
Pris: 200,- kr. inkl. Morgenkaff e.

Ræveslæbstræning/ prøve ved Bjørn 
Barslund og Jesper Kjelds:
Forventes at blive i marts/ april. 
Oplysninger kommer senere.

Schweisstræning:
Med henblik på 3 timer/ 400 meter 
prøve og 20 timer 400 meter, træner 
vi på følgende dage: 
Søndag den 17. marts kl.10.00 – søn-
dag den 24. marts kl. 10.00 – søndag 
den 31. marts kl. 10.00.
Sted: Poppelvej, Hoven, 6880 Tarm. 
Skilt opsat.
Træner: Schweisshunde fører Olaf 
Lyngby. Max: 8. Hunde.
Pris for alle 3 gange inkl. Morgen-
kaff e 1. Gang.: 400,- kr. 
Tilmelding til: Annette Rasmussen 
på tlf. 2781 2528. Senest den søndag 
d. 10. marts.

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

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

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

Område Fyn:
Kontaktperson: Hanne Buhr 2264 
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Jørgen Madsen 2329 7959 (kasserer)
Pernille Pedersen 2425 9714
Jens Ole Dam 2323 3525

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

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek 
Sørensen, Strandhaven 6, 3060 
Espergærde, 4917 0208 – 
5130 7879. E-mail: fredensborg@
ruhaar.dk

Hvalpemotivation
For alle hvalpe mellem 3 til 6 må-
neder
Start mandag den 1. april kl. 18.00
Sted: Langstrup Skydebane
Pris: 250 kr. for 8 gange
Vi lærer hvalpen at gå pænt i line, 
sit, dæk, indkald og social omgang 
med de andre hvalpe.
Tilmelding Kurt Drasbek, 5130 7879 
fredensborg@ruhaar.dk - Drasbek@
post10.tele.dk

Lydighed / Apportering
Start mandag den 1. april kl. 19.00
Sted: Langstrup skydebane
Pris 400 kr. for 8 mandage. (ikke 2. 
påskedag)
Det er for alle jagthunderacer, og der 
er hold
til begynder, lidt øvede og øvede 
hunde
Tilmelding Kurt Drasbek, 5130 7879 
fredensborg@ruhaar.dk - Drasbek@
post10.tele.dk
Mvh. Kurt

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

Marktræning
Lørdag den 23/2 2019 afholder vi den 
årlige marktræning i Vallensbæk og 
omegn
Mødetid kl. 8 i Vallensbæk Jagtfor-
enings klubhus
Adresse: Brøndbyvej 185, 2625 Val-
lensbæk
Vi har 2 hold med max 10 hunde pr. 
hold.
Kun for medlemmer af Ruhårklub-
ben.
Tilmelding til roskilde@ruhaar.dk 
Husk at oplyse navn samt medlems-
nummer
Pris kr. 150 som betales på dagen 
kontant
Kom og få en hyggelig dag på 
marken

Markprøve
Lørdag den 2/3 2019 Vestsjællands 
markprøve

Samarbejde mellem Stenlille Jagtfor-
ening, samt Ruhårklubben område 
Roskilde og Slagelse
Mødetid kl. 8 i Stenlille Jagtforening
Adresse: Plantagevej 1C, 4180 Sorø 
Pris kr. 250 som betales på dagen
Tilmelding til Arne Nielsen på ken-
nelfredensvejs@privat.dk eller 2469 
0819
Der vil være mulighed for at købe 
morgenmad
  Vel mødt
  Mvh. Anders

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, 
Skælskør Landevej 10A, 4200 Sla-
gelse, 5858 4243
Lars H. Petersen, 2143 8195. E-mail: 
slagelse@ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen, Ly-
mosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844
E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller 
andersjuliussen@yahoo.dk

Lydighed / Apportering 
Start tirsdag den 22. januar kl. 19 – 
20. I alt 8 gange i alt med afslutning 
den 12. marts
Sted: Ridehallen på Steff ensminde-
vej 2, 4840 Nr. Alslev
Pris: 500 kr. som betales ved første 
fremmøde
Tilmelding til Anne Secher på mail 
acsec@dadlned.dk

Lokal markprøve 
Lørdag den 2.3 2019
Sted: Grevensvænge Alle i Næstved
Tilmelding: Bjarne Bendtsen bb@
pap.dk

Schweisstræning 
Søndag den 3.3 2019, kl. 14.00
Sted: Vægter boligen ved Krenkerup, 
4990 Sakskøbing, 
Palle Eriksen forklarer nøjagtigt hvor 
ved tilmelding.
Tilmelding: Rune Rubner og Palle 
Eriksen, mail: pinge@mail.dk eller 
4018 0753

VSA/udvidet apportering seminar
Lørdag den 13.4 2019
Træneren er Rene Jørgensen tilmel-
ding på faust@waoomail.dk
Tid og mødested bliver opgivet ved 
tilmelding.
  Mvh. Anders 

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak, Søndre 
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422 
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
OBS: der vil også være løbende 
opdateringer på Facebook gruppen 
“Stående hunde Bornholm”,
da vi har et tæt samarbejde med de 
andre stående jagthundeklubber på 
Bornholm. 

Mvh. Bente 
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Formand:
Per K. Kristophersen, Engtof-
ten 21, Læsten, 8920 Ran-
ders. Tlf. 21 49 69 25.
e-mail: formand@korthaar-
klubben.dk.

Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 
157, 7190 Billund. Tlf. 40 92 
42 60.
e-mail: kasserer@korthaar-
klubben.dk.

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

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens hovedpr¯ve ved Give 

Nyt tilbud til 
hvalpek¯bere
Som noget nyt tilbydes hval-
pekøbere nu kontingentfrit 
medlemskab af Korthaarklub-
ben det første år, såfremt de 
ikke tidligere har været med-
lem af klubben. Forhåbentlig 
betyder dette tiltag at endnu 
fl ere hvalpekøbere kommer 
godt i gang med den nye hund 
og bliver en del af fællesska-
bet i klubben. 
  Alle medlemmer, som tidli-
gere har opdrættet hvalpe, har 
modtaget et brev fra besty-
relsen med opfordring om at 
tilbyde kommende hvalpekø-
bere det gratis medlemskab. 
Du kan også hjælpe klubben 
ved at sprede budskabet, 
hvis du har kendskab til en ny 
hvalpekøber.

Foto: Sophie Walseth.

Prøven afholdes lørdag d. 6. og søndag d. 7. april 
2019. OBS NYT mødested: Filskov Kro, Amtsve-
jen 34, Filskov, 7200 Grindsted.

Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Engtoften 21, 
Læsten, 8920 Randers NV. Tlf. 2149 6925 E-mail: 
give@korthaarklubben.dk.
Terrænansvarlig: Niels Erik Kromann, Østerho-
vedvej 1, 7323 Give. Tlf. 4036 1861

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde og 
åben klasse hunde.
  Klubben opretter et hold for løbske tæver 
(Rødt Hold) såfremt der er minimum 5 løbske 
tæver. I så tilfælde må man forvente et mix af 
unghunde- og åben klasse på det Røde Hold 
med følgende klausul: „Løbske tæver må først 
luftes ved ankomst til terræn for afprøvning. 
På tæveholdet kan også deltage andre tæver, 
der ikke er løbske. Disse tævers førere vil blive 
informeret om, at der på holdet deltager løbske 
tæver. De er dermed afskåret for senere at kunne 
indsende en klage over, at disse løbske tæver 
evt. kan have haft en negativ indfl ydelse på 
deres hundes præstationer. Det er derfor frivilligt 
for nævnte tævers hundeførere, om de vil starte 
på dette specielle tævehold.“ 
  Det vil ikke være muligt for tæver fra det røde 
hold at deltage i matchningen.

Søndag gælder det international vinderklasse, 
der vil blive afviklet som 2 sideordnede prøver, 
hvis antallet af hunde ved tilmeldingsfristens 
udløb er på 50 eller derover. Hunde fra om lørda-
gen, der kvalifi cerer sig til vinderklasse, får også 
mulighed for at deltage.

Mødested og -tid begge dage: Filskov Kro kl. 
8.00. Mød i god tid og henvend dig i teltet ved 
indkørslen til Filskov Kro for at få oplyst, hvor du 
skal parkere.
  Morgenkaff e kan købes begge dage fra kl. 7.00. 
Frokost i terrænet lørdag, hvortil madpakker à 
kr. 42,00 kan bestilles forud på mail (give@kort-
haarklubben.dk) eller tlf. til prøvelederen. Skal 
afhentes og betales ved betjeningen på Filskov 
Kro om morgenen.

Vi samles lørdag kl. 18.30 til festmiddag på Fil-
skov Kro. Herunder uddeling af præmier og poka-
ler. Middagen koster kr. 220,00 (klubben giver 

et tilskud på 100 kr.). Tilmeldingen til middagen 
skal sendes til prøvelederen på mail (give@kort-
haarklubben.dk) eller tlf. senest d. 02.04.2018.
HUSK!!! De bestilte spisebilletter til festmidda-
gen lørdag aften SKAL afhentes og betales om 
morgenen ved betjeningen på Filskov Kro eller 
ved aftale med kassereren.

International vinderklasse søndag starter præ-
cis kl. 8.00. Frokost på Filskov Kro ca. kl. 12.00. 
Der kan købes Gryderet à kr. 100,00. Bestilles om 
morgenen.
Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Kro.

Tilmelding. Vær OBS på at tilmeldingen til prø-
ven skal ske online via Hundeweb.
  Se hjemmesiden hvor der er link til Hundeweb. 
Tilmelding senest søndag d. 31. marts 2018.

Gebyr kr. 350,- for såvel unghundeklasse, åben-
klasse og international 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.

Angående overnatningsmuligheder kan bl.a. 
henvises til følgende: Filskov Kro 75348111 (ikke 
hunde på værelserne), Grindsted Campingplads 
75321751, Bed & Breakfast, Give 75735744, 
Langelund-Apartments 21854203 (ikke hunde 
i lejlighederne). Omme Å Camping 75341987 
(hunde tilladt i hytterne).
  Vi håber at alle, såvel hundeførere som dom-
mere, vil bidrage til, at vi får en god prøve og 
ligeledes håber vi på stor tilslutning til festmid-
dagen lørdag aften.
  Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Per Kaa Kristophersen, Prøveleder / Niels Erik 
Kromann, Terrænansvarlig

Dommere Give 2019
René Jørgensen, Knud Steiner Føns, Anders 
Wanstrup, Jens Jørgen Nielsen, Jørgen Christen-
sen m.fl .
  Nogle dømmer den ene dag og ikke den anden, 
der arbejdes stadig på sagen.

Sponsor: Kromix Hundefoder

Foto: Britta Weinhöfer.

Jagthunden nr. 1/2019



41

KORTHAARKLUBBEN

Generalforsamling
Korthaarklubben afholder 
generalforsamling lørdag d. 16. 
februar 2019 kl. 11.00 på Hotel 
Hedegaarden, Vejle. Indbydelse 
og dagsorden kan fi ndes på 
www.korthaarklubben.dk.

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

27. juli: Familiedag, Ribe.
3. august: Bredsten udstilling, Bredsten.
28. september: Efterårsvinderklasse.

Korthaarklubbens aktiviteter 2019

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Forårsmarkprøve:
Lørdag d. 2. marts kl. 08.30. Mø-
dested: Grevens Vænge Alle, 4700 
Næstved. Tilmelding pr. mail til 
BjarneBendtsenbb@pap.dk

Schweisstræning:
Fra 3/3 til 21/4 v. Palle Eriksen og 
Rune Rubner. Mødested: Vægter 
boligen Krenkerup, 4990 Sakskøbing. 
Tilmelding til Palle Eriksen: pinge@
mail.dk eller tlf. 40 18 07 53. Pris 
720kr for hele forløbet.

VSA/udvidet apportering seminar 
v. René Jørgensen tilmelding på mail 
faust@waoomail.dk. Tid og sted vil 
blive oplyst efterfølgende.

Aktivgruppen Syd- & Søn-
derjylland
Anerkendt ræveslæbsprøve holdes 
d. 24.februar kl. 10,00. Tilmelding 
via hundeweb. Prøveleder Martin 
Pedersen, 22 12 93 08

Marktræning/ Seminar
Afholdes lørdag d. 23. februar kl. 
08.00. Vi starter dagen med teori 
om det at føre hund på marken. Sted 
oplyses ved tilmelding til Andreas 
Andersen på 24 77 92 52 sidste 
tilmelding 4 dage før træning Pris: 
kr. 100,00 inkl. morgenkaff e. HUSK 
madpakke.
Afholdes lørdag d. 31. august kl. 
08.00. Vi starter dagen med teori 
om det at føre hund på marken. Sted 
oplyses ved tilmelding til Andreas 
Andersen, mobil 24 77 92 52 sidste 
tilmelding 4 dage før. Pris: 200.00 
kr. inkl. morgenkaff e og fugle. HUSK 
madpakke

Familiedag
Familiedagen vil blive afholdt lørdag 
d. 27. juli i Ribe. Dagen afholdes i 
samarbejde med Korthaarklubben og 
vil være for alle, også ikke-medlem-
mer. Så kom og hils på hundevenner 
fra hele landet. Nærmere om dagen 
vil komme på hjemmesiden www.
korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Aalborg
Marktræning og generalforsamling 
Søndag d. 17. februar, kl. 9. Møde-
sted: Hjallerup Jagtforenings lokaler, 
Kærsgaard Engvej 15, Hjallerup. 
Tilmelding til Bjarne Jacobsen, på tlf. 
2028 9469 eller Jens Ole Sørensen på 
tlf. 4010 2613. Medbring madpakke 
og drikkelse. Generalforsamling: kl. 
14 - Hjallerup Jagtforenings lokaler. 
Alle er velkomne.

Marktræning
Lørdag d. 23. februar kl. 9. Mødested: 
Hos Henning Skriver, Simestedgårds-
vej 1, Barmer. Medbring madpakke 
og drikkelse. Tilmelding til Villy An-
dersen, tlf. 2223 9295 eller Thomas 
Mortensen, tlf. 4042 8607.

Apporterings- og ræveslæbstræning
Mødested: Trekantskoven, Skovs-
gårdsvej, Hals.
Onsdag 17. april kl. 18.30
Onsdag 24. april kl. 18.30
Onsdag 1. maj kl. 18.30
Onsdag 8. maj kl. 18.30
Onsdag 15. maj kl. 18.30 - der afhol-
des evt. anerkendt ræveslæbsprøve.

Vand- og apporteringstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, 
Langholt.
Onsdag 22. maj kl. 18.30
Onsdag 29. maj kl. 18.30
Onsdag 5. juni kl. 18.30
Onsdag 12. juni kl. 18.30
Onsdag 19. juni kl. 18.30
Onsdag 26. juni kl. 18.30 - der 
afholdes evt. anerkendt apporte-
ringsprøve. 

Vand- og slæbstræning 
Mødested: Langholt søer, Vestvej, 
Langholt. 
Onsdag, 31. juli kl. 18.30
Onsdag, 7. aug. kl. 18.30
Onsdag, 14. aug. kl. 18.30
Onsdag, 21. aug. kl. 18.30

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.aktivgruppenaal-
borg.dk

Aktivgruppen Aarhus og om-
egn: 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@korthaar-
klubben.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stati-
onsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54 
38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaar-
klubben.dk

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

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

Foto: Benny Fischer.

Foto: Benny Fischer.
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DANSK 
MÜNSTER-

LÄNDER KLUB

Igen noget nyt – AT på Sams¯

Formand:
Rune Riishøj, Over Spangen 6, 
7800 Skive. Tlf: 22 84 83 65.
email: riishojdmk@gmail.com

Kasserer:
Michael Østergaard, Skovtof-
ten 10, 6900 Skjern. Tlf: 20 16 
16 27.
email: dmk.kasse@gmail.com

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 
8586 Ørum Djurs. Tlf. 24 61 
19 35.
e-mail: hundeweb@gmail.
com

www.dmk-online.dk

Formanden
Jagtsæsonen er nu forbi og 
din Münsterländer er, efter en 
skøn og lang jagtsæson, for-
mentlig i 100% jagttopform. 
Set gennem en Münsterlän-
ders øjne, må tiden fra jagtslut 
til jagtstart i september være 
lang, hvis ikke aktivitets 
niveauet bibeholdes. I DMK’s 
områder tilbydes der allerede 
fra årets start og indtil næste 
jagtsæson, en lang række 
tilbud der alle har til formål 
at dygtiggøre og vedligeholde 
din hunds lydighed, kondition 
og jagtegenskaber til næste 
jagtsæson. Der er helt sikkert 
også plads til dig og din Mün-
sterländer. 
  2019 er allerede i fuld sving 
og med lysets tiltagende 
kraft kan foråret efterhånden 
duftes og smages. I Dansk 
Münsterländer Klub arbejder 
vi på endnu et aktivt år og 
vi håber på din deltagelse. 
Har du endnu ikke prøvet et 
Münsterländer arrangement, 
så kom endelig forbi og mærk 
den ægte Münsterländer 
stemning.
  Med ønsket om et rigtig Godt 
Nytår til alle
  Rune Riishøj

FØRST bliver jeg altså nødt til 
at nævne Karen og Holger, som 
gør et kæmpe stykke arbejde 
for at man føler sig velkom-
men. Der er styr på alt, ter-
rænet er fuldstændig i top, og 
der overlades intet til tilfældig-
hederne. Tak er et fattigt ord 
til jer to, men det kommer fra 
hjertet, TUSIND TAK.
  Jeg er en af dem, som altid har 
været lidt modstander af UT/
AT, da jeg nok er lidt hjerne-
vasket omkring det ”farlige” 
problem med at vores hunde 
bliver til harefræsere. På UT-
prøven skal hundene nemlig gå 
et almindeligt harespor, hvor 
de viser godt næsearbejde. 
Hvis hunden tager turen efter 
haren, har den mulighed for 
at få sichtlaut (hals på syn af 
vildt). Så hvis man træner til 
hudløshed på harer, kan man 
selvfølgelig godt risikere, at 
hunden ender som harefræ-
ser. Men hvis man bare tager 
udgangspunkt i, at alle hunde 
har driften til at jage, og at ens 
hund er forholdsvis lydig, tror 
jeg ikke der kommer problemer. 
I unghundeklasse på markprø-
ver må hunden også løbe efter 
harer og råvildt, men det er 
som om, folk ikke ser det som 
det samme problem. Men der 
er da ingen, der har sagt, at 
man ikke må dække sin hund 
af på AT-prøven. 

Selve testen starter om mor-
genen med et åbent dommer-
møde, hvor man får gennem-
gået dagen. Der gives følgende 
prædikater og tilhørende points 
i de enkelte discipliner: Fremra-
gende = 12 points (gives yderst 
sjældent), Meget godt = 9-10-11 
points, Godt = 6-7-8 points, Til-
strækkeligt = 3-4-5 points, Ikke 
tilstrækkeligt = 0-1-2 points. 
Points er nemt og overskueligt, 
og i avlen kan man hurtigt 
sammenligne, hvor man har 
stærke og svage sider.
  Der køres ud til terrænet, hvor 
vi startede på marken med 
at hundene skal vise anlæg 
for næsearbejde, søg, stand, 
samarbejde og arbejdsglæde. 
Nala var den sidste af de tre 
hunde der skulle ud. Hun går i 
et meget godt søg, får hurtigt 
fært af noget, og markerer 
kraftigt. Op springer en hare, 
Nala sætter efter, men kommer 
dog hurtigt tilbage. Jeg vælger 
ikke at fl øjte, og lader hende 
selv udrede. I næste slip går 
Nala noget af det største søg, 
jeg har set, langt ude får hun 
fært af noget, men jeg kalder 
hende ind. Hun slår sig igen fri 
og bliver ved med at søge bredt 
og stort. Der, hvor hun før blev 
fl øjtet af, er der stand, haren 
letter, og Nala får lov at udrede. 
Hun har nu sichtlaut (hals på 
syn af vildt), ganske fi nt synes 

jeg.
  Nala gik fra meget godt til 
”kun” godt på marken, pga. 
søgets størrelse. Dommerne vil 
se, at de går jagtligt, f.eks. var 
der en fremragende langhåret 
weimaraner på holdet, som 
ikke gik stort og voldsomt, 
faktisk lidt kedeligt efter 
min mening. Men dommerne 
vurderede, at søget var meget 
jagtligt, og hunden fi k 11. Nala 
kom ud igen for at bevise, at vi 
kunne få det gode søg tilbage, 
og med et godt søg og en god 
stand kom vi tilbage i katego-
rien ’meget godt’ på marken. 
Havde det været en markprøve 
ville man hurtigt være fær-
digbedømt, i unghundeklasse 
kunne man måske få en 3. 
præmie. 
  Vi skulle nu til apporterings-
delen, hvor der skal hentes to 
ænder. En synligt kastet med 
haglskud som simulerer en 
skudt and, og efterfølgende 
skal hunden søge efter en død 
and i tæt bevokset siv. Man vil 
gerne se hundens selvstæn-
dige anlæg for at fi nde vildt, 
og hunden skal også i alle de 
apporterende discipliner selv 
søge kontakt til dig, og uden 
for meget animation sætte sig 
ved afl evering af vildt. 
  Vi gik videre til slæbdelen, 
som består af et fuglevildts-
slæb på 150 m og et kaninslæb 

Nala. Foto: Tails by Ragno.
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på 300 m, her fi k vi igen fuldt 
hus i begge dele.
  Hele dagen igennem bliver 
hundene testet på udholden-
hed, mental psyke og samar-
bejdsvilje. Det kræver en hel del 
af den unge hund, faktisk nær-
mest en mini fuldbrugsprøve, 
med mark, vand og apportering 
samme dag. 

Nala sluttede af med 150 
points ud af 160, og blev prø-
vens bedste hund. Det at blive 
prøvens bedste hund er mindre 

vigtigt, det betyder mere, at 
der hele tiden dømmes til 
HUNDENS fordel, og meget 
jagtligt. 
  Jeg er meget stolt af den lille 
hund, som hele tiden viser, 
at hun er supervillig til sam-
arbejde, og jeg glæder mig til 
endnu fl ere oplevelser med 
hende… 
  AT er en prøve igennem Jagt-
brugshunde, som jeg synes det 
er værd at kigge på. Ellers er 
der jo prøverne i Tyskland, hvor 
man kan få mulighed for at ap-

portere levende ænder osv. Det 
at have forskellige muligheder 
er fedt, jeg glæder mig også til 
JET 2, når den kommer.
  Måske jeg bare er meget 
positiv og glæder mig over alle 
valgmulighederne, og over at 
vi er ikke ens. Det skal vi heller 
ikke være, men vi skal som 
hundeførere/mennesker måske 
være bedre til at se muligheder 
i stedet for begrænsninger, og 
hele tiden holde valgmulighe-
der åbne, og acceptere hinan-
dens forskelligheder. I sidste 

ende vil vi nok alle det samme, 
nemlig have gode og velfunge-
rende jagt- og familiehunde. 
Hvordan vi så tester dem må 
være op til den enkelte.
  Husk at INTET er umuligt for 
den der bærer viljen. Og husk 
at glæde jer over hinandens 
succes.
  Knæk og bræk til alle fra 
hende den småskøre fra Tjæ-
reborg og hendes forkælede 
møghunde. 
  Mona Storgaard

Dansk Münsterländer Klubs forårsmarkpr¯ve/hovedpr¯ve 2019
Dansk Münsterländer Klubs forårsmarkprøve afholdes igen i 2019 
i de smukke og vildtrige terræner omkring Ballum-Rejsby i det 
sydvestlige Sønderjylland.
  Tonny Lønne og hans stab har skabt nogle fantastiske rammer 
med mulighed for afvikling af markprøver på mere end 2.000 ha. 
Omkring marsken og med Vesterhavet som kulisse i baggrunden.

Program:
Lørdag den 23. marts 2019. Unghunde og åben klasse (hoved-
prøve)
  Søndag den 24. marts 2019. Unghunde og åben klasse (ekstra) 
samt international vinderklasse (hovedprøve)

Tilmelding foregår på hundeweb. Tilmeldingsfrist 11. marts 2019.
Lørdag og søndag åbner vi op for etablering af et rent tævehold, 
så løbske tæver også har mulighed for at deltage. Kontakt prø-
veleder Peter Katholm snarest muligt, hvis du konstaterer, at din 
tæve er løbsk.

Mødested: Ballum Multihus, Vestervej10B, 6261 Bredebro.
  Mødetid: Senest kl. 08.00. Afgang til terræner forventes kl. 
08.30. Der vil være morgenkaff e og rundstykker fra kl. 07.30.
  Frokost lørdag spises i terrænet. Frokost søndag spises i terræ-
net (unghunde og åben klasse) og i Ballum Multihus (Internatio-
nal Vinderklasse).
  Lørdag aften afholdes en fælles middag, hvor der lægges op til 
en hyggelig aften. Øl, vand og vin vil kunne købes til særdeles 
fordelagtige priser.

Bestilling af mad og overnatning:
Der åbnes op for bestilling af mad senest 1. februar 2019.
  Deltagere der ønsker overnatning, kan tage kontakt til følgende 
steder, der alle ligger i nærheden af Ballum Multihus. Hotel Bal-
lumhus – www.hotelballumhus.dk (kun ganske få ledige pladser)
Ballum Camping – www.ballumcamping.eu. Klægager Bed & 
Breakfast – www.klaegager.dk. 

Ved spørgsmål til prøve eller arrangement kontakt prøveleder 
Peter Katholm tlf. 21 34 16 60 eller på mail katholm@privat.dk.

Foto: Dorthe Winde.

Schweisspr¯ve i Blåbjerg Plantage

Prøven afholdes lørdag d 
27.04.2019 kl. 08.45 i Blåbjerg 
plantage, man kan stille op 

til 400m/3 timer & 400m/20 
timer, med mulighed for rap-
portering.

Mødested og tid: Vi mødes 
kl. 8.45 Skydebanehuset: Sdr. 
Klintvej 60, 6830 Nr. Nebel 
Se efter DMK-Esbjergs skilte. 
Prøven starter kl. 09.00
  Prøvegebyr: Remarbejde, 3 ti-
mer 400mtr. 450,00 kr. Remar-
bejde, 20 timer 400mtr. 500,00 
kr. + evt. Rapportering, 100,00 
kr. Der tages forbehold for evt. 
regulering af prøvegebyr.
Maks deltager antal: 12 hunde, 
Münsterländere har fortrinsret.
  Dommer: Ole Knudsen og 
Heine Tirsbæk Jørgensen
Hjælpere: Karl Andersen, Finn 
Hyldahl Petersen, Kaspar Kri-

stensen, (Thomas Moltesen)
  Prøveleder: Mona Storgaard, 
Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjære-
borg 21920030
  Alt tilmelding foregår via 
www.hundeweb.dk  
  Adgangskrav og bedømmel-
ser er efter DKK’s regelsæt, 
som kan downloades på DKK’s 
hjemmeside under (Aktivite-
ter/Schweissprøver).
  Husk! Vi er gæster på terræ-
net, så respekter skiltningen, 
og ryd op efter jer selv.
Naturstyrelsen – Blåvandshuk 
er arealsponsor for prøven.

Foto: Johannes Mørch.
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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. 
Den, 23. februar afholdes aktivist-
valg umiddelbart efter træningen. I 
den forbindelse vil vi gerne opfordre 
til, at de der har lysten og interes-
sen for at videregive noget til vores 
hunderace og kursister, melder sig 
til Richard i god tid, for evt. at kunne 
indgå i den aktivistgruppe der eksi-
sterer i dag.

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

Apporteringstræning: Kurset starter 
søndag den 31. marts 2019 kl. 9.30. 
Næste gang vil være torsdag den 4. a 
pril 2019 kl. 18.30. Efterfølgende 
vil det være torsdage kl. 18.30 og 
kurset slutter torsdag den 23. maj 
2019. Bemærk at torsdag den 18.april 
(Helligdag) erstattes med træning 
onsdag den 17.april
  Prisen for alle apporteringskurserne 
er 475 kr.
  Der vil være følgende niveauer: 
Begynder – Hunde som ikke kan 
apportere. Øvede – Hunde som kan 
apportere vildt uden tøven  
  Der arbejdes efter at hundene kan 
bestå en DJU apporteringsprøve 
eller Jægerforbundets udvidede 
apporteringsprøve. Gebyr betales på 
første træningsdag, så mød op i god 
tid. Husk gyldige vaccinationspapir 
på din hund. 

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

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

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, 
Gefi onsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf. 31 
35 30 06, E-mail: nll@bygfs.dk

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

Apportering Unghundeklasse (DJU 
apportering ) Åben klasse/øvede 
hunde ( Vand-, Slæb- og Apportering 
+ Ræveapportering )
  Vi starter tirsdag d. 02/04. kl. 
19.00 i Haunstrup Brunkulslejre. De 
efterfølgende træningsdage er d. 
09/04. D. 16/04. d. 23/04. d. 30/04. 
d. 07/05. d. 14/05. d. 21/05. d. 28/05. 
d. 04/06. Afslutning lørdag d. 15/06. 
kl. 10.00.

Område Holstebro:
Kontaktperson: Svend Aage Poulsen, 
Østrehovedgade 23, 7560 Hjerm, Tlf.: 
29 42 48 75 

For unghunde og for åben klasse/
øvede hunde. Vi starter onsdag d. 
3/4 kl. 19.00 bag Forsorgshjemmet 
Skovvang i Holstebro. Efter de første 
3 – 4 gange træning fl ytter vi til 
andre træningsarealer med mulighed 
for slæb- og vandarbejde. Alle der 
har en Münsterländer er meget 
velkommen til at møde op. 
  Følgende datoer vil der være 
træning kl. 19.00: d. 3/4, d. 10/4, d. 
17/4, d. 24/4, d. 1/5, d. 8/5, d. 15/5, 
d. 22/5, d. 29/5, d. 5/6 og d. 12/6. 
Afslutning d. 19/6 kl. 19.00.

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Jens Brandt Ander-
sen, Kystvej 118, 9490 Pandrup, Tlf.: 
20 93 16 96 E-mail: jensbrandtander-
sen@hotmail.com

Område Esbjerg:
Kontaktperson: Mona Horsted Stor-
gaard, Karl Jensens Vej 16, Tlf.: 21 92 
00 30 E-mail: Jagtlysten@gmail.com

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

Apportering med målet DJU-prøven.
Mandage x 5 gange 29 april, 6 
maj, 13 maj, 20 maj, og 27 maj kl. 
17.00 – 18.00  V/Per Madsen, Heidi 
Pedersen, Mona Storgaard og 
aspirant Mette Trøjborg kurset kører 
over 5 gange. Holdet henvender 
sig til alle der som kan minimum 
apporterer lidt med dummy, kurset 
mål er: Apportering af duer på land. 
Apportering af hårvildt. Apportering 
af fuglevildt fra vand. 
  Minimum 5 deltagere, maks. 10 
deltagere. pris 400 kr.  – mødested: 
Mådehundehus, Mådevej, 6705 
Esbjerg

Apportering med målet DMK-appor-
terings prøve.  
Mandage x 5 gange 29 april, 6 maj, 
13 maj, 20 maj, og 27 maj kl. 18.15. V/
Per Madsen, Heidi Pedersen, Mona 
Storgaard og aspirant Mette Trøjborg 
kurset kører over 5 gange. Holdet 
henvender sig til dem har en rimelig 
sikker apporterende hund, som også 
gerne tager ræven, prøven er en 
krævende prøve.
  Minimum 5 deltagere, maks. 8 
deltagere. pris 500 kr.  – mødested: 
Mådehundehus, Mådevej, 6705 
Esbjerg

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

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

DMK-Viborg inviterer til marktræ-
ning på Kongenshus Hede’s 1.200 
Ha. Lørdag 2. marts og Søndag 3. 
marts 2019 kl. 9.30. Parole på par-
keringspladesen Vestre skivevej 142, 
Daugbjerg, 8800 Viborg. Alle fra hele 
Danmark er velkommen. Pris 100 kr. 
pr. dag. Deltag den ene eller begge 
dage, fl ere oplysninger på DMK-
Viborg.dk. Overnatning kan anvises.
Tilmelding senest 15. februar.
Husk: Vand til hunden.Tøj efter 
vejeret. Godt fodtøj. Madpakke. 
Spørgsmål og tilmelding til Tage@
dmk-viborg.dk

Årsmøde for DMK medlemmer. Tors-
dag den 14. marts kl. 19.00 Hos HTH 
indre Ringvej 34, 8800 Viborg.
Beretning og årsregnskab.
Valg af aktivister.
Valg af kontaktmand.
Valg af kasserer

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

Område Østjylland:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard 
Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, 
Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: nicolesolga-
ard@gmail.com

Marktræning for hunde i alle aldre. 
Dato: 3/3 – 10/3 – 17/-3 Kl. 9.00
Træningen foregår på arealer med en 
naturlig bestand af agerhøns. I træ-
ningen lægges der vægt på at indøve 
et korrekt søg for føreren og hvordan 
vi bevæger os bedst i terrænet. Træ-
ningen er åben for alle stående racer, 
dog har Münsterländere fortrins-
ret.   Pris 50 kr. pr. gang. Tilmelding 
snarest. Sted oplyses ved tilmelding. 
Flemming Andersen tlf. 29227597. 
Flemming.b.andersen@jci.com

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”

Holdapportering 2019 bliver lørdag den 22. juni 2019 i Stenlille Jagtforeningslokaler og områder. Invitation kommer senere.

Foto: Johannes Mørch.

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Jagthunden nr. 1/2019



45

Klubbens Hovedpr¯ve 2019KLUBBEN FOR 
GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE

Formand:
René Ahm-Hansen,  Møl-
levangen 125, 8450 Hammel. 
Tlf. 60 67 77 78.
e-mail: rene@ahm-hansen.
dk.

Kasserer:
Kenth Lange, Tommerupvej 
43, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 65 
96 77 47.
e-ail: kenthlange@gmail.com.

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

www.gdh.dk

Kulturhistorie
Tilbage i 1700-tallet var kød 
en sjældenhed på middags-
bordet. Fuglejagt for stående 
hund var en måde at skaff e 
kød. Men jagthunden måtte 
ikke gå ud over grænserne for 
husmændenes og småbønder-
nes jordlodder. For havde man 
en vildfaren hund, blev man 
anklaget for vildttyveri og risi-
kerede at blive hængt. Derfor 
blev en grundig og langsomt-
gående jagthund fremavlet. 
En styrbar hund med en skarp 
vildtnæse, der fandt alt, og 
samtidig en hund med et tem-
perament, der gjorde den nem 
at opdrage, og som fungerede 
sammen med familien på lidt 
plads - ude og inde.
  Det blev begyndelsen for 
racen Gammel Dansk Høn-
sehund, dengang kaldet 
‘Bakhunden’. Bakhunden var i 
starten af 1900-tallet tæt på 
at uddø, men ved målrettet 
avlsarbejde i 1930’erne blev 
den Gamle Danske Hønsehund 
reddet. Så når man står med 
en Gammel Dansk Hønse-
hund, står man med et stykke 
dansk kulturhistorie!

Der indbydes hermed til klub-
bens årlige Hovedprøve lørdag 
d. 6. april 2019 kl 8.00
  Klubbens Hovedprøve, 2019 i 
Jylland bliver igen i år afholdt 
på terræner omkring Daug-
bjerg/Mønsted.
  Der vil blive oprettet 4 hold 
med 10-12 hunde på hver hold. 
  Hvis der tilmeldes fl ere en 48 
hunde vil der blive trukket lod 
om pladserne blandt de hunde 
der er rettigdigt tilmeldt. Gam-
mel Dansk Hønsehunde vil 
forlods blive godtaget.

Mødested: Daugbjerg forsam-
lingshus, Dybdalsvejs6, Daug-
bjerg, 8800 Viborg. Afgang til 
terræn kl 9.00

Prøveleder: Kim Sørensen, 
mail: ks@dent.au.dk

Tilmelding og betaling: Via 
hundeweb (www.hundeweb.
dk) se under aktiviteter – ar-
rangør: Klubben for Gammel 
Danske Hønsehund. Herefter 
prøvetype: Markprøve for 
stående jagthunde, derefter 

vil du blive guided igennem 
tilmeldesen. Der kan tilmeldes 
i klasserne: unghund, åben-
klasse og vinderklasse. Der vil 
ligeledes blive lavet et hold for 
løbske tæver. Tilmeldingsfrist: 
24. marts kl 23.59.

Yderligere oplysninger:
Der serveres kaff e og rundstyk-
ker samt en Gammel Dansk kl 
8.00.
  Madpakker til frokost kan 
bestilles til 50 kr. Ligeledes vil 
der være mulighed for køb af øl 
og vand.
  Efter prøven er klubben vært 
ved gule ærter mm.
  Af hensyn til kokken er det 
nødvendigt med tilmelding til 
de gule ærter og bestilling af 
madpakker til prøveleder ks@
dent.au.dk .

Overnatning
Har du brug for overnatning 
med din hund anbefaler vi 
følgende muligheder: Mønsted 
B&B, Kongenhus Kro, Stoholm 
Vandrehjem og Hotel Oasen i 
Viborg
  Tilskuere er meget velkomne!

Foto: Benny Fischer.

Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. april 2019 kl. 14:30 i Nyborg
Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til 
generalforsamling.
  Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, 
Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

Dagsorden, jf. vedtægternes 
§ 11
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemme-
    tællere
4. Forelæggelse og godken-
    delse af formandens bereg-
    ning
5. Forelæggelse af Årsrapport 
    fra avlsrådet
6. Forelæggelse af det revide-
    rede regnskab til godken-
    delse og meddelelse af a-
    nsvarsfrihed (decharge)
7. Behandling af indkomne 
    forslag
8. Valg af formand (kun i lige 
    år)-
9. Valg af 3 bestyrelsesmed-
    lemmer (minimum 1 fra Fyn 
    og 1 fra Sjælland)
Følgende bestyrelsesmedlem-

mer er på valg:
Kenth Lange (Fyn) (genopstiller 
ikke)
Torben Bladt Hansen (Sjælland) 
(genopstiller)
Henrik Frost Rasmussen (Sjæl-
land) (genopstiller)
10. Valg af 3 suppleanter (1 fra
      Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra 
     Sjælland)
11. Valg af 1 revisor og 1 revisor-
     suppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behand-
let på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde 
senest 6 uger (17/3 2019) før 
generalforsamlingens afhol-
delse.

Til generalforsamlingen vil der 
blive serveret kaff e og kage.

DKK Racevinder 
2018

Titlen som årets DKK Racevin-
der 2018 for Gamel Dansk Høn-
sehund går til Nei’s Wiktor Af 
Giresta DK14419/2018 med 16 
point. Nei’s Wiktor Af Giresta 
opnåede to fl otte placeringer 
som BIR og to gange som BIM. 
Stort tillykke til Birgitte Juul og 
Leo Andersen med det fl otte 
resultat.

Foto: Birgitte Juul.
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GDH er stadig i fremgang på de jagtlige pr¯ver
Flere og fl ere hundefolk har i 
løbet af de sidste par år oplevet 
fl ere Gamle Danske Hønse-
hunde på trænings stederne, 
på jagt og på de jagtlige prøver. 
I 2018 blev det slået fast, at 
GDH er kommet disse steder, 
for at blive.
  87 præmieringer på i alt 11 
forskellige jagtprøver en stor 
forbedring siden sidste år, hvor 
der var 64 præmieringer på 9 
forskellige prøver. Dog er der 
en lille tilbagegang i markprø-
vepræmieringerne, hvilket nok 
skyldes, at fl ere har opnået de 
placeringer på markprøven de 
skal have. 7 GDH’er kan jeg pt 
tælle til, der har kvalifi ceret sig 
til Vinderklasse. 
  Apporteringsprøverne har 
en god fremgang, hvilket nok 

til dels skyldes et ønske om 
kvalifi cering til Vinderklasse og 
Klubbens ønske om at sætte 
fokus på apporteringsdelen er 
lykkedes. 
  Derudover blev 2018, som 
bekendt, året, hvor 2 Gamle 
Danske Hønsehunde kvalifi -
cerede sig til VM i Spanien. 
Desværre var det kun Marianne 
Hummelgård med Flade Revdal 
Fuji, der kunne tage af sted. 
Og de gjorde det, som I sikkert 
allerede ved rigtig rigtig fl ot!!
  Så fortsæt endeligt jeres gode 
arbejde derude, med at få vist 
jeres dejlige Gamle Danske 
Hønsehunde. 

Jagtprøve: 1.p. 2.pr. 3.pr. 
Schweissprøve 400m/3timer 1   
Schweissprøve 400m/20timer 1   
Markprøve Unghundeklasse 4 2 1 
Markprøve åben klasse 4 3 5 
Brugsklasse 1  3 
Fuldbrugsprøve   1 
International Vinderklasse/Vinderklasse 1 1  
DJU Apporteringsprøve 13 bestået 
Jægerforbundets udvidet apporteringsprøve 5 bestået 
DJU Slæb og apporteringsprøve 4 bestået 
Jagtbrugsprøve 1 bestået 
 

Take The Points Pentax har også gjort det godt i 2018. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Bestyrelsen har i år inviteret 
jagthundekonsulent i Dan-
marks Jægerforbund Henrik 
Vestergaard Hove-Nielsen 
som foredragsholder, forud for 
generalforsamlingen søndag d. 
28. april 2019. 
  Foredraget fi nder sted i 
tidsrummet kl. 12.00-14.00. 
Generalforsamlingen starter kl. 
14.30
  Foredraget vil tage udgangs-
punkt i, hvordan man skaber 
fundamentet for et godt for-
hold mellem hund og fører, ved 
positiv forstærkning i indlæ-
ringen. Henrik vil også komme 
ind på, hvor stor betydning, den 
daglige omgang som familie-
hund, har på uddannelsen som 
jagthund. Herunder vigtighe-
den af, at træne hver dag ud 
fra at ”minimere muligheden 
for fejl”.
  Henrik vil i sit indlæg berøre 

fl ere emner, og derigennem 
lægge op til en efterfølgende 
dialog, hvor alle spørgsmål er 
velkomne.
  Henrik V. Hove-Nielsen har 
hele livet, både privat og 
professionelt, arbejdet med 
hundetræning. Henrik er født 
og opvokset med jagthund, 
både ruhåret hønsehund og 
golden retriever. Sidenhen har 
Henrik været tjenestehundefø-
rer ved politiet, hvoraf en stor 
del af tiden var som instruktør 
på politiets hundeskole. Sidelø-
bende med dette var Henrik i 
en længere periode tilknyttet 
Danmarks Jægerforbund som 
ekstern instruktør. Henrik har 
siden 1. januar 2015 været 
ansat som jagthundekonsulent 
ved Danmarks Jægerforbund.
  Vi glæder os til at se jer!
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

Fra Hvalp til jagthund

Henrik Veastergaard Hove-Nielsen. Foto: 

Sæt x i kalenderen
Jagtsæsonen er nu ovre og tiden 
til at skærpe samarbejdet med din 
GDH til næste jagtsæson og måske 
fi nde konkurrencegenet frem står 
nu for døren. Måske har du bare lyst 
til at træne din GDH sammen med 
andre GDH’er og lade den udfolde 
sine egenskaber, så er der mange 
muligheder i løbet af foråret:

Klubbens hovedprøve:
D. 6. april, Daugbjerg/Mønsted

Fra hvalp til jagthund:
Foredrag v. Henrik V. Hove-Nielsen.
28. april, kl. 12 - 14 i Nyborg.

Generalforsamling:
D. 28. april kl. 14.30 i Nyborg.

Aktivitetsområde Fyn
Introduktion til marktræning, 

-for både dem der vil i gang med 
markprøvetræning og dem der bare 
gerne vil træne med sin hund. Vi vil 
komme ind på hvad der er godt at 
træne inden vi skal i marken
Lørdag den 26 januar kl. 10.00 
Mødested: Tommerupvej 43, 5492 
Vissenbjerg

Marktræning: 
Selv om man ikke vil på markprøve 
med sin hund er man velkommen til 

at deltage.
Lørdag den 2. marts kl. 9.00
Lørdag den 9. marts kl. 9.00
Lørdag den 16. marts kl. 9.00
Lørdag den 23. marts kl. 9.00
Kontakt og tilmelding: 
Kenth Lange, Tlf. 65 96 77 47
Mail: kenthlange@gmail.com

SJD udstilling I Vissenbjerg
Søndag d. 16.juni

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
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Aktivitetområde Sjælland
Ringtræning: 
19. januar

Marktræning: 
Søndag d. 24. februar 
Søndag d. 3. marts 
Søndag d.10. marts 
Kaningård: 
Søndag d. 17. marts

Familiedag: 
Søndag d. 11. august

Marktræning: 
Søndag d. 18. august
Søndag d. 25. august
Søndag d. 1. september
Tilmelding 
Marktræning til Jesper Pedersen på 
Mail: zp@lightmail.dk
Ringtræning og kaningård til 

Marianne Harrild på tycho_hjort@
adslhome.dk

5-klub Schweissprøve
Lørdag d. 18.maj, Allerød

5-klubbens DJU apporteringsprøve
Lørdag d. 29. juni

Aktivitetområde Midtjylland
Marktræning Daugbjerg/Mønsted:
Lørdag d. 2. marts
Lørdag d. 9. marts
Tilmelding: René Hansen Tlf 
60677776

Marktræning Sunds:
Søndag d. 17.marts
Lørdag d. 30. marts
Mødested XL-byg i Sunds
Tilmelding på sms til Henrik Hansen 
på tlf. 21750565

Apporteringsdag
Lørdag d. 4. maj, Tørring.
Jørgen Gerstrøm, Gunnar Thorkildsen 
og Iver Krogh vil gerne invitere til 
en apporteringsdag lørdag d. 4. maj 
hos Jørgen Gerstrøm, Ilvedvej 4, 7160 
Tørring.
  Arrangørerne vil fortælle, hvordan 
de hver især har lært deres hunde 
gennem tiderne at apportere villigt 
og glad. Også Ivers Aja, som virkelig 
var en udfordring, hvor der måtte 
hjælp til udefra. Dagen er ment, 
som inspiration til den daglige 
træning hjemme. Vores forskellige 
anvendte træningsmetoder vil blive 
demonstreret, og kan afprøves, hvis 
deltagerne tager deres hund med.
  Evt. yderligere oplysninger hos Iver 
Krogh, tlf. 40924454 iverkrogh@
gmail.com.

5-klubbens DJU apporteringsprøve
Lørdag d. 15.juni, Tørring

Aktivitetområde Sønderjyl-
land
Marktræning ved Tønder
Søndag den 17. marts 

Apporteringstræning ved Rødekro 
Søndag den 26. maj 

Familiedag ved Rødekro
Søndag den 18. august 2019 
Nærmere oplysninger på www.GDH.
dk eller kontakt Karen Skjoldager på 
tlf. 23683888
  Har I lyst til at arrangere en fælles 
gåtur eller andet, så brug endelig 
Facebooksiden GDH Syd og Sønder-
jylland. Alle er her meget velkomne 
til at byde ind med arrangementer.

GDH-fællesskabet breder sig på jagterne
GDH-folket på Sjælland har 
stor glæde af hinanden både 
på træning og på jagter. 
Netværket, som opstår på 
hovedprøven, ved familiedage 
og klubbens øvrige aktiviteter, 
slår nemlig også igennem på 
jagterne. 
  Der er ikke voldsomt mange 
GDH-jægere på Sjælland, men 
i en lille håndfuld konsortier er 
der alligevel mere end én GDH-
fører blandt jægerne, og de har 
oven i købet en tilbøjelighed 
til at invitere fl ere GDH-venner 
med som gæster – også hun-
deførere uden jagttegn. Derfor 
har man i den forgangne sæson 
kunne se både fem og seks 
GDH’ere på samme jagt. 
- Det er herligt at se dem 
arbejde sammen i fl ok, og 
det vækker jo opsigt blandt 
de andre jægere, når der lige 
pludselig er så mange GDH’ere, 
fortæller Henrik Hardy Henrik-
sen.
  Han står i spidsen for et 
konsortie ved Fuglebjerg 
under Gunderslevholm Gods. 

Konsortiet omfatter lige nu 
to GDH-førere, men til næste 
sæson bliver de fem, og det 
skyldes blandt andet det nye 
fællesskab, som Niels er blevet 
en del af, siden han første gang 
var med til Hovedprøven 2018.
- Hovedprøven var helt klart 
indgangsvinklen til, at jeg fi k 
nogle nye kontakter, siger 
Niels, som hurtig fi k mange 
GDH-venner og virkelig har følt 
sig taget imod med åbne arme. 
Siden har han udvidet sit GDH-
netværk bl.a. via markprøver og 
gruppen på facebook.
  Når, der skal trænes markar-
bejde med hundene i klubben, 
er det de samme GDH-jagtkon-
sortier på Sjælland, som også 
byder ind. Det er en fantastisk 
mulighed for de GDH-førere, 
der ikke har adgang til area-
ler, og som gerne vil træne 
til prøver eller bare gerne vil 
opleve deres stående hund på 
markerne. 
- Man skal være bevidst om, 
at man åbner døren for nogle, 
der kunne tænke sig at være 

med. Og her er vi nogle, som 
har ressourcerne, og andre som 
kan hive i trådene og samle 
folk, understreger Niels Hardy 
Henriksen. 
  Det hele hænger sammen; de 
fælles klub-aktiviteter, de små 
ad-hoc-aktiviteter som en tur i 
hundeskoven, træningsfælles-

skaberne – også med de andre 
racer – og endelig samarbejdet 
på jagterne. Det er baseret på 
det gode netværk mellem GDH-
folket og det nære samarbejde 
i klubben på tværs af hele 
landet, som forhåbentlig kun 
vil vokse sig stærkere.
Ninna Falck

Fem GDH’ere på jagt sammen er en herlig oplevelse. Foto: Niels Hardy Henriksen.

Når træningen endelig bærer frugt
Vi har haft forskellige hunde 
gennem de sidste 30 år. Den 
første var en labrador, som des-
værre blev kørt over som ung 
hund. Dernæst satsede vi på 
jagthunde, da min mand gerne 
går på jagt.
  Det blev til en Gammel Dansk 
Hønsehund i første omgang 
- og en anden senere. Dejlige 
hunde. Men da den sidste døde 
for nogle år siden, overvejede 

vi, om vi skulle have en mere; 
vi havde udsigt til pension og 
ville gerne bruge mere tid på at 
rejse.
  Vi blev dog enige om, at en 
hund ikke skulle forhindre os 
i at rejse, for min mand ville 
sandsynligvis få mere tid til 
jagt, når han gik på pension. Så 
måtte hunden lære at komme 
i hundepension, hvilket der 
ikke havde været behov for 

ved de andre hunde, da vores 
børn endnu boede hjemme, da 
vi havde dem. Det ville være 
noget nyt.
  Efter vi nogle år havde været 
uden hund, søgte vi efter en 
hvalp og fandt den lille nuttede 
Gammel Dansk Hønsehund hos 
Gerd Bonde Iversen i Frederiks-
havn. Vi faldt omgående for 
en hanhund, men måtte vente 
et stykke tid, inden vi kunne 

hente ham.
  Vi har altid kaldt vores hunde 
med begyndelsesbogstavet „B“. 
Det har ikke været A-hunde, 
men B-hunde - sagde vi for 
sjov. Den nye skulle således 
hedde Basse. Han var rund og 
trivelig, da vi så ham første 
gang - og navnet Basse havde 
endnu ikke været anvendt til 
vores hunde.
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Vi kendte jo Gammel Dansk 
Hønsehund fra tidligere: det 
rolige gemyt - en dejlig familie-
hund, som både børn og voksne 
holdt af - og omvendt. Meget 
lydige og lette at opdrage. Det 
var altid min mand, som tog sig 
af den primære opdragelse.
  Det skulle gå anderledes 
denne gang. Basse var og blev 
en dreng, som ville prøve græn-
ser af - og helst have sin vilje. 
Om det var fordi, det var længe 
siden, vi sidst havde haft en 
hvalp, om det var fordi, det 
nu var mig, som gik hjemme, 
der skulle passe Basse - eller 
om det bare var fordi Basse 
var Basse: Det blev et drøjt 
første år, hvor jeg et par gange 
overvejede, om vi skulle skille 
os af med ham. Han var svær at 
have med at gøre ind imellem 
- stædig, grænsesøgende og 
smækfyldt med energi.
  Men han var jo en dejlig hund! 
Kælen og snakkesyg - og sam-
tidigt udfordrende og bom-
stærk. Jeg kunne ikke gå ham 
træt - og han var altid oppe 
på dupperne - gik ikke som en 

hund, men travede nærmest 
som en travhest. Jeg fi k så ri-
geligt motion! Men Basse blev 
aldrig træt...
  Det varede godt et års tid, in-
den min mand gik på pension. 
Basse blev trænet ind imel-
lem - også på jagt. Han virkede 
oplagt og nysgerrig og søgende 
hele tiden. Han er absolut den 
mest nysgerrige og eventyr-

Dagens udbytte. Foto: Kirsten Stubben.

lystne af vores hunde. På „jagt“ 
hver gang vi gik tur. Min mand 
så et stort potentiale i ham. 
Basse viste bedre jagthun-
detendenser end nogle af de 
andre hunde, vi havde haft.

De første prøveture på jagt 
var ikke at råbe hurra for. Jeg 
var med en enkelt gang. Basse 
spænede bare afsted, så snart 
han blev sluppet løs og var 
svær at få tilbage igen - selv 
om vi også trænede den proces 
igen og igen. Han var en meget 
selvstændig hund, der krævede 
mere tålmodighed og træning 
end som så. Men jeg må sige, 
at det nu er lykkedes at få en 
fantastisk hund ud af Basse. 
Ikke alene på det jagtmæssige 
område, men i det hele taget. 
Han bliver inde på vores grund 
uden indhegning, han er lydig 
og kommer, når vi kalder - også 
selv om han lige skal afl evere 
en tår, inden han kommer på 
plads....
  Jeg er ikke med på jagt, men 
får fortalt om jagten og kan 
høre om den gode udvikling, 
Basse har udvist undervejs. 
Han er uden tvivl den bedste 
jagthund, vi har haft. Det kan 
jeg bestemt også fornemme, 
når vi går i skoven: han har hele 
tiden hovedet højt løftet hoved 
for at opsnuse fært.
  Nu er Basse knap to et halvt år 
og har været på den del jagter, 
hvor han har drevet vildt frem, 
uden der har været rådyr på 
spil. En fasan i ny og næ, som 
Basse kun modvilligt har taget 
i munden. Væmmeligt med alle 
de fj er

Og her forleden lykkedes det 
så. Han var endelig blevet så 
færdig og jagtmoden, at han 
kunne gøre det, min mand 
har trænet ham til: den gode 
jagthund. Basse fandt et 
rådyr, drev det hen lige foran 
sin herre, som stod parat med 
geværet og skød det. Dyret var 
ikke helt død, men Basse var 
straks over rådyret - for første 
gang - og sprang lige i halsen 
på det og gav dyret dødstødet. 
Flot gået - han fi k mange roser. 
At Basse så også synes, at han 
skulle honoreres ved at prøve 
at tage en luns af baglåret, er 
en anden sag. Men Basse synes 
åbenbart, at han også fortjente 
sin del af byttet.
  Trods de store begyndervan-
skeligheder med opdragelse 
og jagprøvelser, så er Basse en 
eksemplarhund: lydig, vældig 
rar og godmodig, en glad og 
imødekommende hund, der 
meget gerne vil snakke med 
alle, som kommer her. 
  Når der bliver ringet til min 
mand om jagt, bliver der altid 
spurgt:“ Kan BASSE komme 
på jagt på søndag?“ Der bliver 
ikke spurgt efter min mand. Så 
vi burde måske have givet ham 
et navn, der begyndte med „A“ 
i stedet. For han er blevet er 
førsteklasses hund - A-hund!
  Kirsten Stubben
  Grejsdalen, Vejle

Basse i en rolig stund. Foto: Kirsten Stubben.
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LANGHÅRS-
KLUBBEN

Formand
Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 
21, Kær, 6400 Sønderborg. Tlf: 
20 20 26 76 – 74 43 32 68.
Email:  lundhoj@bbsyd.dk

Kasserer
Hans Petter Lauridsen, Bøl-
lundvej 32, 7330 Brande. Tlf: 
40 51 56 15 – 97 18 03 60.
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

Klubredaktør
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 
3670 Veksø Sjælland. Tlf: 20 
71 22 68 – 47 17 22 68.
Email: ida.thyssen@hotmail.
com

www.langhaarsklubben.dk

Langhårsklubbens Hovedpr¯ve 2019

General-
forsamling
Husk vores generalforsamling 
søndag den 17. februar 2019, 
kl. 13,00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 
5592 Ejby.
  Selve indkaldelsen har været 
sendt ud sammen med brev 
om kontingentopkrævning for 
2019. Indkaldelsen kan også 
fi ndes på vores hjemmeside.
  Her er for eksempel 3 gode 
grunde til at du skal deltage. 
Kom og få en snak med nogle 
af Langhårsvennerne, kom og 
hør hvad der rører på sig i klub-
ben og kom og gør din mening 
til kende.
  Jeg kommer også – så på 
gensyn.

Vinderprøve
5-klub forårs vinderklasse 
prøve ved Herning den 7. april. 
Se fællesannonce andet sted i 
bladet.

Foto: Annette Laursen.

For at tilgodese dobbeltførere, 
afholdes Langhårsklubbens 
Hovedprøve denne gang på 
følgende måde.
Lørdag den 23. marts, Ung-
hundeklasse og Åbenklasse. 
Søndag den 24. marts, Int. 
vinderklasse.

Mødested begge dage: Sivkro-
vej 39, Bedsted, 6240 Løgum-
kloster. Mødetid: 08.00 

Prøveleder: Just Mikkelsen, 
Hammelev Bygade 9, 6510 Vo-
jens. Tlf.: 29 26 39 85 . E-mail: 
justm@webspeed.dk. 
Terrænleder: John Møller, Bjerg-
vej 23, Bedsted, 6240 Løgum-
kloster. Tlf.: 24 26 04 56 
E-mail: kennelbjergvejens@
gmail.com

Dommere lørdag: Henrik Raae 
Andersen, Bjørn Hemme. Søn-
dag: Henrik Raae Andersen.

Tilmelding og betaling af 
prøven via www.hundeweb.dk 
senest 18. marts. 
  Har man ikke adgang til inter-

UT 2019
Jagtbrugshunde.dk inviterer til 
anlægsprøven UT 2019

På prøverne kan deltage 
unghunde fra alle Kontinentale 
Stående Jagthunderacer, født 
efter 1. oktober 2017. 
  På prøverne har medlemmer 
af de arrangerende klubber 
fortrinsret. Medlemmer af an-
dre specialklubber optages på 
prøverne, hvis der er plads. 
  Tilmelding via hundeweb.dk 
under type: jagtbrugshunde.dk

UT lørdag den 13. april, Sjæl-
land 
Prøveområder: Tølløse
Mødested: Lunderødvej 82, 
Marup, 4340 Tølløse
Mødetid: kl. 7.30 
Max. 12-15 Hunde
Prøveleder: Henrik Raae An-
dersen
Mobil: 25786665
Mail: famraae@gmail.com
P.s. – Morgenmad kan købes 
for 50 kr. med mulighed for at 
smøre en madpakke.
Tilmeldingsfrist: 1. april 2019

UT lørdag den 30. marts, 
Hjarnø
Prøveområde: Hjarnø 
Mødested: Snaptun færgehavn 
Mødetid: kl. 07:00 til fær-
geovergang, der arrangeres 
samkørsel.
Max. Antal hunde: 8 hunde, 2 
hold.
Prøveleder: Peter Jürgensen
Mobil: 23408481
Mail: peterwjurgensen@gmail.
com
P.s. – Morgenmad kan købes, 
men medbring kaff e/te samt 
madpakke til frokost. Husk 
varmt tøj, idet morgenmad og 
frokost indtages i det fri!
Tilmeldingsfrist: 20. marts 
2019

UT søndag den 31. marts, Fyn
Prøveområder: Søndersø, 
Nordfyn
Mødested: Kellebyvej 38, 5471 
Søndersø
Mødetid: kl. 8.00 
Max. Antal hunde: 4 - 5 hunde, 
1 hold.
Prøveleder: Brian Visby Hansen

Mobil: 53541514
Mail: brian.visbyhansen@
gmail.com 
P.s. – Morgenmad er uden be-
regning, men medbring kaff e 
til eget forbrug, samt mad-
pakke til frokost. Husk varmt 
tøj, idet morgenmad og frokost 
indtages i lade
Tilmeldingsfrist: 20. marts 
2019

For mere information: www.
jagtbrugshunde.dk

På prøverne skal medbringes 
stambog og dokumentation 
for gyldige vaccinationer. 
  De tilmeldte førere skal på 
dagen medbringe fi re stk. 
haglpatroner kaliber 12 til brug 
for afvikling af skudtest. Hvis 
man selv ønskes at skyde ved 
testen skal jagttegn medbrin-
ges og fremvises.
  Med venlig hilsen
  Anlægstestudvalget            

nettet, kan man tilmelde ved 
prøvelederen og indbetale 
tilmeldingsgebyret på følgende 
konto nr.: Reg.nr.: 7915 Konto. 
nr.: 1016114. Husk at skrive 
hvem der har indbetalt! 
  Der kan tilmeldes i unghun-
deklasse, åbenklasse og Int. 
vinderklasse. Pris kr. 350.
  Pokaler kan medbringes på 
dagen efter aftale med prø-
velederen, ellers skal de være 
tilsendt prøvelederen, senest 
15. marts. 

Der kan bestilles mad senest 
20. marts hos Just Mikkelsen 
Tlf: 29 26 39 85.  
  Morgenmad 40 kr. (rundstyk-
ker, pålæg, ost, marmelade). 
Madpakke 55 kr. Eftermiddags-
kaff e med kage 25 kr. Alle tre 
måltider 120 kr. 
  Der vil være mulighed for at 
købe øl og vand. 
  På bestyrelsens vegne 
  Just Mikkelsen 

Schweissprøve
5-klub schweissprøve i Jylland 
og på Sjælland 
Se fællesannonce andet sted i 
bladet.
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DANSK
WEIMARANER

KLUB  

Apport – når træning giver bel¯nning

Formand:
Brian Visby Hansen. Toke-
skovvej 4, Lindebjerg, 5560 
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimara-
ner.dk.

Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Vi-
borgvej 308, 7830 Vinderup, 
Tlf. 9131 3161.
e-mail: kasserer@weimaraner.
dk.

Hvalpeanviser:
Hanne Bro Hansen, Høllvej 
112, 7080 Børkop. Tlf. 28 26 
01 75.
e-mail: hvalpeanviser@wei-
maraner.dk.

www.weimaraner.dk

Nyt fra Klubre-
dakt¯ren og kas-
sereren
Har du noget på hjertet eller 
et godt billede,så send mig en 
mail med en lille tekst og et 
godt billede. Det er lige meget 
om teksten er korrekt skrevet, 
det fi nder vi ud af senere.
  Der er sendt kontingentop-
krævninger ud, og får du ikke 
betalt denne er dette sidste 
nummer af jagthunden du 
modtager. HUSK derfor at be-
tale kontingentet - og endnu 
bedre tilmeld kontingentet til 
betalingsservice!

Kommende aktiviteter:
6/2 Schweisstræning, Hin-
nerup
9/2 Schweisstræning, Had-
sund
17/2 Schweisstræning, Juls-
minde
23/2 Marktræning, Hadsten
3/3 Marktræning og lokal 
prøve, Djursland
9/3 Markvildttælling, Fyn
6/4 DWK Hovedprøve, Haslev
14/4 Lokal Schweissprøve

Denne apporteringssæson 
har virkelig været spændende 
for Gaby og jeg. Målene blev 
indfriet til fulde. 
  Jeg har trænet med Gaby i 
Vejle Jagthundesportsforening, 
for at få andre og nye terræner 
at træne på, samt distraktioner 
fra fremmede hunde og men-
nesker. Derudover har jeg selv 
trænet med en hundeveninde. 
  Afslutningen d. 9. juni på VSA 
træningen sluttede perfekt 
med 10 i alle discipliner: vand, 
slæb, duer, hinterbane og skjult 
afdæk. 
  Det blev til 1. Præmie med 
pokal for fl ot præstation, en 
hund mere havde max point, og 
da den var yngre end Gaby, løb 
den derfor med pokalen.
  Gaby blev i samme forbindelse 
udtaget til vores Trekants dyst 
mellem Filskov, Give og Vejle 
(der ple-jer at være fi re hold , 
men en enkelt forening kunne 
ikke stille hold) 
  Denne aften sluttede Gaby 
med en 3. Vinder placering; 9 
på vand, 10 på slæb og 9 på 
duer. 
  Rigtig sjov og hyggelig dyst. 

I træningen dette forår/ som-
mer havde jeg “leget“ lidt med 
tanken om en ræveslæbsprøve 
. Gaby har nemlig helt fra start 
vist interesse og lyst til at 
arbejde med rovvildt. Hun har 

gerne villet tage ræv og derfor 
meldte jeg hende også til en 
ræveslæbsprøve. 
  Denne prøve foregik søndag d 
10. juni i Viborg. DMK klubben 
var arrangører. 
  Her gjorde Gaby igen et fi nt 
stykke arbejde, ingen slinger 
i valsen og sluttede med max 
point 4. 
  Den udvidede apporterings 
prøve stod nu som næste 
udfordring. 
  Jeg troede på Gaby og jeg 
vidste at hun ville tage ræv , 
MEN skulle hun af den ene eller 

anden grund ikke tage ræven 
på prøve dagen så ville hele 
prøven være spildt. 
  Det er jo en forholdsvis stor 
apporterings prøve med 10 
emner, Så jeg besluttede mig 
for at melde til prøve på Kanin/ 
kanin. 
  Denne blev afholdt i Tørring 
d.7. juli. Det blev en meget 
varm prøvedag, men Gaby 
bestod med 195 point. 
  Så fi k jeg blod på tanden, 
havde intet at miste og meldte 
Gaby til prøve igen i Fredericia 
d. 28. juli. Denne gang på Ræv 
/ kanin. 
  Gaby kom i løbetid. Det betød 
at hun måtte sidde rigtig 
meget, ja faktisk hele dagen i 
bilen. Kom stort set kun ud for 
at besørge og lave en opgave. 
Det var igen en meget varm dag 
og jeg kørte rundt for at fi nde 
og holde i skygge, åbnede bilen, 
og blev lidt i bilen. Dette var 
meget anderledes for Gaby 
  Men hun bestod igen, og jeg 
var glad og stolt, denne gang 
med 198 point. 

Med al den træning på rovvildt, 
så er prikken over i´et når ens 
hund en morgen aff anger en 
stor mårhunde hvalp i vores 
engområde, og afl evere stolt. 
Da blev jeg svært tilfreds. 
  Alle apporterings prøver er nu 
i hus og marken venter. 
  Hanne Bro Hansen

Gaby med ræv. Foto: Hanne Bro Hansen.

Hanne og Gaby. Foto: Hanne Bro Hansen.
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DANSK WEIMARANER KLUB

Dansk Weimaraner Klubs 
hovedpr¯ve 2019
Afholdes lørdag den 6. april omkring Haslev på Sjælland. 
Som dommer er inviteret Dan Hartvig Jacobsen og Henrik Raae 
Andersen.
  Der kan tilmeldes i unghunde, åben- og vinderklasse. 
  Tilmelding og betaling skal ske på hundeweb.dk senest torsdag 
d. 28. marts 2019.
  Husk! Medbring stambog og vaccinationspapir!

Der kan købes morgenmad og eftermiddagskaff e i klubhus, som 
afregnes på stedet. Madpakker á 60 kr. til at tage med i marken, 
skal bestilles og betales hos prøvelederen senest d. 28. marts. 
Beløbet indsætte på konto nr. 0910-3612066248, sammen med 
navn og antal personer.

Mødested: Haslev-Faxe Jagtforening Klubhus ”Kaisholm”, Bråby-
vej 77A, 4690 Haslev
Morgenmad fra kl. 8.00, parole kl. 8.30 og afgang til terræn kl. 
8.45.
Prøveleder: Bjarne Nürnberg, Vedtoftevej 33, 5620 Glamsbjerg. 
Tlf. 61 70 54 52 bedst efter kl. 16.00.
Mail: bestyrelsesmedlem2@weimaraner.dk

Jette Veggerby er klar. Foto: Bjarne Nürnberg

Forårsmarktræning 
ved R¯dekro
Billedet er fra marktræning ved 
Rødekro. 
  Super dag, fl ot vejr og fanta-
stiske terræner. 
  Masser af situationer, både 
på agerhøns og vagtler som 
færdes vildt på disse kanter. 

  På billedet har Huntess Astro 
stand for agerhøns og Huntess 
Aggi sekunderer. 
Flot syn 
  Hanne Bro Hansen.

Huntess Astro og Huntess Aggi i marken ved Rødekro. Foto: Hanne Bro Hansen.

Dansk Weimaraner Klub ar-
rangerer hen over året fl ere om-
gange af træning på marken. 
Disse træninger er både for 
begyndere men også øvede 
hunde.
  Er du begynder og ønsker at 
deltage, vil du starte med at få 
en kort indføring til mark-prø-
ven, hvorledes denne afvikles, 
samt hvad du som fører skal 
være opmærksom på. 
  Der trænes typisk i or perioder. 
Første periode er fra medio 
februar når vinteren er ved 
at være forbi til medio april. 
Næste gang der trænes er fra 
høsten på stubmarkerne og 
indtil medio september når 
jagten starter. 
  Efter den korte intro går vi 
i marken, og to – ofte mere 
erfarne – hunde slippes, imens 

du som begynder bliver guidet 
i hvad der foregår. Det bliver 
nu din tur, og du følges af en 
rutineret fører, som fortæller 
dig lidt om hvordan du skal 
hjælpe din hund med at lave 
et søg på marken. Ofte fi nder 
hunden ud af at søge efter 
ganske få slip, og lige pludselig 
tager den stand – så bliver det 
en god dag.
  Husk, der er ikke noget hunde-
træning som lykkes efter kun 
en enkelt gang, men efter et 
lille antal træninger er man 
normalt klar til at kunne stille 
på en prøve i begynderklas-sen. 
Igen når man er på prøve, så 
oplys prøveleder og dommer at 
man er ny på mark-prøver, så 
vil de også hjælpe dig igennem 
dagen.
  Derfor opfordres alle til at del-

tage i træningerne, som giver 
både fører og hund vigtig viden 
med hjem. Og ikke mindst er 
det også her der er tid til at 
snakke med andre hun-defolk, 

for at få vigtige erfaringer delt, 
og hvem ved mødes på jagterne 
til efteråret. 
  Niels Kongsbak

F¯rste gang på marken

Casper Raahede og Eta på træningstur i marken. Foto: Niels Kongsbak.
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DANSK 
VIZSLA KLUB

Dansk Vizsla Klubs forårsmarkpr¯ve

Formand:
Anders B. Mortensen, Idræts-
vej 8,. 5463 Harndrup. Tlf. 41 
42 21 81.
e-mail: abmvizsla@krudt.dk.

Næstformand og kasserer:
Nanna Brændgaard, Humle-
krogen 18, 5690 Tommerup. 
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.
dk.

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej 
4, 3770 Allinge. Tlf. 28 64 26 
86.
e-mail: penny.vizsla@webs-
peed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

5-klub vinder-
pr¯ve
5-klubsamarbejdets interna-
tionale vinderprøve d. 7. april 
ved Herning.
  Se annoncen side 35.

5-klub 
schweisspr¯ver
5-klubsamarbejdets afholder 
schweissprøve i Jylland d. 27. 
april og på SDjælland d. 18. 
maj.
  Se annoncen side 35.

SJD- udstilling
Den store fællesudstilling i 
Vissenbjerg afholdes i år søn-
dag d. 16. juni.
  Sæt X i kalenderen.

DVK afholder forårsmarkprøve og international vinderklasse med CACIT d. 23. marts 2019

Prøven afholdes på nogle rigtig fi ne terræner 
omkring Hammel / Hadsten.
  Der kan meldes til i vinder-, åben- og unghunde-
klasse. Efter gældende regler.
  Tilmelding: Hundeweb.

Mødested: Hasagergård, Kirkeskovvej 85, 8450 
Hammel.
  Morgenkaff e / brød til alle fra kl. 8.
  Seneste mødetidspunkt kl. 8.30.  Afgang til ter-
ræner kl. 8.45.
  Afslutning kl. 15 og eventuel matchning på 
Hasagergård.

Dommere: Knud Føhns og Kristen Kjeldsen.
T  errænledere: Kristen Kjeldsen og Hjalmer Niel-
sen.
  Mulighed for at træne på terræner weekenden 
før!

Info: Prøveleder: Anders B. Mortensen.  41 42 21 
81.

Magyar Vizsla Europe Cup 2018
5.-7. Oktober i Mosonmagyaróvár i Ungarn

Dansk Vizsla Klub stillede med 
to hold til denne konkurrence: 
Et korthårshold på fem hunde, 
og et ruhårshold på tre hunde. 
Yderligere deltog en hund i 
Derby for unghunde. Det var 
20 års jubilæum for prøven, 
som afholdes af den ungarske 
korthårede klub (Magyar Vizsla 
Klub Egyesület), som samtidig 
fejrede sit 40 års jubilæum. 
Mosonmagyarovar er i det 

nordvestlige hjørne af Ungarn, 
ca. 25 km fra den slovakiske 
grænse. De fl este af os ankom 
onsdag eller torsdag, så hun-
dene lige havde tid at stresse 
lidt af.

4. oktober starter med Cap-
tains Meeting på Hotel Barokk 
i Hegyeshalom, hvor vi melder 
holdet til og afl everer pokalen. 
Vi får udleveret startnumre og 

kataloger. Captains Meeting 
er gennemgang af reglerne og 
andre praktiske forhold. Der er 
vedtaget nye regler i år, så det 
er lidt kaotisk, men det går. Til 
sidst er der lodtrækning om 
hold og startrækkefølge.

5. oktober mødes vi på en sky-
debane og starter med en lang 
åbningsceremoni. Vi forstår 
ikke meget, da det meste fore-
går på ungarsk. Vi er landevis 
placeret. Så er der holdvis 
afgang til markerne. Der er lidt 
kaos, som altid. Ikke noget 
under med fi re hold. Vi kører 
en halv times tid. Det er fl ade 
marker, hvilket ikke er så mær-
keligt. Vi er på Donaus sletter. 
Mod nord kan vi se Bratislava, 
slottet og tårnet på bakketop-
pen. Terrænet er besat med lav 
bevoksning, som hundene skal 
slide sig igennem. Meget af det 
med små eller store torne.
  Kenzo skal ud som hund nr. 
2. Han starter fi nt, gode brede 
udslag, fi n fart. God kontakt 
med mig. Søger lidt frem i ter-
ræn, kommer samme vej retur, 
og reagerer på mine tegn og 
fl øjten. Han har en tom stand, 
som han løser selv, og kom-
mer i kontakt med en hare. Jeg Anders og Arn gør klar til apportering. Foto: Per Stouby.

Foto: Annette Laursen.
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tror ikke dommerne ser, at han 
følger den lidt på vej. Stopper 
på fl øjte, og fortsætter sit søg. 
Elimine (ude). Han gjorde det 
rigtig fl ot, og hans skade synes 
borte. Der skydes kun over en 
hund, og efter min mening 

vises ikke rejsning, og hunden 
knaldapporterer, hvis den ikke 
preller. Men det udløser et 
Excellent, som eneste præmi-
erede hund på holdet.
  De andre hunde var bela-
stet, da alle havde haft vildt 

for eller chance til vildt ifølge 
dommerne. Så der var ingen 
genstarter. Lidt skidt, især da 
de andre hold både har gen-
starter og tager lang tid. Vi er 
færdige lige efter frokost. Der 
hygges med lidt øl som vi har 
med, senere har englænderne 
smagsprøve på både slåen-
whisky og damson-gin (kræge). 
Alessandro fra Italien kommer 
med noget godt dessertvin. De 
fl este byder ind med lidt godt 
at drikke eller lidt at spise.
  Vi venter i lang tid uden nogen 
form for orientering om, hvad 
der skal ske. Vi er på stedet, 
hvor dagens fi nale skal være. 
De dukker endelig op, og så er 
der apportering for de place-
rede hunde. Sofi e med Eddie 
har fået Very Good og ender 
som nr. 3 på sit hold. Anders 
og Arn kommer galt af sted. De 
stod med et Very Good, men 
apporteringen var ikke helt i 
orden, så det endte med Good. 
Til sidst var der barrage (fi nale, 
som i vinderklasse), som slut-
ter med stand for fasan. Vel-
fortjent sejr til Lazlo med ruhår 
Anouk. Det er næsten mørkt, 
da de slutter af, vi kørte hjem i 
lygternes skær. Om aftenen var 
der foredrag om den ungarske 
vizsla, hvilket vi desværre ikke 
kunne deltage i.

6. oktober begynder med 
vandapportering for markprøve 
hundene, og Derby for unghun-
dene. Vi er fremme kl. 8:30, 
og kommer ret hurtigt på. De 
fl este danske hunde apporte-
rer, som reglerne foreskriver, og 
man begynder at applaudere. 
Der er dog enkelte udfald, og 
nogen får ikke bragt anden i 
land. Vi ser fl ere af de andre 
hold. Hjalmer kommer tilbage 
fra derby med Queen, desværre 
uden resultat.
  Det var varmt, og mange af 
derby hundene kom ikke for 
fugl. Det var vores indtryk, at 
der blev dømt for hårdt mod de 
unge hunde. Vi spiser vi frokost 
hjemme, og får en kop kaff e, 
før vi kører ud til skydebanen. 
Der var sat mange store lokale 
hjortetrofæer op af de lokale 
jagtforeninger. Så blev der 
holdt taler på ungarsk. Mange 
og lange var de, og på ungarsk. 
Ikke lige noget for hundene, 
men i anledning af klubbens 40 
års jubilæum. Vi smed hundene 

i bilerne igen, da der var gratis 
frokost til alle deltagere i et 
stort telt. Hjort med knødel 
eller gnocchi. Dertil valgfri drik-
kevarer, vin eller øl og en spids 
palinka. Den sidste var for 
øvrigt ganske god, en diskret 
frugtsmag.
  Så var der conformation 
test, en slags udstilling med 
anerkendt dommer. De fl este 
fi k very good. Kenzo fi k som 
eneste danske hund excellent 
og var i konkurrence om bedste 
korthårshan. Han vandt ikke. 
Vi kørte hjem, pakkede ud og 
forberedte os på morgenda-
gens konkurrence. Hundene fi k 
et måltid mad, inden vi kørte 
med taxi til Barokk Hotel til 
gallamiddag kl. 19:30. Der fi k 
vi gaver til alle deltagere, en 
brændt platte og en kage med 
en vizsla tegnet i glasur. Der var 
vinsmagning under middagen. 
Det var en ganske fl ot menu. 
Vi kom dog hjem i forholdsvis 
god tid.

7. oktober er sidste dag. Vi 
kører til Barokk Hotel, hvor der 
er start kl. 8. Vores hold kører 
som det andet, så vi er snart i 
terræn. Kenzo skal starte som 
andensidste hund, og vi frygter 
både varme og et tordenvejr. 
Dog holder vejret sig, det er 
overskyet, let blæsende og om-
kring 20 grader. Med andre ord 
perfekte forhold. Der er fugle 
i stort hvert slip, ellers sørger 
harer for underholdningen. De 
fl este kommer desværre galt af 
sted. Det gælder vor „danske“ 
ven Michael som stiller op for 
Holland. Senere har Frank og 
ruhår Ollie et godt slip med 
situation, men det giver ingen 
placering da Ollie efterfølgende 
nægter at apportere fasan.
  Kenzo har et fl ot første slip, 
store brede udslag, god stil 
og kontakt, lydig. Vi går stille 
frem, da jeg ikke vil have trådt 
fugle op bag mig. Han holdes 
to gange for hare, og har en 
enkelt tom stand. Vi får stor 
ros, og loves endnu et slip. Vi 
går tilbage til bilen og holder 
pause i skyggen. Kenzo får 
fred, og jeg tager en afslapper 
på ryggen, mens jeg tænker 
over taktikken.
  Efter nogen tid bliver tre 
hunde og førere kørt ud i ter-
rænnet. Første hund, en ruhårs 
tæve ført af Ezster, får et langt 

Kenzo på vej efter en and. Foto: Per Stouby.

Per og Kenzo med deres fi ne resultat. Foto: Per Stouby.
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slip, og kommer til sidst til at 
støde fasan. Næste hund ført 
af Sandor får også et langt slip, 
og opnår stand for fasan til 
sidst. Der skydes. Kenzo slip-
pes, og vi går igen systematisk 
til værks. Han anlægger et søg 
i fi nt tempo, bredde o.s.v. Efter 
kort tid mødes hare, jeg siger 
nej, og han fortsætter. Han 
tager en tom stand, det så el-
lers lovende ud, idet der var et 
spor efter en person (udsætter 
måske) at gå efter. Vi fortsæt-
ter, og han tager stand igen. 
Denne gang for vagtel, som 
han rejser og respekterer. Vi 
fortsætter, og han tager til 
sidst stand, men siddende. 
Han rejser fasan, ro i opfulgt 
og to forbiskud. Han er totalt 
udmattet. Vi går ind til bilen, 
og Kenzo kommer til ro.
  Så gennemfører vi apporterin-
ger. Intet problem. Kenzo får 
Very good 1st og vinder holdet, 
den ungarske hund får Very 
good 2nd. Vi spiser vores fro-
kost med en øl til. Der skal ikke 
holdes barrage, da der kun erer 
et hold med excellent. Anders 
har også fået Very good, så det 
kører egentlig fi nt for Danmark.
  Vi kørte til Barokk Hotel, hvor 
vi ventede en rum tid, før der 
var afslutning. Der var et stort 
præmiebord. Ceremonien var 

tilpas kort og præcis. Danmark 
korthår blev nr. 4 samlet og nr. 
2 korthår. Ruhår blev nr. 15 af 
de 16 hold. Kenzo blev vinder 
af hold 3 i dag med en stor fl ot 
pokal. Jeg overrakte individuel 
vinder trofæet til den nye 
vinder Tóth Balázs med korthår 
Paragi-Vadász Alkony fra 
Ungarn. Ungarn korthår bliver 
vinder af „XX Jubileumi CACIT 
Magyar Vizsla Európa Kupa“ 
som man kalder det på disse 
kanter.

Arrangementet var ganske 
fi nt. Gode marker og tilpas med 
vildt, dog var det lidt vanskeligt 
(som altid på udebane). Med 64 
deltagende hunde på fi re hold, 
var der alligevel 15 placerin-
ger fredag og 13 søndag; lige 
knap 25 % placeringsgrad pr. 
dag er ikke dårligt. De største 
udfordringer var sprogligt, da 
mange ikke magtede andet end 
ungarsk. Nogle kunne lidt tysk, 
og ganske få kunne engelsk.
  Lidt malurt er der altid i bæge-
ret: Der var lidt utilfredshed 
med dommerne. De holdt sig 
ikke til aftalerne fra Captains 
Meeting. Hundeførerne skulle 
afvente dommerens tilladelse 
til at give rejseordre. Ligeledes 
skulle man have dommerens 
tilladelse til apportering. Det 

Ungarn, korthåret, 61 point
Serbien, ruhåret, 46 point
Ungarn, ruhåret, 34 point
Danmark, korthåret, 33 point
Slovakiet, korthåret, 32 point
Italien, korthåret, 29 point
Tjekkiet, korthåret, 28 point
Tyskland, ruhåret, 19 point
Tyskland, korthåret, 19 point

UK, korthåret, 19 point
UK, ruhåret, 19 point
Holland, korthåret, 17 point
Italien, ruhåret, 13 point
Holland, ruhåret, 12 point
Danmark, ruhåret, 10 point
Østrig, korthåret, 9 point (kun 
1 hund).

så vi ikke i praksis, og det var 
derfor vanskeligt at bedømme 
om arbejdet var korrekt eller 
mangelfuldt. Men med 2 dom-
mere fra forskellige nationer 
var det nok i orden. Vandap-
porteringen gav overraskende 
mange lave karakterer, hvilket 
til dels skyldes dårligt hunde-
arbejde, men også at det aldrig 
blev forklaret, hvilke krav man 

stillede til en apportering for 
at den gav fuld score. Udstil-
lingsdelen blev dømt ganske 
fair. De ungarske hunde som 
vandt, gjorde det godt, men 
de var ikke i særklasse, hvilket 
pointgivningen godt kunne 
forlede en til at tro. Alt i alt et 
godt arrangement.
  Per Stouby.

Resultatet

Pokaler. Foto: Per Stouby.

Årets vinderhold, de ungarske korthårede vizslaer. Foto: Per Stouby.
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Formand:
Søren Stenhøj Jørgensen, 
Dadestien 1, Sandby, 4171 
Glumsø. Tlf. 20 25 74 30.
e-mail: ssj@gribskovens.dk.

Kasserer:
Marianne Kjeld Jensen, Røjle-
haven 107, 2630 Taastrup. Tlf.: 
20 29 95 56.
e-mail: mkj-mkrevision@
hotmail.com.

Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hyben-
vej 34, 6740 Bramming. Tlf.: 
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Mesterskabspr¯ve i apportering 

SMART-mål
Der er ikke noget der kommer 
af sig – udover lommeuld! Det 
samme gælder arbejdet med 
hunden og et middel til at 
holde fokus på fremskridtene 
er at arbejde med SMART(e) 
mål. Se herunder:
  Specifi kt: Hvor specifi kt 
er målet. Det skal beskrives 
præcist - fx at hunden på en 
vis afstand skal dække på 
kommando. 
  Målbart: Hvordan kan du 
måle på det? Du skal kunne 
måle og registrere status. Fx 
ved, at du tæller de gange, 
hvor hunden lystrer din kom-
mando (dækker)
  Accepteret: Hvordan bakker 
du op om at nå målet? Hvad 
skal du (og hunden) gøre? Fx 
skal du beslutte dig for en 
given træningsmængde eller 
deltage i træning, der under-
støtter målet.
  Realistisk: Har du tiden og 
resurserne? Fx skal du kunne 
afsætte tid væk fra familien til 
at træne hunden. 
  Tidsafgrænset: Kan du sætte 
en tidsramme for målet? Om 
fi re uger kan jeg dække min 
hund af 50 på meters afstand.
  Lasse Iversen Hansen

Lørdag den 17. november 2018 
blev Dansk Breton Klubs me-
sterskabsprøve i apportering 
afviklet på en jagt i Langebæk 
Skov mellem Vordingborg og 
Kalvehave på Sydsjælland. 
Jagten var velvilligt stillet til 
rådighed af Bjarne Kleis.
  Af de udtagne bretons, som 
havde bestået Dansk Breton 
Klubs udvidede apporterings-
prøve med en 1. præmie, mødte 
otte ekvipager, der skulle døm-
mes af dommerkollegiet Vagn 
Haagensen ordførende, Claus 
Nielsen og Aage Stenhøj Jør-
gensen. Vejret bød på solskin 
fra en klar blå himmel samt 
en svag vind. Et vejr, som det 
skulle vise sig, havde fristet fa-
sanerne til at sprede sig udover 
Bjarnes jagtrevir og omliggende 
naborevirer. 

I første såt var der ikke mange 
opgaver til hundene. Disse 
blev løst på udmærket vis 
og de otte bretons er rolige 
på post bortset fra én, som 
bliver fristet, da en fasanhøne 
fældes få meter fra ekvipagen. 
Bertha er blevet tændt af skud 
og opfl yvende fugle, så den 
negligerer den skudte fugl og 
går på jagt, hvorved den udgår 
af prøven. Bertha indgår resten 
af dagen i driverkæden, hvor 
den fi nder en del fasaner, som 
bliver sendt frem til skyttekæ-
den. I de næste såter bliver der 
fl ere opgaver til hundene, og 
der begynder at tegne sig et 
billede af hvem, der fortsætter 
i prøven efter frokost, og hvem 
der udgår.
  Efter frokost fortsatte tre 
bretons efter en god formid-
dagspræstation. To fi k lov til at 
fortsætte med nogle minusser, 
og tre var udgået.
  Lester ført af Jørgen Berdin 
havde udført et solidt arbejde 
gennem fi re såter. I 5. såt blev 
den sendt på en efterappor-
tering af en fasanhøne. Lester 
søgte længe i det anviste 
område, men på et tidspunkt 
negligerede Lester førerens 
adskillige indkald og fortsatte 
med at jage i et ikke anvist 
område med graner, hvorfra der 
lettede fl ere fasaner. Da Lester 
trodsede førerens ordre om re-
turløb, udgik Lester efter denne 
såt af dagens bedømmelse.

  De to bretons, der fortsatte 
med minusser, er for urolige på 
post og udgår.
  Theo ført af Eddie Grundahl 
har gennem dagen udført 
et antal apporteringer på et 
godkendt niveau med en meget 
stabil præstation, ikke mindst 
når man tager Theos høje alder 
i betragtning. Denne præsta-
tion gør Theo til 2. vinder.

Jørlundes Happy ført af Bent 
Olsen har ingen opgaver i 1. 
såt. I 2. såt sættes Happy på 
en apporteringsopgave efter en 
anskudt fasan. Happy arbejder 
ivrigt og eff ektivt i et svært ter-
ræn. Den borer sig ind i tornede 
brombærkrat, markerer på 

fært, og til sidst lykkes det at 
apportere den anskudte og le-
vende fasan med et godt greb. 
  I 3. såt klares en opgave til UG. 
I 4. såt bevarer Happy roen på 
post trods fl ere lavtfl yvende 
fasaner hen over ekvipagen. 
En dødskudt fasan apporteres 
korrekt. Herefter sendes Happy 
på en anskudt fasan i rør langs 
vandet. Happy søger meget 
grundigt i det anviste område 
og kommer fl ere gange tilbage 
til fører uden resultat. Happy 
sendes igen ud på apportering 
men denne gang fulgt af fører 
og i et område uden for det an-
viste område. Happy fi nder den 
anskudte fasankok i rørskovens 
yderste kant efter lidt svøm-
ning og bringer fasankokken 
med et korrekt greb og en god 
afl evering.
  Da Happy har gennemført 
fl ere apporteringer på et godt 
niveau og i tillæg løst prøvens 
vanskeligste apporteringer 
med et meget tilfredsstillende 
resultat, gør denne præstation 
Happy til 1. vinder. 
  En velafviklet jagtprøve var 
sluttet med to vindere. Jagther-
ren Bjarne Kleis kunne godt 
have tænkt sig fl ere fasaner, 
men hundene havde fået de 
opgaver, som dommerne behø-
vede til bedømmelserne.  
  Aage Stenhøj.

Faru apporterer fasan. Foto Søren 
Stenhøj.

Dommerne Vagn Haagensen og Claus Nielsen sammen med vinderekvipagerne 
Jørlundes Happy med fører Bent Olsen og Theo med fører Eddie Grundahl. Foto: 
Peer Bæch-Laursen.
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Dansk Breton Klubs Hovedpr¯ve -  afvikles i det midtjyske d. 5.- 6. og 7. april 2019

Standkvarter bliver Videbæk 
Fritidscenter.
  Det foreløbige program er som 
sædvanen tro:

Fredag d. 5.  april:
Afholdes der kvalitetsklas-
ses for ung-hundeklasse og 
åbenklasse. Mødested bliver i 
terrænet.
  Generalforsamlingen, afhol-
des på Videbæk Fritidscenter 
(se mere herom andetsteds i 
bladet)

Lørdag d. 6.  april:
Afholdes der kvalitetsklasses 
for ung-hundeklasse og åben-
klasse. Mødested standkvarter.

  Matchning for Bretons i ung-
hundeklasse og åbenklasse. 
Mødested bliver i terrænet.
  Festmiddag og præmie over-
rækkelser på Videbæk Fritids-
center

Søndag d. 7. april:
Afholdes der International 
Vinderklasse for Bretons
  Mere detaljeret info følger på 
DBK-Web og DBK-Facebook
J  eg håber, vi får en forrygende 
prøveweekend. 
  Peer Bæch-Laursen

Foto: Peer Bæch-Laursen.

Generalforsamling 2019
Dansk Breton Klubs generalforsamling afholdes fredag den 5. 
april 2019 kl. 20.00 på Videbæk Fritidscenter i Videbæk.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
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 med-
delelse af ansvarsfrihed 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand 
      Formand Søren Stenhøj er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
      Claus Raahauge modtager genvalg
      Claus K Rasmussen modtager valg
      Thomas Severinsen modtager valg

6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt 
(Årets unge hund 2018 og Årets Hund 2018)

Husk, at forslag til kandidater til bestyrelsen samt forslag i øvrigt 
skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2019.

Årets hunde 2018
Indstilling til årets hunde kan inden generalforsamlingen den 5. 
april 2019 fremsendes til formand Søren Stenhøj, ssj@gribsko-
vens.dk.
  Kriterier for opnåelse af point kan fi ndes på DBK´s hjemme-
side under Resultater/Pokaler og derefter Årets unge hund eller 
Gætte mindepokal.

Aktiviteter i Dansk 
Breton Klub.
Træning på Kongenshus:
Lørdag d. 16/2 og søndag d. 17/2-
2019 afholdes der fællestræning på 
Kongenshus Hede.
Vi mødes på parkeringspladsen ved 
Kongenshus Hotel, Vestre Skivevej 
142, 8800 Viborg, kl. 9.00 begge 
dage. 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.
  Seneste tilmelding d. 09/1-19 til 
Anne E. Krogh anne_ekrogh@hot-
mail.com eller tlf. 24256879
  Der forefi ndes B&B i området.
  Anne E. Krogh.

Midt- og Vestjylland 2019
Dette er en oversigt over de datoer, 

hvor vi kan tilbyde træning i 2019.
Nærmere oplysninger om tidspunkt 
og mødested vil blive slået op på 
klubbens hjemmeside og på Face-
book under bl.a. ”Bretonbanden”.

Marktræning: 
Søndag den 10. februar 2019 ved 
Videbæk
  Lørdag og søndag den 16. og 17. 
februar 2019 træning på Kongenshus 
Hede (se mere andetsteds)
  Lørdag den 23. februar 2019 ved 
Videbæk med morgenkaff e
Der vil blive en træningsdag ca. to 
uger før der Hovedprøven.

Apporteringstræning: 
Opstart tirsdag den 30. april 2019 og 
de efterfølgende tirsdage frem til 
prøverne omkring 10. august. 

Lokal apporteringskonkurrence 
tirsdag d. 2. juli 2019. 
Afslutningsfest afholdes fredag d. 
23. august 2019. 

Aktivitetsgruppen Midtjylland 
består af Harry Jensen og Torbjörn R. 
Lund Nielsen

Sydjylland og Fyn 2019
Fakkeløjte vintermøde d. 24. januar 
2019 Tilmelding på bretonsyd@e-
mail.dk  Mødetid kl. 18.30
Mødested: Fredstedvej 14, 6040 
Egtved. Der vil efterfølgende være 
kaff e og kage. 

Fakkeløjtefest d. 15.juni 2019 
afholdes i Jagthytten i Fredsted. 
Indbydelse bliver udsendt senere.

Apporteringsprøve afholdes d. 3. 
august 2019 (Den Fynske apporte-
ringsprøve) Se Dansk Breton Klubs 
Hjemmeside for mere info.

Foto: Peer Bæch-Laursen.
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Marktræning:
D. 9. februar 2019 marktræning Bo-
gense kl. 9.00. Tilmelding til Benny 
Kuhlmann mobil nr. 29907271. Max 1 
hold og fortrinsvis nye hundeførere. 
Mødested oplyses ved tilmelding. 
Vi starter med morgenmad. Husk 
madpakke til frokost. Pris 50 kr.
  D. 17. februar 2019 marktræning 
Fredsted kl. 9.00. Tilmelding til Win-
nie Larsen mobil nr. 25168402. Max 
1 hold og fortrinsvis nye hundefører. 
Mødested oplyses ved tilmelding. 
Vi starter med morgenmad. Husk 
madpakke til frokost. Pris 50 kr. 
  D. 23. februar 2019 marktræning 
Bogense Jagtforening kl. 9.0.0. 
Tilmelding til Kaj Rasmussen mobil 
nr. 4011 2118. Max 1 hold. Mødested 
oplyses ved tilmelding. Vi starter 
med morgenmad. Husk madpakke til 
frokost. Pris 50 kr.

D. 22. august 2019, Marktræning  
Mødetid: Kl. 18.30. Mødested:  Fred-
stedvej 14, 6040 Egtved

Apporteringstræning Fredsted
(Kun for medlemmer af DBK)
11. april, 25, april, 9 maj, 23 maj 
(Pralefoto), 4 juni, 8 august  
Mødetid: Kl. 18.30. Mødested: Fred-
sted Skovvej 7, 6040 Egtved 
Tilmelding bretonsyd@e-mail.dk 
Pris: 300 kr./hund for trænings-
sæsonen 

Marktræning Fredsted d.  22. 
august. Mødetid: Kl. 18.30. Møde-
sted:  Fredstedvej 14, 6040 Egtved

Apporteringstræning Bogense
20. juni, 27. juni, 4. juni, 8 juli, 11 juli 
(ferie i uge 29), 25 juli, 1 august
Mødetid: Kl. 18.30. Mødested: Smid-
strupvej 17, Bogense. Tilmelding Kaj 
Rasmussen mobil nr. 40113118 Pris 
50. kr./hund. pr. gang

Aktivitetsudvalget består af: Win-
nie Larsen, Dorthe Straarup, Benny 
Kuhlmann, og Kaj Rasmussen

Sjælland 2019
Aktivitetsudvalget på Sjælland har 
haft tænkehatten på og har lagt 
store planer for 2019. Så nu skal 

I sætte krydser i kalenderen på 
følgende datoer:

Lydighedstræning: 5. januar til og 
med 2. februar.

Marktræning: 9., 17. & 23. februar.

Apporteringstræning:
Køge: 6. maj til og med 10. juni
Hillerød: 7. maj til og med 11. juni

Familiedag 22. juni

Udvidet apporteringstræning i Hil-
lerød 9. juli til og med 6. august

Apporteringsprøve 11. august.

Inden marktræningen vil der komme 
en introaften, der især henvender 
sig til nye hundeførere og erfarne 
hundeførere, der trænger til lidt op-
datering. Nye/ uerfarne hundeførere 
vil blive knyttet til en mentor, hvis 
de har interesse i dette. I løbet af 
foråret vil der komme en hyggeaften 
med inspiration fra en foredragshol-
der. Inden apporteringstræningen vil 
der også være en aften med oplæg 
fra en hundefører med stor erfaring 
med apportering.
  Familiedagen vil indeholde skue, 
apportering, diverse sjov og slutte af 
med fest om aftenen
  Efteråret vil byde på nyjægerjagt og 
træning i ro i opfl øj.
  Vi håber at se så mange som muligt 
til arrangementerne, og vil gøre vores 
til at de både bliver lærerige, inspire-
rende, sjove og hyggelige.

Aktivitetsudvalget på Sjælland be-
står af Claus Nielsen, Merete Larsen 
& Bent Olsen samt Aage Stenhøj

Nordjylland for 2019
Indendørs lydighedstræning i ride-
hallen på Luneborg, Luneborgvej 271, 
9382 følgende lørdage i januar 2019 – 
6.,13., 20., og 27. for alle, der gerne vil 
have tips og træning til og med deres 
Breton. Tilmelding til Oluf via mail 
breton@stofanet.dk eller på tlf. nr. 
2878 6586 og helst efter kl. 18.00.
  Træningstid for de fi re søndage er 
kl. 10.00 Træningen varer ca. en time 

og koster 50 kr. pr. hund pr. gang. 
  Bemærk, at der skal være mindst 5 
hunde tilmeldinger pr lørdag. Tilmel-
ding skal være Oluf i hænde senest 
en uge før. Husk, det også er vigtigt 
med den sociale træning bagefter, 
hvor der kan købes øl og vand af 
Lene på Luneborg. 
  Glæd jer til en fantastisk januar 
2019 og tilmeld jer allerede nu til 
nogle lærerige søndage. 
Det nordjyske aktivitetsudvalg vil 
hermed opfordre alle nye som gamle 
Bretonfolk med deres hund i at del-
tage i en eller fl ere af disse dage.

Markprøvetræning i det Nordjyske:
Lørdag 2. februar 2019 mødested 
Manna Thise yderligere oplyses ved 
tilmelding. Tilmelding senest d. 26/1 
til Oluf: breton@stofanet.dk  / 2878 
6586  
  Lørdag 9. februar 2019 hos Jens 
Hvass, Ørsøvej 62, 9330 Dronning-
lund. Tilmelding senest d. 2/2 til 
Oluf: breton@stofanet.dk / 2878 
6586 max 10 hunde.
  Lørdag 23. februar 2019 hos Jens 
Hvass, Ørsøvej 62, 9330 Dronning-
lund. Tilmelding senest d. 16/2 til 
Oluf: breton@stofanet.dk / 2878 
6586 max 10 hunde  
  Søndag 24. februar 2019 i Mou, 
mødested Dokkedal vej 46, 9280 
Storvorde - Mou 
  Tilmelding senest 17/2 til Keld: fae-
stegaarden@gmail.com  / 2099 5422
  Fælles for ovennævnte marktræ-
ninger er mødetid kl. 9.00 Husk nu at 
tilmelde rettidigt pris kr. 50 pr. hund

Lokalprøve i det Nordjyske:
Søndag 3. marts - 2019 kl. 9.00 i 
Mou, mødested Ny Høstmarkvej v/
Mou Skydebane.
  Tilmelding ”først til mølle-princip” 
senest søndag d. 24/2 til Keld: fae-
stegaarden@gmail.com  / 2099 5422 
pris 150 kr. pr hund

Apporteringstræning i det Nord-
jyske: 
Lørdag 3/8 – 2019 i Mou, mødested 
Dokkedalsvej 46, 9280. Tilmelding til 
Keld: faestegaarden@gmail.com  / 
2099 5422
  Tilmelding skal ske senest 1 uge før 
træningsdagen. Mødetid er klokken 
10.00  Prisen er kr. 50 pr. hund. Der 
skal minimum være 5 hunde tilmeldt 
for at træningen gennemføres, husk 
at sætte kryds i kalenderen allerede 
nu.

  Apporteringstræning i Mou: 
Kom og vær med i apporteringstræ-
ning hos Keld Sørensen hver mandag 
fra d. 17/6 til d 29/7 træningen er 
målrettet til annerkendt apporte-
ringsprøve (A-prøve) samt Breton’s 
B prøve d. 10/8 2019.  Tilmelding til 
Keld: faestegaarden@gmail.com  
/ 2099 5422 om fredagen inden 
træningerne er nødvendigt pga. 
optøning af vild. Der afregnes kun 
for vildt.

Apporteringsprøve lørdag d. 10. 
august 2019 i Mou: 
  Anerkendt apporteringsprøve 
(A-prøve) samt Breton’s B prøve 
pris følger hundeweb. Tilmelding 
og betaling via: www.hundeweb.dk  
Prøven starter kl. 9.00, og der kan 
købes kaff e og brød til dagspris fra 
kl. 8.00. 

Udstilling søndag 11. august 2019, 
ligeledes i Mou: 
  Anerkendt Certifi kat udstilling af 
Breton. Tilmelding og betaling via: 
www.hundeweb.dk  Udstilling star-
ter kl. 10.00 og der kan købes kaff e 
og brød til dagspris fra kl. 9.00.

Kaldaskerfest lørdag eftermiddag 
og aften d. 10 august i Jagtstuen hos 
Kirsten & Keld:
  Reserver allerede nu weekenden til 
Apporteringsprøve/Årets Kaldasker-
fest/Udstilling. Der er max er plads 
til 50 personer til Kaldaskerfesten . 
  Tilmelding og betaling til Kal-
daskerfesten hos Henrik Bonderup 
bonderup.breton@gmail.com beta-
ling på mobilpay 2210 4870 bemærk 
at nr. er ændret.

Marktræning lørdag d 17. og 24.  
august 2019:
Mødested oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding senest d. 10/8 til Oluf: 
breton@stofanet.dk / 2878 6586

Marktræning lørdag d. 31. august 
2019:
Træning hos Jens Hvass, Ørsøvej 
62, 9330 Dronninglund. Tilmelding 
senest d. 17/8 til Oluf: breton@stofa-
net.dk / 2878 6586   

Aktivitetsudvalget for Nordjylland 
består af Anni & Jens Hansen, Asger 
Bak, Keld Sørensen, Oluf Sønderga-
ard samt Henrik Bonderup

Fakkeløjtere er lig med socialt samvær og masser af spas. Foto: Winnie B. 
Larsen.

Bertha apporterer due til Søren Stenhøj. Foto: Lene Mortensen.
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Svenske ryper
Så blev det min tur til at 
komme på jagt i Sverige for 
første gang. 
Jeg havde været bekymret 
om min fysik og kondi kunne 
holde, heldigvis havde mine og 
hundenes forberedelser havde 
været gode.
  Vi var fi re bretonfolk og otte 
bretons med på turen til Sa-
xnäs, og vi skulle jage fi re-fem 
dage, henholdsvis på fj eldet 
efter ryper og i skoven efter 
skovfugle. Jeg havde Mandi 
med, som skulle bruges på 
skovfuglejagt og unghunden 
Falco, som skulle slippes på 
fj eldet. Min mand, Jan, havde 
Luke og Anoq med, så vi havde 
fi re hunde at arbejde med, når 
vi jagtede. 
  Hjemmefra havde vi planlagt, 
at vi ville fl yve i fj eldet med he-
likopter 2 gange for at optimere 
kræfterne. Derved fi k vi det 
optimale ud af vores tur. Første 
dag fl øj vi på fj eldet, og der skal 
lige siges, at kræver sin mand 
at stoppe fi re forventnings-
fulde mennesker og syv ivrige 
bretons ind i en lille helikopter. 
  At komme ud i fj eldet og 
opleve stilheden, den smukke 
natur og kun være der med sin 
bedre halvdel, sine bretons for 
at gå på jagt hele dagen, det 
er livet.

Da vi kom på fj eldet, fi k Jans 
Anoq stand langt ovre på den 
anden side af et myr (vådom-
råde), og vi måtte udenom og 
derover. Da vi manglede 50 
meter, gik en rype på vingerne 
ved en lille birk med ryperis 
omkring. Hunden forfulgte 
kort, men kom tilbage og tog 

stand igen. Nu lettede en stor 
fl ok ryper og fl øj i fl ere retnin-
ger. Både Jan og jeg fi k skudt, 
men jeg må indrømme, at jeg 
nød de smukke hvide ryper, 
der kom fl yvende, og fi k ikke 
trukket langt nok frem på dem, 
så det var to forbi-skud fra min 
side. 
  Efter en kort pause fortsatte 
vi efter ryperne, og kort efter 
havde Anoq endnu en stand. 
Der lettede et par ryper umo-
tiveret, som vi ikke fi k skudt, 
men han blev stående, og på en 
avance kom der en rype, som 
jeg skød i et perfekt bagskud. 
Min første rype, og så på en 
perfekt situation for hunden. 
Jeg var i himlen.
  Hundene arbejdede godt, og vi 

havde fl ere situationer i løbet 
af dagen. Sidst på formiddagen 
så Jan, at den ene hund havde 
stand. Han skyndte sig venstre 
om en lille skov og jeg højre 
om. Da Jan kom frem, så han 
at den unge Falco havde stand. 
Hunden avancerede på ordre 
en stor fl ok ryper, hvor Jan 
fi k skudt en. Den unge hund 
apporterede og afl everede til 
mig. Og ja, jeg var stolt. Det var 
den første stand, han havde 
for vildt, og at det blev til en 
fuldbyrdet situation, var helt 
perfekt.
  De følgende dage, skiftede vi 
mellem rypejagt og skovfugle-
jagt – sidstnævnte er mindst 
lige så spændende, som jagten 
på ryper.

Da vi på tredjedagen, sad og 
ventede på hjemturen med 
helikopteren, var det skønt 
at mærke hunden kravle op i 
skødet på en, rulle sig sammen, 
kikke op med et sagligt blik, 
hvorefter den gemte næsen ind 
i lyske og snorksov, alt sammen 
i løbet af 20 sekunder, det er 
essensen af en jagthund. 
  Og at se en ung hund vågne, 
og gå på jagt, som om den 
aldrig har lavet andet indikerer, 
at jagten ligger dybt i deres 
gener, og det er det de trives 
allerbedst med.
  Er jeg klar på Sverige igen? Ja, 
selvfølgelig er jeg det.
  Winnie B. Larsen

Winnie B. Larsen med Luke på Rypejagt Sverige 2018. Foto Jan B. Larsen.

Rype nedlagt på jagten i Sverige 2018. 
Foto Winnie B. Larsen.

DANSK BRETON KLUB
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DANSK RUHÅR 
KLUB

Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, 
Trudslevvej 58, 9480 Løkken. 
Tlf. 98 88 30 03/20 30 00 03. 
e-mail: Borupgaard@mail.
tele.dk.

Kasserer:
Anny Diederichsen, 
Riglandsevej 3, Drenderup, 
6580 Vandrup. Tlf. 75 59 82 
53/6 130 82 53. 
e-mail: stenmarken@email.
dk. 

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 
1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding. 
Tlf. 21 75 58 57. 
e-mail: bento@bbsyd.dk.

www.pointerklub.dk

Dansk Pointer Klubs hovedpr¯ve

„Blikfang“
Der er også andre ting end 
hunde. der fanger ens øjne, 
når man er på markprøve med 
kameraet.
  B.O.

Dansk Pointer Klub afholder 
hovedprøve den 22.- 23. og 24. 
marts 2019. Prøven afvikles 
med udgangspunkt fra ECCO 
Conference Center i Tønder, dog 
vil der fredag den 22. marts 
være mødesteder andre steder i 
det sydjyske. Mødested for alle 
vil fremgå af program på klub-
bens hjemmeside, som bliver 
oploadet senest den 19.marts. 
  Alle dage er der opråb på 
standkvarteret klokken 08:00 – 
fredag er de der skal møde an-
det steds naturligvis undtaget! 

Programmet er som følger:
Fredag den 22.marts afholdes 
unghunde- og åben klasse. 
Klokken 18:00 serveres dagens 
ret på standkvarteret. Klok-
ken 20:00 afholdes klubbens 
ordinære generalforsamling på 
standkvarteret. 

Lørdag den 23. marts afholdes 
unghunde- og åben klasse 
samt klubbens UKK. For delta-

gelse i UKK gælder regelsættet, 
som kan fi ndes på klubbens 
hjemmeside.
Klokken ca 16:00 afholdes 
matchning for alle pointere 
med 1. præmie i UK og ÅK 
under de to første prøvedage. 
Mødested er standkvarteret.
Klokken 19:00 afholdes klub-
bens festmiddag på standkvar-
teret.

Søndag den 24. marts afvik-
les unghunde- og åben klasse 
samt klubbens internationale 
vinderklasse.   

Tilmelding af hunde til prøven, 
skal ske via hundeweb. Sidste 
tilmeldingsfrist er tirsdag den 
12. marts.

Bestilling af forplejning skal 
ske via blanket på klubbens 
hjemmeside. Denne skal sam-
men med betalingen være 
Anny Dideriksen i hænde 
senest tirsdag den 12. marts.

  Bestilling af værelser til over-
natning, skal ske direkte til det 
overnatningssted man ønsker 
– overnatningsmuligheder 
fremgår af opslag på hjemme-
siden.
  Vi håber, at rigtig mange 
vil møde op på prøven, hvor 
alle engelske racer er meget 
velkomne til at deltage i ung-
hunde og åben klasse alle tre 
dage.
  Er der spørgsmål til forplej-
ning bedes man kontakte Anny 
Dideriksen på mail: stenmar-
ken@gmail.com
Spørgsmål til indkvartering 
og tilmelding bedes rettet til 
prøveleder Flemming Sørensen 
på mail: fs@toha.dk 

  Vi glæder os til at se jer alle i 
det sønderjyske.
  De bedste hilsner 
  Dansk Pointer Klubs besty-
relse

Dansk Pointer Klub afholder ordinær generalforsamling fredag d. 
22. marts 2019 kl. 19.00 på ECCO Conference center, Ecco Alleen 
4, 6270 Tønder, Tlf. 74911675

Dagsorden.
1. Valg af 3 stemmetællere. 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i 
    forløbne år, til beslutning. 
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, til 
    godkendelse.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er Alex Nis-
    sen (ønsker ikke genvalg) og Flemming Fuglede Jørgensen. 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er: Anne 
    Hansen (1. suppleant) og Erik Aarø. (2. suppleant). 
7. Valg af 2 repræsentanter for region 1, 2 & 3 for 3 år. Region 1 på 
    valg er Jacob W. Jacobsen og Jes Krag. Region 2 på valg er Mar-
    tin Mortensen og Erik Aarø. Region 3 på valg er Allan Diderich-
    sen og Allan Bredsgaard. 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er: Jens Foldager og Steff en 
A. Olesen. 
9. Behandling af forslag fra bestyrelsen og klubbens medlem
    mer. Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på 
    generalforsamlingen, såfremt de er meddelt formanden 
    skriftligt inden 1. februar det pågældende år. Eventuelt. Her 
    kan alt vedrørende klubben diskuteres, men intet kan vedta- 
    ges.
10. Eventuelt.

Dansk Pointer Klubs 
generalforsamling 2019

Foto: Flemming Østergaard.

Ved årsskiftet
I klubbens julebrev 2017 skrev 
jeg; Når Københavns rådhus-
klokker ringede det nye år 
ind, så glider Dansk Pointer 
Klub ind i sit ethundrede års 
jubilæums; 
  2018 blev et år med masser 
af aktiviteter, og i skrivende 
stund, er der kun få dage til, 
at rådhusklokkerne igen ved 
midnatstid ringer et nyt år ind. 
Denne gang tolker jeg det først 
og fremmest som afslutning 
på et hektisk år, hvor det 
ene arrangement efter det 
andet blev afholdt rundt om 
i landet. Alle steder blev man 
mødt med et smil og et stort 
velkommen. Det krævede et 

Foto: Bent Olsen.

Kruse Meier 70 år
Tirsdag den 22. januar fyldte 
Kruse Meier 70 år. Stort til-
lykke. Se nærmere omtale på 
DPKs hjemmeside.
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stort forarbejde med mange 
hjælpere både i felten og i det 
administrative på standkvar-
tererne, men alt klappede, alle 
var glade. Mislydene var puttet 
i den store sorte sæk. 
  I løber af et par uger, hvis jor-
den kan bære, som man siger, 

starter et nyt års aktiviteter, 
med vintermøde, forårstræning 
med henblik på årets prøver. 
Nye hunde kommer på banen, 
og bliver vurderet af konkur-
renter på venskabelig vis. 
Mislydene skulle gerne blive i 
sækken.

  Her på denne side tror jeg, at 
jeg kan udtale en stor tak på 
vegne af alle Dansk Pointer 
Klubs medlemmer, til alle de, 
der året igennem, gjorde en 
stor indsats for at fejre klub-
bens 100års fødselsdag. Uden 
jer havde det slet ikke kunnet 

lade sig gøre.
  2018 vil aldrig blive glemt, 
idet, der på forårets hoved-
prøve, bliver fernisering af en 
stor og fornem bog på godt 130 
sider, i skrift og billeder.
  Bent.

Opkrævning af kontingent for 
2019 Bedes betalt senest inden 
udgangen af februar.
  Ordinære medlemmer 400 kr. 
Udlændinge 450 kr. Husstand 
100 kr.B- medlem og sædbank 
200 kr. Bedes indbetalt på 
konto i Danske Bank Reg. nr. 
0933 Konto nr. 4378127572
  Udlandet:  Swift/
Bic: DABADKKK Iban nr. 
DK2230004378127572
  Kontingent kan også betales 
på mobilePay nr. 2238 9984
  Årbogen er stoppet i sin nu-
værende form. Der udkommer 
i stedet i år en jubilæumsbog 
over 2018, som kan købes på 
hovedprøven 2019. Pris 100 kr. 
  Hvis årbogen skal fortsætte 
i en mindre udgave på ca. 150 
sider, og kun for DPK, skal det 
besluttes på generalforsam-
lingen, og kun hvis der kan 
skaff es arbejdskraft dertil uden 
for bestyrelsen. 
  Der vil i det nye år komme 
vigtig information om EU’s 
persondataforordning, som du 
skal forholde dig til. 
  Da klubbens kommunikation 
fremover hovedsalig vil foregå 
elektroniskopfordrer jeg alle til 
at tjekke/tilføje jeres e-mail 
adresse.  Kasserer Anny Diede-
richsen, stenmarken@email.
com
OBS !!!!.
  På grund af EU’s persondata-
forordning er/bliver medlems-
listen fj ernet på hjemmesiden 
. på den nye hjemmeside 
arbejdes der på at lave en skjult 
medlemsliste. Hvis du ikke 
ønsker at dine oplysninger skal 
stå i denne liste, må du give 
besked til kassereren. 
  Med venlig hilsen 
  Anny Diederichsen

Kontingent 2019

Region I.
Region I afholder forårstræ-
ning søndag den 24. februar 
2019. Mødested Borupgård 
Trudslevvej 58 9480 Løkken. 
Mødetid kl. 10,00 husk mad-
pakke. Venlig hilsen Jes Krag.

Region II
Forårstræning Djursland. 
Lørdag d. 23. februar kl. 9.00. 
Afholdes fællestræning for 
alle engelske racer. Medbring 
madpakke og drikkevarer. 
Mødested Ørsted 8950. 
Ørstedkærvej. Skydecenter. 
Tilmelding Martin Mortensen 
86395045 – 26110344

Fælles forårs træning omkring 
Skive 2019.
Der afholdes fællestræning 
lørdag den 2. marts 2019. Alle 
engelske jagthunderacer er 
velkommen.
Vi mødes på P - Pladsen bag 
Højslev Kro, ved Højslev Sta-
tion, 7840 Højslev. Kl. 9.00. 
Medbring madpakke og drik-
kevarer.
Tilmelding til: Erik Aarø på, 

telefon: 97 51 11 81, mobil: 20 
41 09 30.

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

Region IV
Dansk Pointer klub og Engelsk 
Setter klub afholder Forårs-
træning. Den 17. februar på 
Midtfyn Mødested: Sødingevej 
28, 5750 Ringe.
  Tilmelding: Hos Anders Var-
ming, Mobil 40 79 26 17 
  Den 24. februar på Vestfyn 
Mødested; Blangstrupvej 12, 
5610 Assens.
  Tilmelding: Hos Alex Nissen, 
mobil 40 43 48 50.
  Fælles for begge steder mø-

des vi kl. 9,00 Efter træningen 
spiser vi vores medbragte 
mad. Alle er velkommen.

Region V
Dansk Pointer klubbens vin-
tertræning 2019 på Sjælland, 
bliver igen afholdt, nøjagtig 
som den gode tradition, det er 
blevet til. Lørdag d. 2. februar 
og lørdag d. 16. februar 2019 
kl. 10.00 hos Niels Petersen, 
Højgårdsvej 61, 4683 Rønnede.
  Vi starter med en kop kaff e, 
så ingen skal vente i kulden. 
Efter træningen går vi ind i 
Niels’ “hundstuga” og spiser 
egen medbragte mad i god 
varme, til historier fra dagens 
oplevelser og anden hunde 
snak. Pris er 50,-kr. pr. hund. 
Alle stående hunderacer er 
velkomne,
  De unge prioriteres højt. 
Tilmelding til Niels på mail: 
hyllede-grusveje@live.dk.
  De bedste hilsner/Sjællæn-
derne/Niels, Tage, Lasse & 
Peter.

Foto: Bent Olsen.

Vinter og forårstræning i Dansk Pointer Klub

DANSK POINTER KLUB

Jagthunden nr. 1/2019



61

Engelsk Setter Klubs hovedpr¯ve ENGELSK 
SETTER KLUB 
I DANMARK

Formand:
Erling Clausen, Bobøl Folding-
brovej 2, 6683 Føvling. Tlf. 23 
34 06 35.
e-mail: erlingclausen@live.dk.

Kasserer:
Peer Vinding Clausen, 
Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted. 
Tlf. 75 31 02 21.
e-mail: pvc@vindingetco.dk.

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

www.engelsksetterklub.dk

Klubsider
Engelsk Setter Klubs sider i 
Jagthunden er medlemmernes 
og klubbens direkte linje til ud-
veksling af gensidige oplysnin-
ger og historier om oplevelser 
med den engelske setter.
  I en tid, hvor de digitale  me-
dier næsten helt har overtaget 
nyhedsformidling i klubben, - 
også i forhold til den funktion, 
som klubbens årbog tidligere 
udfyldte, er det af vital betyd-
ning for fremtidens histo-
rieskrivning, at klubsidernes 
ord, tekster og billeder også i 
fremtiden er en del af Engelsk 
Setter Klubs informationssy-
stem. 
  Og meget gerne i en styrket 
udgave. Langt fl ere små histo-
rier fra medlemmernes oplevel-
ser med vore herlige jagthunde 
ikke mindst – fra dagligdagens 
jagt og træning, vil være et 
væsentligt bidrag til at gøre 
klubsiderne interessante for 
et større publikum. Det er en 
vigtig brik i arbejdet, som vi alle 
i fremtiden må bidrage med, 
hvis den forunderlige jagt og 
markprøvesport med engelske 
settere også skal opleves af 
vore efterkommere.  Harris.

Hovedprøven 2019 afholdes 22., 
23. og 24.marts.
Standkvarter: EUC-skolen, Au-
debo Skolevej, 4300 Holbæk.
Prøveleder: Klaus Olesen, 4015 
1524

Program fredag: 
ÅK og UK. Samtlige hold møder 
kl. 8.00 på Kaisholm, Bråbyvej 
77, Haslev, hvor Ove Jensen, 
som udover, at han har sørget 
for terræner til dagens afprøv-
ning, også forestår morgen-

kaff e m.v.
Efter dagens afprøvning mødes 
vi på standkvarteret til fælles-
spisning og generalforsamling.

Program lørdag:
VK, ÅK og UK afholdes på 
terræner i Hornsherred og på 
Vestsjælland.
Dagen afsluttes med match-
ning i ÅK og UK på Tuse Næs.
Om aftenen er der festmiddag.

Program søndag:
2.heat og matchning i VK samt 
UKK. Afholdes på Tuse Næs.
Afslutning afholdes på stand-
kvarteret. 
Yderligere oplysninger: Se klub-
bens hjemmeside eller kontakt 
prøveleder.

Tid til markprøve. Foto: Harris Jensen.

Generalforsamling
Engelsk Setter Klubs general-
forsamling den 22.marts kl. 
20.00 på EUC-Skolen, Audebo 
Skolevej, 4300 Holbæk.
  Dagsorden i henhold til klub-
bens love. 
Vær opmærksom på, at 
forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde 
senest 1.marts. 

Klubweekend
Dansk Gordon Setter Klub arbejder på at arrangere fælles klub-
weekend til sommer. Blad om til deres klubsider.

Nok et championat til 
Bjerndrups Birk
På DKKs udstilling 3.novem-
ber i Herning fi k Birk veteran-
certifi kat nummer 3, og han 
blev dermed Dansk Veteran-
champion. I tillæg blev han 
bedste hanhund og BIM. 

Foto: Elisabeth Heian.

Der er mulighed for fællestræning sammen med de øvrige engel-
ske specialklubber følgende steder og dage:
  9. og 10.februar på Kongenshus Hede. Mødested på parkerings-
pladsen (kl. 9.30). Tilmelding til Tage Skov 2128 5651 – tskov@
privat.dk. 
  17.februar kl. 9.00 på Midtfyn. Mødested på Sødingevej 28, 5750 
Ringe. Tilmelding til Anders Varming, 4079 2617. Efter træningen 
spiser vi madpakken på mødestedet.
  24.februar kl. 9.00 på Vestfyn. Mødested på Blangstrupvej 12, 
5610 Assens. Tilmelding til Alex Nissen, 4043 4850. Efter trænin-
gen spiser vi madpakken på mødestedet.
  2.marts kl. 9.00 omkring Skive. Mødested på P-pladsen bag 
Højslev Kro, 7840 Højslev.

Vintertræning

Parløb i tidligt forår. Foto: Kenneth Asmussen.
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Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, 
Allindemagle Ø, 4100 Ring-
sted. Tlf. 22 12 22 52.
e-mail: asgeirpalljuliusson@
gmail.com.

Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 
4370 Store Merløse. Tlf. 30 33 
19 49.
e-mail. lauge.stiig.larsen@
gmail.com.

Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf. 21 93 88 24. 
e-mail: anne.eliasen@privat.
dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf. 25 
46 53 23.
e-mail: anne.geisler@outlook.
com.

DANSK 
GORDON SET-

TER KLUB

www.dgsk.dk

DGSK’s Forderbypr¯ve 

Gordon setter
Den elegante Gordon Setter er 
en fantastisk jagtkammerat 
på fuglejagter, hvor den tager 
stand for vildtet, men dens 
alsidighed gør, at den bliver 
god til de jagtformer, som den 
bruges til. Mange af os bruger 
den også på markprøver, hvor 
hundens jagtlige kvaliteter 
bedømmes.
  Gordon Setteren er en mel-
lemstor hengiven, sjov og 
børnevenlig familiehund. Den 
skal aktiveres og udfordres, 
og  så er det  naturligvis vigtigt 
med dressur. 

Foto: Erik Petersen.

DGSK traditionsrige Forderby 
afholdes lørdag den 2. marts 
2019.

Standkvarter: Huset Solvang, 
Bleldvej 40, 8700 Horsens. 
Opråb og let morgenkaff e m. 
brød sker på Standkvarteret kl. 
8:00.
  Prøvestart 8:30 køres ud i 
terrænet. 
  Frokostsuppe i terrænet. 
  Afslutning ved Standkvarter. 
  Tilmeldingsfrist for arrange-
ment: 23/2-2019
  Pris: 350,-  inkl. Kaff e, mor-
genmad og frokostsuppe. 

Ønsker tilskuere/publikum at 
købe morgenmad og frokost er 
prisen for dette kr. 125,- og det 
skal bestilles senest 23/2-2019
  Tilmelding til Ásgeir på apj@
sterna.dk eller mobil 22 12 22 
52. 
  Betaling kan ske kontant på 

dagen eller via Mobile Pay 2212 
2252 (APJ)

Prøveterræn: Udvalgte arealer 
på nordsiden af Horsens fj ord, 
strækker sig fra Hov til Hor-
sens. 
Prøveleder: Torben Schulz 
Jensen
Dommere: Se hjemmeside eller 
FB. 
Terrænleder:. Lars Mikkelsen, 
Kenneth Asmussen og Torben 
Schulz Jensen. 

Startberettiget er alle unge 
Gordon Settere, som maksi-
mum fylder 2 år i løbet af 2019 
Der gøres opmærksom på, at 
der ingen minimumsalder er, 
blot er det op til ejeren at vur-
dere, om den unge hund er klar. 
Normalt går det fi nt fra 8 må-
neders alderen og opefter, hvis 
hunden er rimelig selvstændig 
i søget, og kan tage stand for 

fuglevildt. På Forderby er det 
også en tradition, at specielt 
nyere hundeførere hjælpes 
ekstra godt i vej af de mere 
erfarne.
  Der er mulighed for aftensmad 
og overnatning ved Standkvar-
ter fra fredag til lørdag for dem, 
der måtte komme langvejs fra. 
(Overnattende gæster op til 
3-4 personer, først til mølle) 
Kontakt Torben Schulz Jensen, 
mob. 40542373
  Ønsker man B&B-komfortabel 
overnatning, kan det anbefales, 
at man asap tager kontakt til:
  http://www.visithorsens.dk/
lille-tyrrestrup-gaestehus-
horsens-gdk608648. 
https://provstegaarden.com/
http://danhostelhorsens.dk/
Og så må vi håbe vejret holder 
denne gang!
  Vel mødt 
  Torben Schulz Jensen, Prøve-
leder

Ses vi på Dansk Gordon Setters Klubs hovedprøve 
d. 29-30-31. marts 2019?
  Årets hovedprøve afvikles, som omtalt i de-
cember nummeret, med standkvarter på Hotel 
Søgården i Brørup i Sydjylland. 
  På klubbens hjemmeside www.dgsk.dk kan du 
læse alt om hvordan prøven afholdes, og forslag 
til overnatning på enten Hotel Søgården eller på 
Foldingbro Camping. 
  Fristen for tilmelding til prøver, forplejning osv. er 
torsdag d. 21. marts, men tilmeld gerne tidligere 
af hensyn til planlægningen. Hvis du har spørgs-
mål så kontakt prøveleder Anton Dahl, mobil +45 
22 74 80 40 eller mail: karlantondahl@gmail.com.

DGSKs hovedpr¯ve 2019

Foto: Anton Dahl.

Indkaldelse - Generalforsamling 
Hermed indkaldes til Generalforsamling i Dansk 
Gordon Setter Klub fredag den 29. marts 2019 kl. 
20:00 på Hotel Søgården, Stadionvej 7-11, 6620 
Brørup

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter). 
1. Valg af Dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af 2 stemmetællere. 
4. Formandens beretning til godkendelse. 
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
    2018
6. Forelæggelse af budget 2019. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
  - På valg til bestyrelsen er Kristian Frøkjær Poul 
    Erik Dahl, Peter Jensen og Ole Frank. Alle er 
    villige til genvalg

  - Suppleanter til bestyrelsen er Martin Larsen 
     (Sjælland) Thomas Rosengaard Poulsen (Fyn) 
     og Erik Lystrup Nielsen (Jylland) Alle er villige 
     til genvalg 
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Bestyrel-
     sen foreslår genvalg af Michael Olsen og Anne 
     Eliasen samt genvalg af Bent Simonsen, som 
     suppleant. 
10. Eventuelt 

Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen 
skal være klubbens formand eller sekretær i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen 
jfn. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. Øvrige forslag skal 
være de samme i hænde senest 3 uger før ge-
neralforsamlingen jfn. § 10 stk. 3 i vedtægterne, 
som fi ndes på http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter/

Jagthunden nr. 1/2019



63

DANSK GORDON SETTER KLUB

Nu går den desværre ikke læn-
gere! Efter 10 år med uændret 
kontingent har bestyrelsen 
besluttet at forhøje årskon-
tingentet med 50 kr. for A 
medlemmer. Det er der mange 
gode grunde til, men vigtigst 

er at vi i perioden har haft sti-
gende omkostninger, og da vi i 
samme periode har reduceret 
vore indtægter ved at tilbyde 
et gratis familiemedlemsskab 
per husstand er stigningen 
påkrævet.
  Øvrige satser forbliver de 
samme som hidtil. 

Kontingent oversigt for 2019:
A medlemskab: Kr. 525,00. 
Gælder for op til 2 medlemmer 
af husstanden.
Dette gælder også for uden-
landske medlemmer, dog 
forlanger vi at de selv dækker 
omkostningerne ved betaling 
fra udlandet.
  Alle A medlemmer modtager 

Kontingent for 2019

Lørdag den 3. & 4.  novem-
ber holdt Dansk Kennel klub 
International dobbeltudstilling 
i Herning.
  Udstillingen var pænt besøgt 
at Gordon Setterne med 9 stil-
lede hunde, der alle opnåede 
meget fi ne bedømmelser fra 
dommer Erik Petersen.
  Især to ekvipager gjorde det 
ekstra fl ot, nemlig Glavaris 
DV Diezel  som på dagen blev 
International Eksteriør Cham-
pion, da han opnåede Exc.CHK 
Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR (ejer 
Christina  & John Bak),  og hans 
datter Nakkehages TD Petra 
der blev bedste Gordon Setter 
tæve Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK 
CACIB BIM (ejer Birthe & Chri-
stian Elgaard). Begge hunde 
blev fremført af Christina Bak.
  Vi har spurgt Christina hvad 

der skal til, for at blive Interna-
tional Champion (INTCH)? Hun 
fortæller, at hunden skal opnå 
to gange CACIB på interna-
tionale udstillinger – det skal 
være i forskellige lande, med 
forskellige dommere og så skal 
der være mindst et år og en dag 
imellem. CACIB gives oftest til 
den bedste hund i hvert køn, 
men kun på internationale 
udstillinger. 

Christina fortæller, at hun var 
lige ved at opgive, og at det 
tog 11 gange før det endelig 
lykkedes. Under vejs var Diezel 
blevet bedømt af forskellige 
dommere, der alle så ham bare 
lidt forskelligt, for eksempel 
syntes en, at han manglede 
pels, og en anden at han var 
for lille! De mange udstillinger 

har dog kastet andre titler af 
sig, han er således både dansk, 
svensk, norsk, nordisk og inter-
national champion i dag. 
  Diezel vil i virkeligheden 
meget hellere på jagt end i 
udstillings ringen, og har siden 
han opnåede titlen været på 
mange gode jagter hvor han 
viser sig som en fantastisk 
jagtkammerat.
  Vi har i redaktionen kigget lidt 
tilbage på hvad der tidligere 
har været af INTCH i Danmark. 
Her var Hundeweb ikke til stor 
hjælp, men vi har fra pålidelig 
kilde fået oplyst, at der siden 
sidst i 80érne har været fem 

danskejede INTCH. Den seneste 
blev født i 2000 og er Q-Bics 
Epo. Kennel Q-Bic står faktisk 
for tre af de fem INTCH som vi 
kender til i denne periode.

Øvrige danske hunde på 
udstillingen i Herning: Brugs-
klasse hanner: Nakkehages TO 
Aslak Excl. Plac. 1. , Troldmar-
kens Ilova Excl. CK Plac. 3, 3 
BHK. Veteranklasse hanner: 
Æblevangens Don Carlos Excl. 
Plac. 1, BIK. Åben klasse tæver: 
Øens Bellis Very good Plac. 2. 
Der deltog desuden tre uden-
landske hunde, alle bedømmel-
ser kan ses på Hundeweb.

Ny International Eksteri¯r Champion 

GLavaRis DV Diesel med sin roset der viser at han er INTCH. Foto: Christina Bak.

6 numre årligt af bladet ”Jagt-
hunden” samt DGSK’s årbog; et 
uundværligt opslagsværk trykt 
i fi re farver. 
  Årbogen omdeler vi til hoved-
prøven og forsøger at overdrage 
denne personligt i det omfang 
det er muligt men i forbindelse 
med evt. forsendelse af årbog 
pr. post vil vi appellere til mod-
tagere at de betaler porto og 
omkostninger samlet 60 kr.
  Ekstra husstandsmedlem: Kr. 
100,00. Ekstra medlemmer af 
husstanden (hjemmeboende)
  B medlemskab: Kr. 350,00.
Gælder for op til 2 medlemmer 
af husstanden, hvis man i for-
vejen er A medlem i en anden 
klub under FJD.

  Husk at skrive navn på 
bankindbetalingen – alterna-
tivt kan man maile navnene 
på indbetalinger til klubbens 
kasserer på: lauge.stiig.larsen.
gmail.com

Indbetaling af kontingent – 
konto oplysninger.
Nordea Bank, Reg.nr. 2470 – 
Konto nr. 5499 663 368
IBAN: DK4620005499663368 – 
Swiftadresse: NDEADKKK
(Husk at angive navn og gerne 
tlf. nummer) 
Du kan også anvende mobile 
Pay nr.: 33237.
Sidste frist for rettidig indbeta-
ling er den 1.marts 2017.

Og her er Diezel på jagt. Foto: Anne Eliasen.
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Årets Hunde 2018 i Dansk Gordon Setter Klub

Årets Unge Gordon Setter 2018
Åens Prisca (Åens Ofelia – DKCH DKJCH MARKPR Åens Hr. White-
foot) Tæve Ejer & fører Henning Rasmussen – Opdrætter Kennel 
Åens – 46 point.

Bestyrelsen har gennemgået de indsendte resultater og vi kan hermed off entliggøre årets hunde. Vi ønsker ejere, førere og opdrættere 
rigtig hjertelig tillykke med de fl otte resultater. Vi ved at der ligger stor fl id og ihærdighed bag udnævnelsen.

Åens Prisca. Foto: Anne Eliasen.

Årets Gordon Setter 2018
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjylland’s Pb Fie -Milomix Bolt) 
Han, ejer og fører Søren Brøndum Thygesen; Opdrætter Leif Bjørn-
bak,  88 point

Lilleskogens Wayne. Privatfoto, Thygesen.

Årets Vinderklassehund 2018
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjyllands PB Fie – Milomix Bolt) 
- Han, ejer og fører Søren Thygesen – Opdrætter Leif Bjørnbak, 
Norge – 53 point.

DGSK Tallerken 2018 - (Point optjent på markprøver)
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjyllands PB Fie – Milomix Bolt) 
- Han, ejer og fører Søren Thygesen – Opdrætter Leif Bjørnbak, 
Norge – 35 point.

DGSK Tallerken 2018 - (Point optjent på markprøver)
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjyllands PB Fie – Milomix Bolt) 
- Han, ejer og fører Søren Thygesen – Opdrætter Leif Bjørnbak, 
Norge – 35 point.

Stenmarkens Pointpokal 2018 – (Point optjent på markprøver)
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjyllands PB Fie – Milomix Bolt) 
- Han, ejer og fører Søren Thygesen – Opdrætter Leif Bjørnbak, 
Norge – 66 point.

Årets Udstillingshund 2018
DKCH SECH NOCH NORDCH GLavaRis Dv Diezel (Zettertjärns Dar-
ling - DEVDHCH Sundowner’s Vain) Han, Ejere og førere Christina 
& John Bak, Opdrætter Kennel Glavaris 38 point.

DKCH SECH NOCH NORDCH GLavaRis Dv Diezel. Foto: Anne Eliasen.

DGSK’s Opdrætterpris 2018. Årets bedste resultater på alt opdrættet). Uddeles ikke i år. Ingen point indsendt.

Vi skifter fokus 
fra jagter til 
pr¯ver

Klubweekend i Nordjylland

Det sidste halve år har vi igen 
og igen kunnet nyde vore 
hunde på jagter. Nu er mange 
af os i stedet i gang med at 
træne til markprøverne der 
kommer i foråret. 
Vi ønsker alle Knæk & Bræk 
med et billede fra jagten.

DGSK inviterer igen i år til fa-
milieweekend første weekend 
i august
  Klubweekenden afholdes 
sammen med vore venner fra 
DISK & ESK, så der bliver virke-
lig tale om årets ”setter træf”
  Sidste år blev klubweekenden 
med stor succes afholdt på 
Rødhus Klit Camping ved Blok-
hus. Her er der, ud over en rigtig 
god hunde- og børnevenlig 
campingplads, også et kæmpe 
terræn, som vi kan bruge til 

vore hunde. Da der oven i dette 
også er familievenlige priser, og 
campingpladsen kan rumme 
os alle, så har bestyrelsen valgt 
at afholde weekenden samme 
sted igen! 

Reserver den første weekend 
i august.
Meget mere om klubweek-
enden i næste nummer af 
Jagthunden.

Foto: Anne Eliasen.

Jagthunden nr. 1/2019



65

DANSK IRSK-
SETTER KLUB

Formand:
Brian Krog, Lykken 13, Krej-
bjerg. 7860 Spøttrup. Tlf. 53 
82 15 83. 
e-mail: Sallingsboens@gmail.
com.

Kasserer:
Helle Høst Madsen, Højlystvej 
23, Tuse, 4300 Holbæk. Tlf. 21 
82 61 37.
e-mail: hhmadsen@live.dk.

Klubredaktør:
Sarah Jensen,Bobøl-Folding-
brovej 2, 6683 Føvling. Tlf. 51 
55 68 41.
e-mail:  talactho@gmail.com.

www.irsksetterklubben.dk

DISK Hovedpr¯ve 2019 ved Holbæk

Ekstraordinær 
generalforsamling 
DISK bestyrelse indkalder til 
ekstraordinær generalforsam-
ling i forbindelse med hoved-
prøven fredag d. 29. marts 
2019 kl. 21.15. Ekstraordinær 
generalforsamling afholdes på 
standkvarteret EUC Nordvest-
sjælland, Skolevej 6, 4300 
Holbæk.
  På ekstraordinær generalfor-
samling er der fl g. Dagsorden:
Godkendelse af vedtægter
  Med Venlig Hilsen
  DISK Bestyrelse

DISK afholder Hovedprøve. ved 
Holbæk den 29/3 30/3 31/3.

Prøveleder: Jan Lorentsen, 
Faurbjergvej 21, Tuse næs 4300 
Holbæk. Tlf.nr.24820921. Mail: 
jkllorentsen@gmail.com.

Standkvarter: EUC Nordvest-
sjælland, Skolevej 6 4300 
Holbæk

Program:
Fredag den 29 marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. 
Unghunde klasse og åben-
klasse.
Kl. 16.00 Certifi katudstilling. 
Udstillingsleder: Gunnar Jensen
Kl. 18.30 Fællesspisning.
Kl. 20.00 DISK Ordinære Gene-
ralforsamling.
Kl. 21.15 DISK Ekstraordinær 

Generalforsamling

Lørdag den 30 marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. 
Unghunde klasse og åben-
klasse.
Kl. 16.00 Matchning UK & ÅK.  
UKK Afvikles
Kl. 19.00 Festmiddag

Søndag den 31 marts.
Kl. 7.30 Morgenmad.
Kl. 8.15 Opråb til markprøve. 
Unghunde klasse og åben-
klasse.
Kl. 8.30 Opråb til markprøve. 
Vinderklasse.
Kl. 12.30 Frokost.
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse 
samt afslutning m. kaff e og 
kage.

Dommere.
Udstilling: Connie Jacobsen og 
Markprøve: Svend Åge Vad, 
Mogens Vestergård, John Bak 
m.fl .

Hjemmeside vil blive opdateret 
med information vedr. bestil-
ling af overnatninger og mad 
Sidste frist for tilmelding er 
fredag d. 22 marts 2018.
  Vel mødt.
  Jan Lorentsen

Jan Lorentsen har endnu engang takket ja som prøveleder på DISK hovedprøve  – 
Tak for det Jan!.. Privat foto.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tidligere formand Erik Rimmen fl ankeret af den nuværende Brian Krog på sin 
venstre side, samt Jan Lorentsen på sin højre. Arkivfoto. Frank Krøyer.

DISK bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling i for-
bindelse med hovedprøven fredag d. 29. marts 2019 kl. 20.00. 
Generalforsamlingen afholdes på standkvarteret EUC Nordvest-
sjælland, Skolevej 6, 4300 Holbæk.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 medlemmer til at 
     underskrive protokollen
4. Valg af 2 stemmetællere
5. Fremlæggelse af formandens 
     beretning til godkendelse
6. Forelæggelse af det revide-
     rede regnskab til godke-
     ndelse.
7. Behandling af indkomne 
    forslag
8. Valg af formand, bestyre-
     lsesmedlemmer og sup-
     pleant
9. Valg af revisor og revisorsup-
     pleant
10. Eventuelt
    Med Venlig Hilsen
    DISK Bestyrelse

Træning på Kongens-
hus hede
DISK afholder Trænningsweek-
end på Kongenshus Hede d. 23/2 
-2019 og 24/2-2019
  Mødested er begge dage på 
P-pladsen ved Kongenshus Hotel 
kl. 09.15
  Der vil være mulighed for at 
købe pølser fra grillen hver dag til 
frokost.
  Seneste tilmelding d. 21/2-2019 
på sallingboens@gmail.com eller 
på mobil nr +4553821583 
  Alle engelske racer er velkom-
men. 

Hvert år i marts afholder den 
Franske Irsk Setter klub Euro-
pean Championship for Irske 
Settere. I 2018 er datoen sat til 
d. 15,16 og 17 marts 2019. Som 
I Danmark kan man tilmelde 
i forskellige klasser. Hvis man 
er interesseret i at deltage 
med hund eller bare tage ned 
overvære denne store begiven-
hed kan man kontakte mig på 
settermosen@gmail.com
Mvh. Frank  .

European Championship for Irske settere i Moncetz, Frankrig

Opråbet er meget højtideligt og national sangen bliver spillet for alle de lande der 
deltager. Foto: Claude Beucheie.
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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

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 

Fasaner og agerhøns

 
 
 
 
 
 
 
 

EN VÆRDIG AFSLUTNING PÅ ET GODT LIV 
Kremering af hunde, katte og mindre kæledyr 

KÆLEDYRSKREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
Hærvejen 20, 7183 Randbøl 

Tlf. 75883123   /  28304788 
e-mail:kaeledyrskrematoriet@mail.dk 

ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk 

behandling for en lang række 
problemer, der kan ramme 

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

jeg også kan hjælpe dig og 
din hund.

Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge

tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

Vi modtager henvisninger indenfor bl.a.

Et dyrehospital tæt på dig

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

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

Find os i Rødding ogSommersted

Lokal Markprøve, Tårs. Tårs 
Jagtforening.
Lokal kontinental markprøve ved Tårs 
Skole søndag 3/3/2019 Kl.8,30
Kaff e og rundstykker kan købes fra Kl. 
8.00.
  Der uddeles 1. og 2.Pr. samt 5 vandre-
pokaler i Ung- åben og vinderkl.
Tilmelding til: Svend Åge 2010 2094  
kurt 2178 0666
Naturligvis gratis suppe til afslutning.

Lokale markprøver i 
Haslev-Faxe Jagtforening

Haslev prøven søndag den 24. 
februar 2019 fra klubhuset på 
Kaisholm, Bråbyvej 77A, 4690 Haslev. 
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, som 
betales på dagen. 
Prøveleder: Lars Kragh Jacobsen.
Tilmelding senest mandag den 18. februar til 
Uff e Tromborg på tlf.: 56283617 

Faxe prøven lørdag den 2. marts 2019  fra 
klubhuset på Kaisholm, Bråbyvej 77A, 4690 
Haslev. 
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, som 
betales på dagen. 
Prøveleder: Niels Ekholm Petersen. 
Tilmelding senest mandag den 25. februar til 
Niels Ekholm Petersen på tlf. 22645522 

Der kan købes morgenmad. Frokost i klub-
huset, hvor der er mulighed for at købe mad 
samt øl og vand. Dette gælder begge prøver.

Forårsmarkprøve
Lokal markprøve

Søndag d. 24. feb. 2019 kl. 8.00

Mødested: Østre Vej 20, 4532 Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold (á 12 delta-
gere).
Pris: 250 kr. pr. hund inkl. morgenkaff e og 
brød. Betales på mobilpay 66455.
Tilmelding er gældende ved registreret 
betaling.
Oplys ved tilmelding: Førernavn, tlf., hunde-
race og navn samt ung eller åben klasse.
Tilmelding skal ske senest d. 14. februar 
2019 på mail: hf@lfjagt.dk.
Frokostpause i klubhuset med mulighed for 
køb af mad og drikke i tutten.

Kontaktperson: Helena Fabricius 5325 3001
Prøveleder: Hans Kurt Kaas 4041 3686

www.lfjagt.dk

Lokal markprøve ved Sindal 
Lokal markprøve ved Sindal, afholdes 
lørdag den 2. marts 2019. 
  Mødested og tid: Sindal Flyveplads, 
Tågholtvej 170, 9870 Sindal, kl. 08:30 
  Der kan tilmeldes hunde i ungdoms-, 
åben- og vinderklasse. Prøven dømmes 
efter fælles markprøveregler. Der udde-
les pokaler i samtlige klasser, til prøvens 
bedste hunde. Såfremt vejrforholdene 
er skyld i, at prøve må afl yses, er det 
hundeførerens pligt selv at orientere sig 
om dette. 
  Pris pr hund: 200,00 kr incl. morgen-
kaff e og rundstykker. 
  Sidste frist for tilmeldingen ons-
dag d. 27. februar 2019. Tilmeldingen: 
Lars Brok 29934306 eller Jes Krag 
61603734jeskrag@gmail.com

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 
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Genopretter tarmfloraen og 
smager godt..!



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

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste standard. 
Foderet er sammensat af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet. 
KROMIX bruger udelukkende friske tørrede råvarer, der sikrer en 
god naturlig smag. Kødet vi anvender, er godkendt til konsum. 
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem årene, da vi 
altid følger den nyeste udvikling, som passer til vore produkter. 

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller 
farvestoffer. 

KROMIX blev startet i 1986 af 
Henning Kromann 
ud fra filosofien om, at pris, kvalitet
og ydelse skal passe sammen.

Det bedste til din hund
- gennem flere generationer


