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Olieprodukter
til hunde
De originale
specialolier,
der indeholder en unik
sammensætning af koldpressede animalske og
vegetabilske olier og
specifikke urter og naturprodukter.
Energy Oil
til pelspleje og energi
Mobility Oil
til den aktive brugshund
og den ældre hund med
ledproblemer
Summer Oil
afvisende overfor insekter,
herunder lopper og flåter
Itch Away
til hunde med udslæt og
hudirritationer
Olierne indeholder en
optimal sammensætning
af Omega 3 og 6 fedtsyrer,
der tilgodeser såvel den
aktive brugshund som
familiehunden.
Købes og bestilles hos
Nobel Food
tlf. 7650 4695
eller hos en af Nobel Food`s
forhandlere
Se mere på:
www.sonderskovmolle.dk
og www.nobelfood.dk
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12 I strålende sol fandt man

frem til forårets bedste vinderklassehunde.
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Forsidefoto: Jens Velling

10 Hvordan skal vi avle? Spændende synspunktartikel. Se også DKKs nye regler side 17.
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Opdræt af jagthunde bygger
først og fremmest på forældrehundenes brugsegenskaber. Derfor har seriøse
opdrættere til alle tider knoklet med
at træne og fremføre hundene på prøver og
udstillinger for at få dokumenterer de nødvendige kvaliteter til fremtidig avl.
På side 17 her i bladet gennemgås DKKs
etiske regler for avl. De hidtidige anbefalinger er ophøjet til regler. Disse regler må
helt naturligt give anledning til undren hos
en hver opdrætter af stående jagthunde.
Skal disse regler overholdes, uden at der er
mulighed for en rimelig dispensation, vil det
begrænse avlernes muligheder kraftigt.
Det er forståeligt, at man vil begrænse
matadoravl. Det er også forståeligt, at man
vil begrænse indavl, og det er også forståeligt, at man vil beskytte tæverne mod
”rovdrift”. Men med DKKs regler i baglommen er det næsten umuligt for opdrætterne at
eksperimentere og forfølge ideer, for opdræt
af netop vore hunde bygger i høj grad på
avlernes mål og ideer.
Der skal ikke meget slægtskab til, for
at indavlskoefficienten ryger op over de
magiske 6,25. Opdrætterne er ikke interesseret i indavl og degeneration. De henter
også nyt blod ind for at komme ud efter en
evt. linjeavlsparring, og ret beset er netop avl
af brugshunde i høj grad styret af psyke og
brugsegenskaber. Derfor kommer degenerering også tilbage til opdrætteren som en
boomerang. Det ved en hver, som arbejder
med det.
Det kan også blive vanskeligt at udnytte en
god avlstæve blot rimelig. Ofte er den fire
år, inden den har opnået sådanne resultater
i brugsmæssig henseende, at man vil avle
på den. Så springer man et år over. Det er jo
ikke en hvalpefabrik. Det gør man så igen
efter andet kuld, fordi man er seriøs, og
pludselig er tæven over otte år, når man vil
trække tredje og sidste kuld.
Så står man der. Må ikke bruges. For gammel.
Fra tid til anden undrer man sig i hundeverdenen over, at der er så mange hvalpe til
salg uden papirer. Det håber jeg og man gør
i DKK, for en af årsagerne, i hvert fald når
vi taler om jagthunde, er, at der er så mange
begrænsninger, at tæveejere synes, det er
meget lettere at avle uden papirer og så sælge
hvalpene til lavere pris.
Det er klart, at har en race problemer, så må
der sættes begrænsninger i forhold til avl,
men det må være den pågældende specialklubs opgave at gøre det.
DKK skal give gode rammer for avl og
registrering af racerene hunde, og man skal
selvfølgelig også have en holdning til, hvad
seriøs avl er, men det er nødvendigvis ikke
det samme for en puddel som for en ruhår.
DKK bør give mulighederne ikke begrænsningerne.
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

eukanuba huntingteam
For alle kvalitetsbevidste
jægereog deres hunde

*bliv medlem nu
og FÅ adgang til:
kvalitetsFoder til
Markedets bedste Priser
(Fra 2142 Pr. kg.)
rÅdgivning oM
korrekt ernæring
sPændende
jagtarrangeMenter

Se mere på www.jagthund.com

bliv medlem af eukanuba breeders Club...
... og FÅ adgang til:
højkvalitetsFoder til lave Priser
eukanuba Professional er
højkvalitetsernæring, som opfylder alle
dine hundes specifikke behov.		
udviklet på baggrund af mere end 60 års
forskning i og erfaring med udviklingen af
super Premium kvalitetsfoder.

daglige lave FoderoMkostninger,
soM starter Fra 16 kr. Pr. kilo.
* Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte:Breeder- og
ernæringskonsulent Per Brommann, på tlf.: 27 80 01 60 eller på pb@eldorado.dk
Vi samarbejder med www.jagthund.com
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Med Lunde Kursuscenter som standkvarter løb årets derby af stabelen 15-16.april.
Stedet og omgivelserne egner sig fortrinligt
til at huse den store skare af hundefolk,
dommere og andet godtfolk, som altid omgærder årets derby. Det var så anden gang,
at man afholdt forårsderby og også anden
gang, man var nødt til at udsætte derbyet en
månedstid pga. vejrlig. Noget kunne tyde
på, at vi atter er ved at få vintre med frost og
sne, sådan som det var i vores barndom – i
hvert fald i erindringen.
At flytte et så stort arrangement kræver
megen fleksibilitet ikke mindst af prøveledelsen, men jo da også af standkvarter
m.m. Hele vejen rundt har man klaret denne
opgave med bravour.
l dette års derby startede to bretons, seks
irske settere, ni gordonsettere, 13 engelske
settere og hele 28 pointere. De gik på seks
hold.
Terrænledere havde lagt et stort arbejde i
at finde gode terræner, og det er så absolut
en uriaspost medio april, hvor markarbejde,
gylle og gødning har flyttet gevaldigt rundt
på fuglene. Det skulle også vise sig, at de
var svære at finde mange steder, færtforholdene var tilsyneladende dårlige om fredagen, så hundene havde bøvl med at hitte
fuglene og sætte dem..
Der var efter førstedagens afprøvning

skudt over ti hunde. Af disse overgik ni til
andet heat sammen med to hunde, som ikke
havde haft chance til fugl.

sidste fuglesituation. Vel så vi et par fasaner
mere, men det er naturligvis skuffende på
et derby, at der ikke er muligheder for at se
hundene for fugl al den stund, at hundene
Et stort publikum var troppet op til lørdavar flot gående og viste gnistrende jagtlyst.
gens afprøvning, og der var en summende
ikke mindst pointer Astrups Zaza gik stort
og forventningsfuld stemning, da Anders
og flot i meget lange slip, da den var overVarming blæste til samling, og en veloplagt gået til andet heat uden fugl, men desværre
formand for derbyudvalget, Asger Stein, bød forgæves. Der var ingen fugle i slippene.
velkommen til alle. Formanden var selvsagt
glad for den store fleksibilitet, de fynske
Sikas Lyt havde en virkelig smuk haretur i
værter havde lagt for dagen mht. udsættelse høj fart og smukkeste stil. Hare og hund tog
af derbyet. Han frydede sig endvidere over, lige en æresrunde i det kuperede terræn i en
at den ”ny” teknologi havde vundet indpas
bue ned om publikum, og her benyttede haomkring til – og afmelding til prøven. Det
ren lejligheden til at sige farvel. På vej hjem
foregår nu i overvejende grad elektronisk og til sin frustrerede fører havde Lyt energi til
sparer mange sekretærtimer og porto.
at følge en ny hare på vej, men heldigvis
Dagens terrænledere var Helge Knudsen
forsvandt haren snart bag et rensningsanog Svend Buckhave.
læg. Så var det slut med Lyts eskapader den
På vej til det smukke og velholdte gods,
dag, og hun sluttede med at blive en flot 5.
Boltinggaard, ved Ringe, var der lige mulig- vinder.
hed for et slip på en frøgræsmark. Det var
Derby er jo en avlsprøve, hvor stil og
en heldig beslutning, for her så vi dagens
format selvsagt må spille en væsentlig rolle,
eneste agerhøns, 2 par, hvoraf det ene blev
og det havde dommertrioen, Allan Olesen,
udnyttet af Fugledes Orkan, der var med
Anders Varming og Niels Erik Krüger, da
uden fugletagning, og så var den ekvipage
også øje for. Alle hundene, der blev placeret,
inde i varmen.
havde jo vist fuglearbejde, så langt så godt.
På Boltinggaard gik vi på store raps- og
Matchningen foregik på store overskuelige
vintersædmarker, ideelt terræn for derbyrapsmarker
hunde. Afprøvningen fik en fin start, hvor
der blev skudt over Sikas Lyt i en fasanstand Efter nogle flotte slip var man klar til
finaleslippet mellem Bjerndrups Bojana
i remise, og det var så dagens anden og

Derbyet måtte endnu en gang flyttet og kom således til at markere afslutningen på forårssæsonen.

Forårsafslutning
Reportage fra Dansk Jagthunde Derby 2011

Tekst og foto: Niels Mølgård Ovesen
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Det er dejligt, når nye og specielt unge hundeførere
gør sig gældende. Anne B. Hansen viste, at der er
fremtid i såvel hende som i Sikas Lyt, der blev 5.
vinder.

De placerede hunde. Fra højre.
Derbyvinder: P, Astrups Fighter, Alex Nissen
2. vinder: ES, Bjerndrups Bojana, Svend Aage
Vad
3. vinder: GS, Østjyllands RBS Sandy, Søren
Thygesen

4. vinder: P, Fugledes Merlot, Flemming Fuglede Jørgensen
5. vinder: ES, Sikas Lyt og Anne B. Hansen
6. vinder: B, Midtvejs Zidane, Allan Hansen/
Fører Thomas Klit

Astrups Fighter på vej mod sejren.
Så er der klar til finale. Nok en gang står det mellem
en engelsk setter og en pointer, og for 2. år i træk blev
det pointeren, i dette tilfælde Astrups Fighter, der løb
med sejren.

og Astrups Fighter, begge stortgående og
stilrene hunde, i øvrigt en da capo af samme
hundes første slip i andet heat. Som slippet
skred frem trak Fighter fra og blev en meget
fortjent derbyvinder. Bojana havde bl.a. en
lidt drilsk lærke.
Afslutningen i den smukke borggård på
Boltinggaard var stilfuld og på samme tid
både højtidelig og munter. Det varmede helt
sikkert de stolte hundeførere, at det store
publikum klappede velfortjent og trykkede
dem på næven for deres dagspræstation. Lad
os endelig holde fast i den gode tradition,
det er at hædre vinderne og slutte med at
udbringe et leve for Dansk Jagthunde Derby.

Hvad mon det er, Flemming Sørensen forklarer?

PS

for at deltage, selv om man er ”arbejdsGrunden til, at man har valgt at afholde for- ramt.” Rigtig mange hundeførere har både
en derbyhund og en vinderklassehund, og
årsderby i en treårig forsøgsperiode er jo,
at man her mener, at chancerne for at få alle måtte det knibe med fritid til prøve, kunne
man jo vælge at prioritere derbyhunden.
hundene i fugl er bedre end om efteråret.
Nok er vi endnu ikke færdig med forsøgsProblemet er bare, at der er trængsel i
perioden, men alligevel synes jeg, at vi bør
kalenderen om foråret. Derfor må prøven
ligge tidligt for ikke at kollidere med andre tage en debat om tidspunkter for derby.
hævdvundne forårsprøver. Her har vinteren Det er uomtvisteligt, at der er bedre plads i
så foreløbig bremset det planlagte to gange. kalenderen i september end i marts.
Naturligvis kan man håbe på, at det gamle
mundheld: tredje gang er lykkens gang sker
fyldest.
Jeg kan godt følge tanken om, at der er
større chancer for fugl ved parhøns – vi
skriver 2011, og det er immervæk 60 år siden, at man i Otterup og omegn så omkring
1000 høns på årets derby i september 1950.
Det valgte tidspunkt for det nuværende
derby er selvfølgelig et kompromis, for alle
ved, at det ville være langt bedre at afholde
et forårsderby den sidste uge i marts. Her
ligger hønsene faste steder på marken,
terrænlederne har styr på dem, og landmændene har ikke forstyrret denne ro med
gødning og gylle m.m.
Jeg ved godt, at der sikkert vil lyde et
ramaskrig, hvis man vælger at afvikle derbyet på hverdage, men hånden på hjertet:
man afvikler jo stadig flere prøver på netop Dommerteamet, Anders Varming, Niels Erik Krüger
(ordf.) og Allan Olesen, vurderer.
hverdage, hvor man trods alt finder udvej

www.fjd.dk
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DJUrer
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Dansk Jagthunde
Udvalgs 		
bestyrelsesmøde

tirsdag den 1. februar 2011 kl. 14 på Fjelsted Skov
Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby tlf.
6488 1660
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand,
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl
(AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian
Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP)
DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Bent Olsen
(BO) sekretær.
Afbud fra sekretær Aage Stenhøj Jørgensen pga.
sygdom. Som suppleant var indkaldt FJDs sekretær
Bent Olsen.
PV bød velkommen til alle og en speciel velkomst
til BO, der med meget kort varsel var trådt til som
sekretær.
1. Dagsorden fastlægges.
HRA mente, at punkt 17 var indkommet for sent.
PV enig. Efter en kortdrøftelse besluttede man, at
punktet ville blive behandlet, såfremt tiden tillader
det.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af
mødet 9. oktober 2010.
Referatet fra mødet den 9. oktober 2010 blev godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser fra organisationerne.
Danmarks Jægerforbund (DJ): KH orienterede om
projektet med optællinger af vildt under markprøver, som DJ er ved at iværksætte. Opgaven er
henlagt til DJs uddannelses- og rådgivningsafdeling
på Kalø. Der har foreløbig været afholdt et møde
på Kalø om projektet. Der fulgte herefter en kort
drøftelse, hvor der blev stillet forskellige spørgsmål
til projektet. Det blev oplyst, at der vil blive udarbejdet en folder til prøvelederne og terrænlederne.
Denne folder skal uddeles til lodsejere og jagtlejere.
I folderen oplyses om, hvad vi laver på markprøver,
formålet med vildtoptællingen samt lidt information
om biotopforbedringer og nødvendigheden heraf.
Alle syntes det var en god idé. DJ vil offentliggøre
projektet i Jæger og Jagthunden.
Derefter drøftede man kort DJs udvidede apporteringsprøve, hvor der efter at være foretaget
enkelte justeringer nu foreligger et revideret sæt
prøveregler.
Dansk Kennel Klub (DKK): FMJ henviste til det
notat, der var udsendt inden mødet. Notatet inkl.
en opgørelse over stambogsføringer af stående
jagthunde omhandlede bl.a. nedgangen i antal
stambogsførte hunde; obligatorisk chipmærkning
1.07.2011 af hunde, der skal til udlandet; etiske
anbefalinger om minimumsalder for tævehunde ved
parringer og risiko for at dispensation for halekupering for 5 jagthunderacer bortfalder. Notatet blev
drøftet, specielt den markante nedgang i stambogsregistreringerne.
Derefter drøftede man reglerne for FCI-prøver herunder forskellen mellem dem og Fælles Markprøve
Regler. Der var synspunkter for og imod, at der
afholdes FCI-prøver i Danmark.
FJD: HRA oplyste, at FJD har oprettet et markvildtudvalg, og orienterede kort om ideen med dette
udvalg. Derefter orienterede han om FJDs syn på
DKKs nye udstillingsregler for gruppe 7.
4. Dommerudvalget
4.1. Dommerudvalgets rapport
Dommerudvalget (DUV) havde fremsendt en rapport indeholdende disse punkter:
DJU har anmodet DUV om at udarbejde en liste
med en kvalificering af dommernes kompetencer
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til at dømme de forskellige former for vinderklasser. Det blev vedtaget, at listen kan benyttes som
et arbejdsnotat i DJ, DKK og FJD til brug for
udvælgelse af dommere, der inviteres til at dømme
på vinderprøverne, samt drage omsorg for, at så
mange dommere som muligt kan opfylde kravene til
at dømme DM.
Forslag om ny dommeruddannelse er udsendt
til organisationerne, specialklubberne og ERFAgrupperne, ligesom det offentliggøres i Jagthunden.
DUV modtager gerne kommentarer til forslaget.
Det blev oplyst, at DUV har behandlet 2 klagesager, som begge er afvist.
Der er udsendt spørgsmål vedr. bedømmelser m.m.
til ERFA-grupperne.
Kravet om HP til en vinderplacering, for at den
kan gælde til jagt- og brugschampionat, udskydes til
senere behandling.
Der var kun få kommentarer til øvrige punkter.
Man indskærpede, at såfremt dommere overskrider
3 ugers reglen for indsendelse af dommerkritikker,
skal DUV orienteres. Herefter blev rapporten taget
til efterretning.
4.2. Klagesag over hundeførers overtrædelse af
FMR § 9 stk. 3 b.
En hundefører havde overtrådt FMR § 9 stk. stk. 3 b
ved som ejer at have ført en drægtig tæve på en vinderprøve den 1. oktober 2010. 14 dage efter prøven
nedkom tæven med 4 hvalpe. DUV havde behandlet
sagen og indstillede, at hundeføreren tildeles en
misbilligelse. Dette blev vedtaget.
4.3. Status for afgang af dommere
Det udsendte notat om planlagt afgang for dommere
blev taget til efterretning.
5.0. Markprøveudvalget
5.1. MUVs rapport
MUVs rapport bl.a. omhandlende DM 2010, 2011
og 2012 blev taget til efterretning med ros til et
pænt regnskab for DM 2010.
5.2. DM 2011. Kontinental dommer mangler
På grund af afbud skal en anden dommer inviteres.
Det blev vedtaget, hvem der inviteres.
5.3. Planer for markprøver
De foreliggende planer for 2011, 2012 og 2013 blev
godkendt. MUV vil i løbet af foråret komme med et
forslag til en plan for 2014.
5.4. FUME – dato
Som der fremgår af referatet fra DJUs møde 9.
oktober 2010 punkt 10 havde DJUs bestyrelse
besluttet, at FUME og DM ikke fremover afvikles i
den samme weekend eller i forlængelse af hinanden.
Denne beslutning har Fuldbrugsprøveudvalget
(FUV) protesteret over, samtidig med at FUV har
begrundet hvorfor.
Efter en kort drøftelse blev man enige om, at det
er FUV, der også i fremtiden beslutter datoen for
FUME.
6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
6.1. SAUs rapport
Der var fremsendt en rapport, som efter nogle
bemærkninger blev taget til efterretning.
6.2. SAUs regnskab
Der blev udtrykt stor tilfredshed med det aflagte
regnskab, som udviser et overskud for 2010 på ca.
5.000 kr.
6.3. Slæb- og apporteringsprøver 2011
Indbydelsen til slæb- og apporteringsprøverne i
2011 blev taget til efterretning.
7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. FUVs rapport
Der var fremsendt en rapport, som blev taget til
efterretning.
7.2. FUVs regnskab
Der var fremsendt et regnskab, som udviste et
overskud for 2010 på ca. 7.000 kr. blev taget til
efterretning med ros. FUV må indstille sig på, at
www.fjd.dk

tilskuddene fra DKK og DJ bortfalder i fremtiden.
8.0. Økonomiudvalget
8.1. ØUVs rapport
Der var fremsendt et notat fra ØUV med kommentarer til regnskabet for 2010, budgettet for 2011 og et
forventet likviditetsflow for perioden 2011 – 2013.
Notatet blev taget til efterretning.
8.2. Foreløbigt regnskab 2010
PV fremlagde det foreløbige regnskab for 2010,
hvis resultat er betydeligt bedre end budgettet. Dette
skyldtes først og fremmest, at der er indgået et højere beløb i startafgifter end forventet, en lavere mødeaktivitet end der var forudsat i budgettet, lavere
udgifter til kontorartikler, fotokopiering og porto
end beregnet i budgettet samt en stor besparelse på
Dommerudvalgets regnskab i forhold til budgettet.
Efter nogle bemærkninger blev det foreløbige
regnskab taget til efterretning. Samtidig var der stor
ros fra DJUs bestyrelse til alle udvalg for en god
omkostningsbevisthed i de aflagte regnskaber.
8.3. Forslag til budget
Efter at enkelte poster i det fremlagte budgetforslag
var blevet korrigeret, blev budgettet vedtaget.
9.0 Udvalg vedr. ny arbejdsgang for tilmelding til
prøver, kritikker m.m.
FMJ og KM gav en opsummering af stadet for det
nye system, som DKK har udviklet til brug for
en total administration af vores prøver. Systemet
indeholder alt fra annoncering af prøven, tilmelding
til prøven, programskrivning m.m. indtil offentliggørelse af dommerens kritik af de afprøvede hunde.
Det kan oplyses, at programmet for systemet er
færdigt og kører uden problemer. Programmet vil i
foråret 2011 blive testet ved at der køres udvalgte
prøver gennem systemet. Udvalget fortsætter med
FMJ som formand.
10. Championatsregler
FMJ havde udsendt et notat, der påpegede nogle
forskelligheder i de danske regler for opnåelse af
championater i forhold til FCIs regler og andre nordiske regler. AASJ havde også udsendt et notat med
evt. konsekvenser for reglerne ved indførelse af nye
præmieringsgrader på udstillinger pr. 1. januar 2011.
Efter en længere drøftelse af regelsættet besluttede
man at tage reglerne op på et senere tidspunkt med
oplæg fra FJD.
11. Udsætning af agerhøns (retningslinier, etik)
DJU kan konstatere, at myndighederne har foretaget
flere kontroller af nedlagte fugle på efterårets
vinderprøver. DJU skal derfor indskærpe, at alle involverede fortsat skal overholde de gældende regler
og love for udsætning af fuglevildt. Der udarbejdes
en artikel til Jæger og Jagthunden.
12. Forslag om ekstra vinderprøver
Som det fremgår af referatet af DJUs bestyrelsesmøde 9. oktober 2010 punkt 9 gav DJUs bestyrelse dispensation til, at der i 2011 kan arrangeres
forsøgsprøver efter afholdelse af DM. På forsøgsprøverne, som er vinderprøver med fældning af fugl
omhandlende eet hold med 16 hunde bedømt af én
dommer, kan der ikke uddeles CACIT og placeringerne tæller ikke til championattitler. Prøverne
evalueres i 2012.
Denne beslutning havde FJDs engelske bestyrelsesgruppe protesteret over. AD udtrykte de engelske
klubbers skuffelse mht. DJUs afgørelse på sidste
møde, og havde derfor genfremsat forslaget.
Efter en fornyet og grundig drøftelse blev følgende
besluttet: Der dispenseres i 2011 for 2 ekstra
vinderprøver for engelske racer, som afvikles efter
DM 2011. Prøverne afvikles med eet hold og max.
16 hunde og et to dommer system. Der dømmes
efter FMR. Der kan søges CACIT og prøverne tæller til jagt- og brugschampionat. Umiddelbart efter

prøverne finder evaluering sted inkl. fremlæggelse
af regnskab.
Derefter behandlede men tidligere fremsat forslag
fra DJ om flere forårsvinderprøver.
KH fremlagde et forslag til flere vinderprøver om
foråret. Efter en lang drøftelse, hvor DKKs repræsentanter havde flere betænkeligheder bl.a. mht.
økonomien, blev det vedtaget, at DJU dispenserer
for en udvidelse af forårsvinderprøver i 2012, således at udover DKK kan DJ også arrangere et antal
forårsvinderprøver. Det medfører, at der skal udarbejdes en ny fordelingsnøgle for udtagelse til DKKs
mesterskabsprøve. Dette tages op på næste møde.
13. DJU nålen
Der var fremlagt et forslag til kandidater til DJUnålen. Forslaget blev vedtaget.

Nyt vildtplejemateriale
FJDs Markvildtudvalg har lavet nyt
informationsmateriale om blandt andet
biotopforbedringer og udsætning af
agerhøns.
Se det nye materiale på FJDs hjemmeside.

14. Valg til DJUs udvalg
Følgende blev valgt:
Dommerudvalget: Joakim Skovgaard Larsen blev
valgt som nyt medlem af udvalget.
Fuldbrugsprøveudvalget: Anders Wanstrup blev
valgt som nyt medlem af udvalget.
Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Allan Bredsgaard blev genvalgt.
Markprøveudvalget: Lars Nielsen og Poul Bislev
blev genvalgt.
15. Eventuelt
PV henstillede, at man indsender sine kommentarer
af alle arter i god tid efter modtagelsen af dagsordenen og minimum 8 dage før.
HRA foreslog, at på næste mødes dagsorden sættes

et punkt med præcisering af DJUs forretningsorden.
CJ tog ordet, idet det var sidste gang han deltog
som DUVs repræsentant i DJUs bestyrelsesmøde.
Han udtrykte tak for et godt og sagligt samarbejde.
PV takkede på DJUs vegne CJ for hans altid velforberedte beretninger fra DUV og ikke mindst for det
gode samarbejde.
16. Næste møde
Onsdag den 25. maj 2011 på Fjelsted Skov Kro.
17. Forslag fra ESK vedr. ny form for vinderprøve
Punktet udsættes til næste møde
Mødet sluttede kl. 19,10.
Bent Olsen

Markprøvekritikker for kontinentale hunde
skal fremover sendes til Ellen Jørgensen på dommerkritikker@korthaarklubben.dk

www.fjd.dk

- Hos Harbo’s
Profilteknik finder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.
Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk

Kragborg Råfoder
Dansk kvalitets kød til danske jagthunde
www.kragborg.dk
Tlf. 40 17 54 31
www.fjd.dk
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Det er da
li’ møj

Denne artikel var egentlig beregnet på Ruhårklubbens sider, men på redaktionen synes vi, den
var så tankevækkende, at vi gerne vil lade alle få del i budskabet.
Så hvis du indsætter din egen race og din egen klub, når du læser den, så er der noget at
hente for en hver opdrætter og for en hver specialklub.
Tekst: Jens O. Pedersen. Arkivfoto
Vi kan da være ligeglade med, om vores
ruhårshvalp får øjenbryn og skæg. Bare den
kan gå på jagt. Og så er man også fri for at
trimme den. Det er da li’ møj.
Vi kan da være lige glade med, at vores
store ruhårede hønsehund er 70 cm over
skulderen. Så kan den også meget bedre
trække et stykke anskudt kronvildt ned. Det
er da li’ møj.
Vi kan da være ligeglade med, at hunden
en gang imellem snerrer af svigermor, gør
af postbuddet og bider efter naboens børn.
Herregud……så holder de sig væk. Det er
da li’ møj.
Vi kan da være lige glade med, at hunden
mangler en 3-4 tænder. Så ødelægger den
heller ikke fuglene så let, når den skal apportere. Det er da li’ møj.
Vi kan da for den sags skyld være lige
glade med, at den voksne hund ikke er større
end en breton. Joooo…..for så har den ikke
så meget at slæbe på, når den skal indhente
den flygtende hare. Det er simpelthen sognets bedste harepisker. Det er da li’ møj.
Vi kan da være lige glade med om hunden
er slidt op af hofteledsdysplasi, når den er en
6-7 år gammel. Det er da li’ møj. Så sælger
vi da bare nogle flere.
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Nej nej nej nej NEJ og atter nej.
Jow, vi kan i hvert fald godt tillade os at
lave et par kuld, selv om hvalpene ikke ligner og måske heller ikke helt dur. Bare ikke
alle de andre gør det samme.
I grunden har min Fie rigtig godt af at få
en to tre kuld hvalpe. Hvad skal jeg ellers
bruge hende til om sommeren? Og der er jo
nok, der gerne vil købe. Bare de er billige
nok. Se nu bare her på den Blå Avis for
eksempel. Der er indtil flere kuld, som ikke
koster ret meget uden stambog. Sådan. Kom
ikke her, og belær mig noget…….
Jeg skal bare bruge en hund, der kan gå
noget schweiss, eller jeg skal bare ha’ en
hund, der kan slå alle de andre i hurtighed
på markprøve, eller jeg skal bare ha’ en
hund, der er sort, for så får den også meget
mørke øjne! Basta bum, din skidespræller
til en eksteriørdommer, dit hundehoved,
din socialdemokrat, din klaptorsk. Fik du
den…?
Nej nej og atter nej.
Vi skal honorere hvalpekøbernes ønsker, og
hvis de skal vælge en ruhåret hønsehund,
så skal den være ruhåret, kunne finde høns,
være en hund, og være verdens rareste alsiwww.fjd.dk

dige jagtkammerat.
Vi skal lave ruhårede hønsehunde der ligner
og dur – og så skal de kunne holde til det.
Det må være essensen af DRK’s strategiplan.
Handlingsplanen, som bestyrelsen er ved
at udføre, siger noget om: Hvordan vi skal
gøre det, hvornår, hvorfor og for hvem i en
forening med lokale muligheder.
Det er blandt andet derfor, at der skal uddannes instruktører, afholdes dommerseminarer, samarbejde med lokalgrupperne osv.
osv. Og binde hele molesjasen sammen på
én stor generalforsamling.
Tak til dem der gider, tak til dem der lytter,
tak til dem, der står frem, tak til dem, der
foreslår, tak til dem, der forstår, tak til dem,
der arbejder, tak til dem, der følger de gode
intentioner. Tak til bestyrelsen og tak til
formanden.
Tak for en demokratisk og visionær forening.
Jeg er glad og stolt over at have mulighed
og plads i netop den forening med min ruhårede hønsehund.
Tak fordi du læste min artikel. Tak alle
sammen.
Vi ses.

HIKE

ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE

KVALITETS FODER & UDSTYR
TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

WWW.HIKE.DK

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

Ønsker du forhandler- eller kennel aftale ring

86 64 73 39
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Lørdag den 9. april 2011 blev Dansk Kennel
Klubs (DKK) mesterskabsprøve afholdt for
engelske racer på terræner i Nordvestsjælland med udgangspunkt fra Hørby Færgekro.
Til denne forårets finaleprøve var udtaget i
alt 29 hunde, som havde kvalificeret sig på
DKKs og specialklubbernes vinderprøver.
Disse hunde var opdelt på tre hold dømt af
Erling Clausen (ordførende), Finn Møller
Jørgensen og Anton Dahl.
Via hundeførernes mobilnetværk indløb
der hurtigt meldinger om mange fugle på
hold 2. Efter godt en time have to hunde
forbrudt sig og var smidt ud, mens der
foreløbig var skudt over fem hunde. Festen
fortsatte, og dommeren kunne køre tidligt
til frokost efter at have skudt over i alt otte
hunde på holdet. Disse otte hunde fortsatte
i 2. heat.
På hold 1 var der også mange tilbud til
agerhøns, men det kneb for hundene at
magte dem. Det lykkedes dog for tre hunde
at få godkendte situationer, så de fortsatte
også i 2. heat.
På hold 3 var der agerhøns på anvist terræn
fra start af, men de var ikke særligt samarbejdsvillige og lettede før situationerne var
jagtbare. Alle holdets hunde overlevede 1.
slip uden at lave diskvalificerende fejl, og
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fortsatte i 2. slip. Nu blev der sorteret, og
gentagne fejl betød tak for i dag. Sent på
formiddagen lykkedes det også at få skudt
over tre hunde, som alle fortsatte i 2. heat.
Efter frokost startede 2. heat med i alt 15
hunde. Til disposition for eftermiddagens
afprøvning var stillet nogle store sammenhængende rapsmarker til rådighed passende
besat med fugle. Af de 15 hunde var to
rangeret i kategori 1A, to hunde i kategori
1B, og resten i 2 A. Af disse kunne flere
avancere til højeste kategori, hvis de fik en
situation, hvor de fik vist rejsning af fugl.
Når der fortsætter så mange hunde, skal
dommerteamet sortere kontant i feltet inden
matchningen. Denne opgave klarede dommerne udmærket.
I 2. heat lykkedes det to af 2A-hundene
at få en perfekt situation med rejsning af
fugl, så de rykkede opad, ligesom én af 1A
hundene igen fik to situationer.
Efter 2. heat blev syv hunde frasorteret,
og følgende otte hunde rangeret fra oven af
fortsatte:
Irsksetter Kragereden Debbi ført af John
Skovgård, pointer Takese Erika ført af Villy
Lovén, pointer Mørups Britta ført af Hugo
Nielsen, gordonsetter Nørre Løgums Carloo
ført af Gorm Pedersen, irsksetter Unika ført
www.fjd.dk

af Kim Jacobsen, pointer Fugledes Extra
ført af Flemming Sørensen, pointer Fugledes Ici ført af Allan Diederichsen og pointer
Hesselhøj Disco ført af Henning Hansen.

Klar til finaleslip mellem irsksetter Kragereden Debbi
ført af John Skovgård og pointer Mørups Britta ført af
Hugo Nielsen.

Reportage: Aage Stenhøj Jørgensen

Fart fugle og forår
Der var dækket op til den store finale for at finde forårets bedste engelske hund, da DKKs
Mesterskabsprøve løb af stabelen på Vestsjælland. Men som så ofte før, når vi er inde i april,
drillede fuglene.

Hundeførere og publikum fulgte interesseret med i alt,
hvad det skete i marken.

Ici og Disco startede matchningen. Her blev
Disco for træg i i sin avancering og udgik.
Ici sekunderede og fortsatte mod Extra. Desværre søgte hunde og førere for hurtigt frem
og forbigik derved et par agerhøns. Ici udgik
og Extra, som havde en bedre dagspræstation end Ici, blev sat af på 6. pladsen.
Næste slip var Unika mod Carloo. Dette
slip blev hurtigt afgjort til Carloos fordel,
idet den søgte med gode brede slag, mens
Unika blev noget vidtløftig. Carloo fortsatte så mod Britta. Men her havde Carloo
pludselig svært ved at løsrive sig fra et lille
loddent stykke ved en ejendom, mens Britta

afsøgte det anviste terræn på bedste vis.
Britta fortsatte mod Erika. To smukke
pointere, der viste søg, fart og stil af stort
format. Til sidst slog Erika langt ud i terrænet og tog stand ved et loddent skel. Fører
og dommer kom frem til den stående hund,
som avancerede af flere gange, men den
kunne ikke påvise vildt, og måtte derfor se
sig slået i slippet.
Finalen mellem Britta og Debbi blev
forholdsvis kort. Begge hunde lå meget lige
hvad angik søg, fart og stil, så dommerne
stoppede og lod Debbi vinde, idet dens
dagspræstation lå lidt over Brittas.

Placeringerne blev herefter følgende:
1. vinder irsksetter Kragereden Debbi ført
af John Skovgård, Ullerslev.
2. vinder, pointer Mørups Britta ført af
Hugo Nielsen, Vildbjerg.
3. vinder pointer Takese Erika ført af Villy
Lovén, Jystrup.
4. vinder gordonsetter Nørre Løgums Carloo ført af Gorm Pedersen, Kjellerup.
5. vinder irsksetter Unika ført af Kim
Jacobsen, Sasserup.
6. vinder pointer Fugledes Extra ført af
Flemming Sørensen, Tønder.
1. vinder til venstre.

Hvad mon de kigger efter?

www.fjd.dk
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DKKs Mesterskabsprøve for kontinentale racer

Tekst: Henning Juul
Foto: Børge Wæverstrøm og Henning Juul

En
på
opleveren

Det var på alle måder en stor oplevelse at overvære og deltage i kampen om titlen som forårets bedste kontinentale markprøvehund. For vinderen var sejren et flot punktum på et helt
fantastisk forår.
Den 10. april blev der afholdt Mesterskabsprøve for kontinentale racer i egnen
omkring Næstved med udgangspunkt i Rønnebæk Samlingshus.
Året mesterskabsprøve havde deltagelse
af 29 hunde, der havde kvalificeret sig via
diverse vinderklasseprøver landet over. Ud
af de 29 hunde udgjorde ruhår og korthår
hele 25 hunde kun to andre racer var repræsenteret nemlig tre Kleiner Münsterlænder
og én Langhår. Prøveleder var Finn Møller
Jørgensen/Bjarne Jensen og dagens tre dommere var Poul Bjarne Jensen (ordf.), Jørgen
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Christensen og Allan Grundahl
Der var fra morgenstunden flot solskin og
passende vind og de mange forventningsfulde hundefører kunne glæder sig over
at skulle ud på terræner, der er kendte for
en god bestand af vilde agerhøns. Men for
nogle af de tilrejsende jyder var det nok
mere den gode lokale bestand af harer, der
kunne give lidt bekymring inden afgang.
Jeg fulgte med hold 3 og dommer Allan
Grundahl til Svinø på jagten efter gode jagtbare situationer. Terrænerne på Svinø var
afvekslende med hegn, markskel og remiser
www.fjd.dk

og passende størrelser marker, og det varede
der heller ikke længe før der skete noget.
Her et udpluk af de oplevelser, vi var
vidner til i tilfældig rækkefølge, eller som
de nu satte sig på nethinden hos Jagthundens
udsendte..
Sundby Kahles udnytter parhøns i bedste
stil, efter at forrige hund har haft føling med
fuglene kort forinden. Kahles står næsten i
medvind for fuglene, og føreren får på lidt
lang afstand lov til at rejse da dommer Allan
Grundahl skønner at fuglene er tæt på at

Karl Georg Kristensen viste sig igen som en dygtig
hundefører og fik to hunde placeret på prøven.

Balder var længe med helt fremme, men lod sig til
sidst rive med af en provokerende makkerhund.

stå af. En stærk situation der bliver udnyttet fuldt ud takket være godt hundearbejde
understøttet af dommerens årvågenhed og
situationsfornemmelse.
Søren Nielsens Fredsskovens Woodo tog
stand ved en mindre ejendom på den ”forkerte” side af hegnet i en lille hestefold med
to lettere nervøse heste. Hesteejeren kunne
på tætteste hold følge den fremmede hunds
indtrængen på privat grund og ønskede forståeligt nok - at få hunden ud fra hestefolden
i en fart. Den lidt spændte situation blev dog
løst da Woodo selv løste standen – fuglene
var der ikke. Hunden kom ud af folden, og
der faldt igen ro på både heste og hesteejer !
Der blev set meget råvildt på dagen,og bl.a.
langhåren Sjørslev’s China lagde uanfægtet
sit søg, imens et spring råvildt løb i en stor
bue udenom for derefter at sætte sig lidt
fremme i terrænet og iagttage det mærkelige
følge, der kom hen over marken. Lidt efter
kom der en enlig rå, der åbenbart troede
at de løsgående hønsehunde var artsfæller.
For råen løb direkte mod en af hundene for
derefter at stoppe op på kort afstand med
uspillet spejl og se sig undrende omkring,
før hun fandt ud af, at det måske ikke var
det rette selskab at befinde sig i.
Når man afholder markprøve fylder vi godt
i landskabet med en konvoj af biler på vejene, og folk og hund der bevæger sig rundt
på markerne.
Karl Georg Kristensen gjorde sig ekstra
bred som dobbeltfører af to korthår. Det
resultere også i et dobbelt flot resultat, for da
dagen var omme, havde han opnået at blive
både 4. og 6. vinder.

Balder med ejer Torben Jørgensen, Mariager var med helt fremme til det allersidste
og lå til en topplacering, men en provokerende situation med makkerhund, der med
fuld hals gik efter en hare var desværre for
meget for Balder, som valgte at sætte efter
og derved forlade prøven.
En flot situation fra eftermiddagens matchning ruhår Østervangens Aya har taget stand
og korthår Zitta sekundere.
Dagens 1. vinder Thor fik under formiddagens afprøvning en rigtig god situation
for parhøns, og det så ud som om, at ejer
Tommy Rosendahl Hansen allerede på det
tidspunkt var klar over, at noget helt stort
var i vente. Thor fik i hvert fald en ordentlig
”krammer” for sit overbevisende arbejde.
Thor stammer fra Tommys egen avl, og der
var god grund til at være stolt over dagens
præstation - hele vejen hjem til Holstebro.
Terrænlederne takkes på behørig vis for
veludført arbejde, for uden gode terræner og
folk til at værne om dem, var det ikke meget
ved at afholde markprøver.
Der blev snakket, grinet og drillet og
ind imellem også bandet en smule over
manglende held eller uheld med hundene,
men mesterskabsprøven var en positiv og
god oplevelse sammen med hundefolk,
der alle har den samme interesse nemlig
arbejdet med den stående hønsehund. Og
noget af det, der var mest glædelig, var, at
der tilsyneladende var flere unge hundefører
med. Det tegner godt for fremtiden, hvis mit
indtryk altså ikke bare skyldtes, at jeg selv
er blevet ældre – men det vælger jeg ikke
at tro!

Et fantastisk forår for Frøjkbæks Thor og
Tommy Rosendahl Hansen.
DRKs hovedprøve 2. april. : 1. ÅK, 2. bedste
hund i ÅK.
DRKs hovedprøve 3. april, vinderklasse II:
1. VK, HP, CACIT.
DKKs Mesterskabsprøve: 1.VK, HP.

Dagens resultat
1. vinder HP
RH, Frøjkbæks Thor Dk16862/2008,
Tommy Rosendahl Hansen, Holstebro
2. vinder
RH, Hjortlund’s Minna 15245/2004, Jonas
Klattrup, Hals
3. vinder
RH, Sundby Kahles Dk09534/2007, Mikkel Pedersen, Gadstrup
4. vinder
KH, Bislevs Ax 09316/2006 (korthår),
Karl Georg Kristensen, Hals
5. vinder
RH, Gyvellunds Duco Dk02784/2008,
Arne Laursen, Randbøl
6. vinder
KH, Tirsbæk Freja DK04740/2007 (korthår), Peter Tindbæk, Grindsted, fører Karl
Georg Kristensen
På billedet er 1. vinder til venstre.

Solen skinnede. Deltagere og publikum hyggede sig, og mon ikke de snakkede hund.

www.fjd.dk
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Spørg dyrlægen

v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så send det
til Jagthundens redaktion.
Vores dyrlæge vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Er der flere spørgsmål, en
rubrikken giver plads for, vil sprøgsmålene blive udvalgt efter hvilket der ud fra en
veterinærfaglig synsvinkel har størst almen interesse.
jagthunden@fjd.dk

Halekupering af hvalpe –
Nyt krav om dyrlægeattest
For de fem jagthunderacer som må halekuperes indføres der pr. 1. juni 2011 et nyt
krav om dyrlægeattest på, at hvalpene er
kuperet rettidigt og af en dyrlæge.
De fem racer, som i medfør af lovgivningen tillades halekuperet er: breton, korthåret
hønsehund, ruhåret hønsehund, viszla og
weimaraner.
Fra den 1. juni 2011 skal der - sammen
med registreringsanmeldelsen af kuldet fremsendes en dyrlægeattest på at kuldet er
kuperet af dyrlægen, inden de er fire dage
gamle – attesten skal udfærdiges, inden
kuldet er otte dage.
Dyrlægeattesten findes på Dansk Kennel
Klubs hjemmeside. Gå ind under ”For op-

Slæb og Apporteringsprøver
2011.

drættere” – ”husk avlsrestriktioner” og find
racens kort. Her findes attesten som et link.
Venlig hilsen
Annebeth Abrahamsen

Prøven ved Års lørdag den 13. august.
Mødested: Nørager kro tlf. 2047 3382
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, Gislumvej
126,Østrup, 9600 Års, tlf. 9865 3082
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Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 18 81 00
www.dansk-kennel-klub.dk

Moderens reg.nr.: __________________________________________________________

Opdrætter: ________________________________________________________________

Kuldet født: _____________________________________________

Antal hanner: ______________________________

Antal tæver: _______________________________
Undertegnede dyrlæge har kuperet ovennævnte hvalpe.

_____________________________________
Dyrlægens stempel og underskrift

Prøven ved Skanderborg lørdag den 20, august.
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus i Teglgraven, frakørsel 51 Skanderborg nord efter Stilling.
Prøveleder: Hjalmar B Nielsen. Skanderborgvej 90,
Hvirring, 8762 Flemming tlf. 2371 3368
Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr. 9493 kto. nr.
4501064424

Prøven ved Skjern Søndag den 7. august (max. 6o
hunde )
Mødested: Stauning Sognegård, Stauning.
Prøveleder: Jens Chr. Hansen Stauningvej 11, 6900
Skjern. Tlf 9735 4290/2942 7470.
Gebyr kan indbetales på kto nr. 7780-1567643.

Nordjyske prøve ved Hjørring den 27 august
(max 30 hunde)
Mødested Jagthytten, Bøgsted skov,
skovbovej,sønderskov,9800 Hjørring
Prøveleder : Carsten Steffensen, Carl Klitgårdsvej 7
, 9800 Hjørring. Tlf: 98923678

Dyrlægen skal på tro og love erklære inden hvalpene er 8
dage gamle, at han/hun har kuperet nedennævnte hvalpe.
Halekupering må kun foretages af en dyrlæge. Indgrebet må ikke
foretages, når hunden er mere end 4 dage gammel.

Race: ____________________________________________________

Prøven ved Give lørdag den 6. august.
Mødested: Ikærhallen Give.
Prøveleder: Allan Thomsen, Sejrupvej 46, 7323
Give tlf. 7573 4802 / 4014 1802.
Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr.7622 kto. nr.
1255565

Prøven ved Tønder lørdag den 18. juni (max. 40
hunde)
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50. tlf. 2147 8083
Prøveleder: Allan Bredsgård, Terkelsbøl Bygade 50,
6360 Tinglev. tlf. 7464 2371

Dyrlægeattest

Prøven ved Tønder søndag den 24.juli. (max. 4o
hunde)
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6360 Tinglev. tlf.
2147 8083
Prøveleder: Allan Bredsgård, Terkelsbøl Bygade 50,
6360 Tinglev. tlf. 7464 2371
Fynske prøve tirsdag den 2. august. Kl. 15,00
Bemærk mødetidspunkt (max. 30 hunde)
Mødested: Hjulby mose, Hjulbyvej, (Motorvejsafkørsel 46, derefter ca. 200, m.)
Prøveleder: Ole Svedborg. Lillemøllevej, 2, 5800
Nyborg. tlf. 6531 1505/2127 1322
Gebyr kan indbetales på kto. nr. 5960-8041386.
Den sjællandske prøve lørdag den 27.august.
Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1C,
Døjringe 4180 Sorø.
Prøveleder: Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82,
4340 Tølløse. Tlf. 5918 6665 - 2578 6665
www.fjd.dk

________________________________
Dato

Prøven på Lolland Falster lørdag den 13. august.
Mødetid kl. 8.00.
Mødested: Rosenfeldt alle 2
Prøveleder: Bo Christensen Granvej 20, 4760 Vordingborg tlf: 6019 0375
Prøven på Bornholm. lørdag den 6. august.
Mødested: Jydegård Knudsker.
Prøveleder: Jan Olsen, Jordbærdalen 4, 3700 Rønne.
Tlf. 5695 7982/4046 6982.
Alle prøver begynder kl. 9.00, med undtagelse af
fynske prøve og Lolland-Falster.
Tilmeldingsfristen til prøven er senest mandagen
før prøven.
Da tilmeldingsfristen er sat senest muligt,
modtages efter tilmeldinger ikke. Stambog eller
resultatb og kan medbringes og afleveres straks om
morgenen.
Tilmeldingsblanket og deltagergebyr kr. 275.- sendes til prøvelederen. Husk at påføre
eget reg. Nr. og kto. nr. ved evt. tilbagebetaling af
gebyr.
Opnås resultatet ”bestået”, gælder dette for
efterårets prøvesæson i året for prøvens beståelse,
hele det følgende år samt forårets prøvesæson i det
derefter følgende år, i alt to efterårssæsoner og to
forårssæsoner.
En hund, der to gange med 2 års eller større mellemrum har bestået en slæb- og apporteringsprøve
(S&A-prøve), har ikke yderligere adgang til denne.
Der er ingen begrænsninger mht. antal gange, en
hund i et bestemt år kan gå op til en S&A-prøve.
Ifølge FMR skal hunden være 10 mdr. for at kunne
deltage på prøven.
På udvalgets vegne
Allan Bredsgaard
Formand.

DKK orienterer
I 2005 satte DKK fokus på de etiske anbefa- blive far til mere end 50 hvalpe i sin levetid.
linger, der de seneste år har haft regelstatus
I år 2000 bliver han far til to kuld – i alt
og i marts 2011 blev ændret til etiske regler. 10 hvalpe. Det samme er tilfældet i 2001
og i 2002 får han 30 afkom. Han har nu i
princippet opbrugt sin kvote på 50 hvalpe,
Neden for ses DKK’s etiske regler
og ejeren skal derfor være ekstra opmærk1. Det påhviler enhver, der udvælger en
som, hvis han ønsker at bruge hunden
hund til opdræt, at vurdere, om avlsdy- mere. Han holder en pause i år 2003 og
ret fysisk og mentalt er egnet til avl.
2004, og derfor må han i 2005 faktisk gerne
2. Der må i avlen kun anvendes hunde,
bruge hunden igen. I 2005 vil der nemlig, i
der kan parre sig naturligt samt føde og hanhundens egen generation (fra første kuld
opfostre hvalpe på naturlig vis.
i 2000 – 2005) være født 1200 hvalpe. 5%
3. En tæve må ikke indgå i avlen, før den af 1200 giver 60 – han har altså mulighed
er fuldt udviklet.
for at blive far til et par kuld mere uden
4. En tæve må maksimalt have 5 kuld i
problemer. Slutter han først sin avlsaktive
sin levetid - og sidste kuld inden tæven karriere i 2007 – som 9 årig - har han faktisk
fylder 8 år. Efter 2 kuld skal tæven have lov til at blive far til i alt 80 hvalpe uden at
en pause, så mindst en løbetid ikke
komme i konflikt med anbefalingerne vedr.
udnyttes til parring.
matadoravl. (Se skema).
5. Hunde med arvelige defekter må ikke
anvendes i avl. Parringer, der har givet Antalsmæssig lille race (<100 reg./år):
hvalpe med alvorlige defekter, må ikke Hanhund A er i alt far til 50 hvalpe i en race,
gentages.
hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25%
6. Parring mellem hunde nærmere beslæg- reglen er 24 hvalpe.
tet end fætter-kusine skal undgås. Det
De 50 hvalpe er fordelt på 12 kuld med
betyder, at en indavlskoefficient større
indavlskoefficienter på henholdsvis: 7,93 end 6,25 % ikke må overskrides.
15,63 - 9,38 - 0,1 - 3,52 - 3,52 - 15,63 - 1,95
7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt - 2,73 - 0 - 2,73
dominerer avlen inden for en race, skal
Hanhund A har derfor flere gange produundgås.
ceret afkom med indavlskoefficient større
8. Så længe hvalpen er i opdrætterens
end det anbefalede på max 6,25%. Derfor
varetægt, skal denne sikre hvalpene en vil hanhund A modtage et „grænsebrev“
fysisk og mentalt god opvækst, herunmed kraftig henstilling om fremover kun at
der en god prægning.
producere hvalpe med indavlskoefficienter
9. Opdrætteren skal give hvalpekøberne
under 6,25%.
fyldestgørende oplysninger om forælHanhund B er i alt far til 33 hvalpe i en
dredyrene og om racens egenskaber og race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til
behov.
25% reglen er 7 hvalpe.
10. Både opdrætter og hanhundeejer bør
De 33 hvalpe er fordelt på 9 kuld, der alle
følge afkommets udvikling til voksne
har indavlskoefficienter på 0% (!) Hanhund
hunde og derudfra løbende vurdere
B vil derfor IKKE modtage et „grænsederes avlsdyr.
brev“, da opdrætteren her nøje har udvalgt
Gentagne og/eller markante tilsidesættelser ikke beslægtede avlspartnere og derfor
af DKK’s etiske regler vil medføre begræns- sikret racen mod indavl til trods for at 25%
ninger i en hunds avlsret - evt. nedlæggelse grænsen er overskredet.
af avlsforbud - i henhold til DKK’s stambogsføringsreglers pkt. 11.
Dispensation fra ovennævnte regler kan
gives af DKK’s bestyrelse.
DKK har med virkning fra 2008 opdateret
definitionerne på matadoravl. Til belysning
af de ændrede definitioner har DKK lavet
dette lille eksempel:
Antalsmæssig stor race (>100 reg./år):
Hanhund X er født i 1998. Han tilhører en
race der stambogsfører ca. 200 hvalpe om
året. 25% reglen siger altså at han ikke bør
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Jagt med stående hund
Er du jæger og har behov for
træning og jagt med din hønsehund, så læs her:
Store markarealer med roer
eller anden bunddække. Gode
og stærke vildtbestande. Fri
afskydning.
Op til 10 jægere med egne
hunde - eendagesjagt:
10.000,- kr.
5 min. fra motorvejsafkørsel nr.
46 - Sakskøbing.
Kontakt Keld Rasmussen,
Nystedvej 63, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54779041 og 51764507.

E-mail: Bodilkeld63@gmail.com
www.fjd.dk
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Spørg Jagthunden v. Karl Georg Kristensen, og Niels Erik Krüger
Har du et spørgsmål om opdragelse, dressur eller træning, så send det til Jagthundens redaktion.
Vores „ekspertpanel“ vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Redaktionen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indkomne spørgsmål.
.
jagthunden@fjd.dk
ham med på marken. Send ham i søg, og når
du fornemmer, han skal til at stikke frem
i terrænet, så fløjter du ham dæk, og når
kontakten så igen er opnået, sender du ham
i den retning, du vil have (det viser du med
kropssprog)
Denne øvelse må du fortsætte med til
han selv vender i passende afstand til dig,
når han så kommer i søg foran dig, så ros
Til Jagthunden
ham. Det kan godt være han bliver lidt for
kontaktsøgende i starten, men han skal nok
Jeg han en engelsk setter, han, to år. Efter
blive mere selvstændig efterhånden. Men
han var fyldt et år, begyndte han pludselig
husk her i begyndelsen at være hurtig med
at få mange ”umotiverede stop”. Jeg tror
Hej John Nielsen.
dæk, hvis han gør tegn til at stikke frem i
han baserede sin jagt mere på øjnene, end på Jeg kan godt komme med et par ideer, men
marken.
næsen. Af samme grund har jeg ikke ”dres- det er nok ikke lige nu, du skal slippe hunPrøv evt. at træne med en ældre hund, som
seret ham særlig hårdt” under søg, men stort den på marken. Vi er jo midt i yngletiden.
Jeg ved ikke om, du har lært ham at aphar et godt søgsoplæg, og ikke går for langt
set bare ladet ham gå, i håbet at han lærer af
portere? Apportering er en meget god øvelse frem i terrænet.
oplevelserne undervejs.
Husk der er aldrig nemme løsninger, men
til at lære at holde kontakt, samt indlæring
Når han så endelig kommer i gang går det
træning gør mester.
stærkt og han søger stort. Alt for stort, og alt af dirigering.
Du må lære ham stor lydighed på dækfløjfor selvstændigt. Det store søg er desværre
Med venlig hilsen
ten, og når så det er helt på plads, så han
”stik-søg”, hvor han søger ret op i vinden.
Niels Erik Krüger
prompte dækker, når du fløjter, kan du tage
Det alt for selvstændige søg skyldes nok
Denne måneds problem er der sikkert
mange, som kan nikke genkendende til.
Omtalte hund er i fremgang, var bl.a. med
på andendagen til Derby 2011 med 1B, men
spørgeren har alligevel gerne villet inddrage
læserne i de problemer han kæmper/har
kæmpet med. Red.

Åben agerhønedag

manglende lydighed når afstanden er mere
en 40-50 meter (indenfor denne er han
faktisk rigtig lydig), jeg har indført en lang
line når vi er på marken, så jeg kan få fat på
ham og få en ”snak”, når han ikke vil lystre.
Jeg mener det er ved at hjælpe, i hvert fald
på ”hjemmebanerne”. Hvad gør jeg?
Jeg glæder mig til at høre fra ekspertpanelet.
Mvh
John Nielsen

Tilmelding: Erling Clausen. Tlf. 75 17 36
05/23 34 06 35. mail. erlingclausen@live.
dk
Løkken
Tidspunkt: Torsdag d. 28. juli kl. 19.
Mødested: Borupgaard, Løkken
Tilmelding: Flemming Fuglede: Tlf. 20 30
00 03 eller borupgaard@mail.tele.dk
Herning
Tidspunkt: Tirsdag d. 2. august kl. 19 og
tirsdag d. 9. august kl. 19.00
Mødested: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, 7480 Vildbjerg
Tilmelding til: Knud Overgaard: 30 45 31
81. mail: knudovergaard40@hotmail.com

FJDs markvildtudvalg gentager succesen
fra sidste år og arrangerer temaaftener med
opdræt og udsætning af familieflokke. Her
kan du lære, hvordan man laver en god familieflok og får den sat rigtigt ud i terrænet.
Hals
Se også den lille video på FJD,s hjemmeTidspunkt: Tirsdag d. 2. august kl. 19.00
side www.fjd.dk.
Assens
Tidspunkt: Mandag den 27. juni kl. 19,00
Mødested: Sjodvangen 8, 5610 Assens,
hvor man kan se udrugning og opdræt.
Derefter kører vi i marken og ser på
udsætning af agerhønefamilier. Der er
grillpølser og tid til en snak bag efter.
Tilmelding Alex Nissen mobil 40 43 48 50
Bramming
Tidspunkt: Onsdag d. 27. juli kl. 19.00
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, Bramming
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Mødested: Rimmervej 50, 9770 Hals.
Tilmelding: Jesper Kjerulf. Tlf. 30 37 80
35. jesna@mail.dk

Rødekro
Tidspunkt:
Mødested: Klovtoftvej 45, 6230 Rødekro.
Der vil her også være mulighed for at se
på fasanopdræt med skrukhøns.
Tilmelding: Jonny H. Petersen. Tlf. 74 66
95 56 (bedst omkr. Kl. 18)
Se den lille video som appetitvækker på
www.fjd.dk

www.fjd.dk

Dansk Jagthunde Derby 2012
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2010
til Derby i år 2012, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2012 er kr. 200.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby.
Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske
på hverdage mellem kl. 18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: steinfam@post.tele.dk
Husk at opgive navn og adresse samt
telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

Kom for at jage rype på vores vildtrige 900 ha store
private mark i Jämtlands fjelde, Midtsverige. Bo på fjeldet
i nyopført bjælkehytte med sauna helt ned til søen! Jagt
med egen hund eller hyr guide med hund.25 aug – 28 feb.
Joy Event Hunt and Health arrangerer jagt oplevelser som du ikke finder andre steder!
Velkommen at kontakte:
Evelina Åslund
www.joyevent.se
email: evelina@joyevent.se
+46 (0)70-623 99 74

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Hvor blev de af

Dyrlægen på Langeland
Han var kendt som en dygtig og myndig dommer. Han sad i flere år i dommerudvalget. Han
er sit livs efterår, men stadig jæger og optaget af natur og hunde.

Tekst og foro: Flemming Østergaard

Jens Balle har været med til det meste. Gået
på jagt, da det var rigtig sjovt. Dømt de mest
betydende prøver rundt om i Europa, og siddet i dommerudvalget i flere perioder. Han
har stadig engelsk setter og er trods sin høje
alder stadig lidt erhvervsaktiv. Og så vil han
gerne fortælle, samtidig med at han viser et
stort engagement i, hvad der rører sig i jagtog hundeverdenen.
Jens Balle tager i mod en dejlig sommerdag
og byder indenfor. Han får ild på sin uundværlige pibe, og efter at vi lige har ordnet
”vind og vejr”, begynder den nu mere end
86-årige endnu ikke pensionerede dyrlæge
at berette: - Jeg havde jo i barndommen
(født og opvokset på Tåsinge) set, hvordan
bønderne gik på jagt. De gik naturligvis på
jagt på markerne, og de fleste havde korthår,
men en enkelt havde engelsk setter, så det
var egentlig der, interessen blev vakt.
Efter studieårene kom Jens Balle til Bredsten vest for Vejle, og efter et par år mente
han, at nu skulle det være. Nu skulle han
have en jagthund. – Det har været i 1951,
forklarer Jens. – Jeg så en annonce i Vejle
Amts Folkeblad, om en engelsk setter, der
var til salg hos en mand i Vejle, og så tog
min kone og jeg ind for at se på hunden.
Et par dage før havde Jens,s kone været
ude for en lidt pudsig hændelse. Hun var
på vej hjem på gå ben fra arbejde i Vejle.
Bussen var forpasset. Pludselig holdt en bil
ind til vejsiden, og en venlig mand spurgte,
om hun ville køre med. Fru Balle tog mod
tilbuddet, og kom på den måde noget nemmere til Bredsten.
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Den lidt aldrende Tiki (Jens Balles sidste
hund) ser op på farmand:
- Skal vi ikke snart ud en tur?

www.fjd.dk

Men da de nu pludselig stod ansigt til
ansigt med hundesælgeren i Vejle, kan det
nok være fru Balle spærrede øjnene op. Det
var jo manden, hun havde været oppe at
køre med, i øvrigt ingen ringere end Jørgen
Lyngsø, en tidligere meget kendt opdrætter
og fører af engelske settere. Lyngsø ville
sælge hunden, da den ikke var et markprøveemne, og Jens tog den med hjem og gik i
gang med arbejdet.
På et tidspunkt lagde Lyngsø vejen forbi
Bredsten for at se hunden, og så fortrød
han salget. For nu var der fart og stil for
alle pengene. – Vi klarede det nu på den
måde, at Jørgen Lyngsø lånte den til prøver,
forklarer Jens Balle, og han fik den faktisk
også ret godt præmieret. – Desværre omkom
hunden i en bisværm, tilføjer han.
Der måtte naturligvis en ny hund til igen
fra Lyngsø og denne gang en hvalp. Hunden
var født i maj, og Jens havde den med på
jagt i oktober. Her skød han en kok for den
unge hund, som den apporterede fint.

Det blev indledningen til en glorværdig
karriere som dommer såvel i Danmark som
det øvrige Europa. Der kommer liv i det
furede ansigt, og øjnene spiller, når Jens
Balle fortæller om gamle dage., som også
gav mange morsomme oplevelser.
På en prøve i Sverige blev han og Erik
Skeel belært efter alle kunstens regler af
Otto Ramel. De lod en hund rejse sin fugl,
før makkerfører havde hold på den sekunderende hund. – Så fik vi læst og påskrevet
lige midt i Sverige. Det var en dødssynd
at lade hunden rejse, før der var styr på
makkeren. - Vi glemte det aldrig, tilføjer en
smilende Jens Balle.
Han husker også en anden pudsig hændelse
fra en prøve i Italien. På FCI-prøver skal
man som bekendt efterfølgende hente en
and. Det var ikke alle hunde, som var lige
gode til det (Vi husker VM ved Herning.
Red.). En af hundene var så dårlige, at Jens Jens Balle viser rundt i sommerlandet, og vi skal lige
en smut forbi en god ven, der opdrætter lidt fasaner.
ikke mente, den kunne præmieres, men så
blev han belært af sin meddommer Wolff fra
Tyskland. Den pågældende hund havde lige af hans børnebørn, som læser til dyrlæge,
Gennem omgangen med Lyngsø kom inte- vundet en meget stor prøve sidste weekend, kommer lidt i praktik sidst på sommeren.
ressen langsomt for hundesporten, og Jens
så den måtte bestemt have præmie.
Den lidt aldrende engelske setter, NordBalle stillede på sin første prøve en gang
vestjydens Tiki, lægger sit hoved i skødet
midt i 50-erne. Det var nogenlunde samtidig Da Jens Balle også udstillede sine hunde,
på Jens: - Skal vi ikke snart ud? Det er Jens
med, at han flyttede tilbage til fødeegnen
blev han opfordret til også at blive eksteBalles sidste hund, og den hedder Tiki, som
og fik assistentjob på Langeland. Der skal
riørdommer. Det var den gang, de stående
den første gjorde det. Og vi skal ud. For
lige ild på piben igen, og så fortsætter han.
jagthundefolk mødtes på Kvægtorvet til
Jens Balle er stærkt optaget af, hvad der
– Prøver var noget helt andet den gang end i den årlige FJD-udstilling. En 1. præmie i
foregår rundt omkring ham.
dag, forklarer han. –Den gang var der ingen, Odense betød virkelig noget den gang. Så
Vi skal ud og se på Skovsgaard, et gods
som anfægtede dommerens enevælde. Han
Jens kom også til at virke på udstillingerne i som i dag ejes af Danmarks Naturfredningsord var lov, tilføjer han. Men Jens synes
mange år. Af mange husket for en saglig og forening, og hvor Jens Balle har haft jagten
også, at der var en del sammenspisthed den positiv bedømmelse af hundene.
i en menneskealder. Han har nu sagt den fra,
gang.
Senere kom DJU,s dommerudvalg. Først
og medens vi kører rundt i det langelandske
Han husker en episode fra et derby, hvor
indvalgt af DKK, hvor han kun var med
sommerland, viser og forklarer han. Der
Peter Jensen havde meldt stand, og en fugl
i et par år. Senere igen med sammen med
er intet vildt her. Han er virkelig frustreret
kommer i luften. Gunner Nordquist, som
bl.a. Hans Pahle, Kjeld Rasmussen og Ole
over, at DN kan have en så stor økologisk
var den ene af dommerne, kunne ikke rigtig Svendsen, og Jens Balle mindes årene i
ejendom, og så findes der stort set ikke
se hunden og standen, hvor til meddommer dommerudvalget som meget positive og
andet end råvildt og ræv på arealerne.
Peter Brokholm svarede: - Hvor f… er vi
med godt samarbejde.
Jens Balle kommer stadig på jagt og er
henne, hvis vi ikke kan stole på hundeføDem, der har oplevet Jens Balle som dom- fortsat optaget af den måde, vi arbejder med
rerne? Det gav noget brok de to dommere
mer, vil nok huske ham med en helt særlig
vore hunde på. Han synes, at alt for mange
imellem.
udstråling. En venlighed kombineret med
fører deres hunde i marken alt for tidligt.
Jens Balle er godt klar over, at alt var anmyndighed, som gjorde, at han udgjorde en
– De skal være dresseret, før man fører
derledes den gang. Terrænerne var anderlehelt naturlig autoritet, hvis afgørelse man
dem i fugl. Ellers ender det bare galt, mener
des. Der var stor afveksling, mindre marker ikke fandt anledning til at anfægte.
han. Jens er også af den opfattelse, at vi skal
og en naturlig vildtbestand. Ingen kunne
Jens Balle sad også i ESK,s bestyrelse i et passe på med ikke at lade os forblinde af
drømme om at sætte fugle ud til almindelige par omgange, men da det var vanskeligt at
fine resultater. Han mener, det er de samme,
prøver. Men det var, hvad man måske ikke
kombinere med en landpraksis, måtte han til der vinder prøverne, fordi de er dygtige til
skulle tro, slet ikke så let at arrangere prøver sidst trække sig.
at dressere, og det er slet ikke sikkert, at den
og få lov til at træne. Bønderne brød sig
almindelige hundemand kan få noget ud af
ikke om det prøvepjat, fortæller Jens Balle.
Telefonen ringer et par gange, medens vi
en sådan hund. - Vi skal avle på hunde som
De troede vi jagede vildtet væk, når vi kom sidder og snakker. Der er lige en, som skal
er samarbejdsvillige og dressurbare. Alminmed vore hunde. Men han tilføjer, at det
til Sverige med en hund, og pludselig slår
delige jægere skal kunne bruge dem. Det
blev noget bedre, da de lokale jagtforeninger Jens Balle over i tysk. En tysk turist har
blev slutbemærkningen efter en hyggelig og
gik med ind i arbejdet.
en syg hund, som han gerne vil have set
berigende formiddag på Langeland.
Der gik ikke mange år, før man i orgapå. – Kom kl. 15, svarer dyrlægen. For han
nisationerne fik øjnene op for den unge
er trods den høje alder stadig dyrlæge. Han
Fakta om Jens Balle
F. 1924 på Tåsinge
dyrlæges kvaliteter, så han blev opfordret til holder åbent for lidt smådyrspraksis og tager
Dyrlægeass. i Bredsten i 49-53
at blive dommer. Her gik han bl.a. aspirant
sig af folks hunde og katte. Tre operationer
Dyrlægeass. på Langeland 53-61
på DKK,s vinderklasse for koryfæer som
for diskusprolaps og en blodprop sætter sine
Egen praksis i Humble 1961
Ivan Svedrup og Erik Spandet, og så var det begrænsninger, men Jens Balle synes det er
Tildelt ESK æresplaquette i guld
bare at vente på dommerkortet, som kom
rart at holde forbindelsen til faget. Da JagtTildelt ESK,s æreshorn i 1988
omkring 1962.
hunden er på besøg, glæder han sig til, at et
www.fjd.dk
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Vinterjagt i Kroatien

Tekst og foto: Ib Jakobsen

mulighedernes land
Hvad har Kroatien at byde på i råkolde vinterdage - alt.
Efter en række meget vellykkede ture
til Kroatien med godt kammeratskab og
vagteljagt for stående hund på programmet, meldte sig en dag spørgsmålet: Har
Kroatien ellers noget at byde jægeren med
stående hund ? Det satte vi os for at prøve
i vor ”hunderejsegruppe”, og svaret blev et
rungende JA, Kroatien er simpelt hen mulighedernes land.
For at få det prøvet af, pakkede vi sidst på
vinteren et par biler med grej og hunde og
satte kompasset på retning syd med 1500
km foran os. Undervejs stødte vor lokale
hundeven til med sine to hunde, så jagtselskabet nåede op på fire personer og fire
ruhår med fem dages jagt foran os.
Vi havde i forbindelse med valget af
jagtområde lagt vægt på drømmen for enhver, der jager med stående hund: Masser af
plads, og et passende antal fugle på terrænet.
Og vi fik begge dele.
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Vi ankom søndag først på eftermiddagen
lidt trætte efter den lange køretur og en
kort og kold nat, hvor vi havde overnattet
i bilerne. Mest af alt tænkte vi vel alle på
en lille middagslur, men vi var kommet der
for at slippe hund. Så efter en god og ikke
mindst stærk kop kaffe hoppede vi i det
grønne tøj og kørte i reviret. Og det var den
helt rigtige beslutning. Hundene nød at få
strakt ud efter et par stille dage i bilen, og
det gjorde deres søvnige førere for øvrigt
også. Så efter et par timer på de dejlige
marker kørte vi hjem til jagthuset med fire
fine fasankokke og store forventninger til de
næste jagtdage.
Jagtområdet, som er på 8.500 ha, fladt som
en pandekage og beliggende i det nordøstlige Kroatien, var faktisk et af den særdeles
jagtglade Tito’s favoritrevirer, når der stod
fuglejagt på programmet.
www.fjd.dk

Rødbenet agerhøne er en smuk fugl.

Reviret består af mange dyrkede småparceller samt områder, hvor der er taget
særligt hensyn til fuglenes behov. Vi jagede
hovedsageligt i et ”hjørne” af reviret på
ca. 300 ha, som vor slovenske ven havde
opkaldt efter sig selv, nemlig ”Bojans Corner”. Og vi lærte hurtigt at forstå, hvorfor
han satte særlig pris på netop dette område.
Store markområder udlagt i brak med
remiser, lidt ”bushes” og spredte bevoksninger. Perfekt til jagt med stående hund.

udlærte i at skyde for stående hund og samtidigt nyder denne jagtform lige så meget
som hundefolket. De er en fast del af vort
hundeteam, og bidrager med lige dele god
skydning og godt humør.
På jagtområdet fandtes fasaner, agerhøns
og rødbenet spansk agerhøne, og alle arter
var ”fri” på det tidspunkt, hvor vi besøgte
reviret. Det kolde vejr gjorde, at ikke mindst
fasanerne opholdt sig meget ”in the bushes”,
men dette gav kun en ekstra udfordring i
jagten. Da de store brakmarker var godt
Der er et par situationer, som jeg specielt
lodne, skal det dog tilføjes, at vi havde fine
husker. Den ene var turens første. Jeg havde fuglesituationer i det åbne land.
sluppet Elly- Velling, turens seniorhund,
Til fem dages jagt havde vi fire hunde med
og hun afsøgte energisk en stor mark med
i alderen mellem 18 måneder og næsten 12
lodne kanter. I forbindelse med en vending
år, så de kunne roligt melde fuld beskæftitog hun en stram stand ved den lodne kant.
gelse. Men når lysten driver værket, ja så
Min skytte Carl og jeg kom op til hunden,
er alder ingen hindring. Hverken i op- eller
jeg gav rejseordre – hunden rykkede hårdt
nedadgående retning. Vi fik således ført
frem, og op kom den største fasankok, som
bevis for, at det vigtigste i arbejdet med
jeg til dato har set med en lydkulisse som en en ung hund er stimulering af de naturlige
kamphelikopter. Carl fældede den sikkert,
instinkter. Og for stående jagthunde er det at
og jeg vil næsten garantere for, at vi kunne
finde og fastholde vildt.
mærke jorden ryste, da den landede med et
Hannibal på 18 måneder blev hentet i Danstort bump. Jeg gav Elly apportordre, og da mark som tre måneders hvalp, og havde såhun kom med fuglen, udbrød Carl spontant
ledes tilbragt 15 måneder sammen med sin
på sit sønderjyske modersmål: - Næææ, den nye slovenske ejer. Disse måneder var ikke
er kufordæmren lige så stor som en kalkun. blevet henslæbt i lediggang. Tværtimod – de
Den anden situation, som jeg særligt
var ikke mindst blevet brugt til at bringe
husker, hænger sammen med vildtarten.
den unge hund i kontakt med fugle, så han
Anni arbejdede energisk op langs kanten på kunne gøre sig sine erfaringer. Og anstrennoget, der mindede om en krydsning mellem gelserne havde båret frugt. Hannibal jagede
et hegn og en remise. Det var helt tydeligt,
med en forstand som en hund på fem år.
at hun havde fugl foran sig, og at de var
seje at få ”sat”. Men sættes det skulle de,
Vi startede normalt i marken ved halv ti
og det blev de. Pludseligt fik jeg under min
tiden, men var selvfølgeligt tidligt oppe for
”fremrykning” øje på Anni inde i buskadset, at lufte og fodre hunde, så de var klar til dahvor hun sod som et bræt. Jeg kom op til
gens arbejde i marken. At stå tidligt op har
hende – fornemmede, at hun har sat flokken også en anden fordel, som bragte os meget
på meget kort afstand, gav rejseordre, hun
tæt på noget essentielt i den kroatiske kultur.
lynrykkede kort og præcist, og op væltede
Nemlig at gå på kaffebar. Mellem syv og ni
bogstavelig talt til alle sider en flok rødben. nåede vi både at drikke kaffe med hinanden,
Belønningen til hende blev for første gang
med de andre, med vores guide og i øvrigt
i hendes liv som stående hund at apportere
med hvem, der ellers gæstede kaffebaren.
denne smukke fugl.
Det gør man bare i Kroatien, for der har
Normalt, når vi går på agerhønsejagt i
Danmark, holder vi altid en god og lang
middagspause til gavn og glæde for både
hunde og mennesker. Det havde vi faktisk
også tænkt os at gøre i Kroatien, men da
det jo var vinter, og temperaturen svingede
mellem minus to og plus to grader, var det
simpelt så koldt, at vi bare måtte holde os i
gang.
Derfor blev dagene meget koncentrerede.
Fuld drøn på søget, holde sig i bevægelse
og korte pauser til en bid brød, en varm kop
kaffe og få skiftet hund til næste ”run”. Og,
hvad vi som hundefolk satte stor pris på,
var, at vi selv kunne tilrettelægge vore slip
under hensyn til vind og terræn. I det hele
taget var forholdene meget frie, og vi følte
os velkomne på reviret.
Vi kørte hundene i parvise slip, og i forbindelse med stand fik vi glimrende assistance
af vore skytter Carl og Allan, der begge er

man heldigvis ikke mere travlt, end at man
har tid til at tale med hinanden og hygge sig
sammen over en go’ kop kaffe. Og når vi
kom hjem fra marken sidst på eftermiddagen gentog kafferitualet sig.
Som jagtgæst har man selvfølgeligt en
guide med i terræn’et. Vores guide var, som
alle andre vi mødte på stedet og i forbindelse med jagten og vort ophold, både venlig og hjælpsom, og dette stemmer da også
godt overens med mine tidligere erfaringer
fra denne del af Europa. Under sidste års tur
til Serbien oplevede vi sågar, at der kom en
tilrejsende serbisk hundemand for at se de
hunde, som vi havde medbragt til jagten.
Ikke langt fra jagthuset holdt en stor kassevogn, som lignede noget, som jeg havde
set før. Og ”før” var for eksempel under VM
for stående hunde i Danmark i 2005. Det var
den mangedobbelte kroatiske verdensmester
på mark Hari Herak, der var ved at findpudse formen inden forårets første markprøver i Serbien.
Hari var efter dagens dont på marken
en lige så flittig gæst i kaffebaren, som vi
var. Så der var rig lejlighed til at få en god
hundesnak med ham. Han havde denne
gang ”kun” syv hunde med, og sammen
med denne blandede bilfuld af kontinentale
og engelske hunde, skulle han tilbringe
tyve dage on the road i Serbien med de ene
formål at gå på markprøve.
Inden vi sendte ham til Serbien med et
”knæk og bræk”, aftalte vi, at skulle vore
hundespor krydses samme sted næste sæson,
ja så kunne vi da tage en træningsdag sammen. Det er altid interessant at se, hvordan
andres hunde går på marken. Og nysgerrig
er man vel altid . . . .
Efter sådan en herlig vinterudflugt med
hundene kommer man unægtelig til at tænke
på, hvad man kunne foretage sig næste
år ved samme tid. Svaret er vist givet på
forhånd.

En skøn blanding af nationaliteter (Slovensk, kroatisk,
dansk) bundet sammen af interessen for at jage med
stående hund.
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Fuldbrugsprøver

2011

Der vil muligvis blive afholdt flere fuldbrugsprøver, såfremt behovet viser sig. Følg med på
DJU, FJD, Ruhår-, Kl. Münster- og Korthårs
Klubbernes hjemmesider.
Vedrørende fuldbrugsprøverne 2011.
Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:
1. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk
schweissprøve.
Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme
schweissprøve, hvor den opnåede 1. Præmie i
remarbejde, har opnået 1. Præmie i rapportering.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden ikke tilbagebetales.
Niels-Jørgen Christiansen
prøven oplyse hvilken rapporteringsform
Besked om deltagelse på prøverne vil blive
Sekretær.
hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal
offentliggjort på henholdsvis DJU’s, FJDs,
udlægges.
Ruhår, Kl. Münster og Korthårs Klubbernes
hjemmesider ca. 15. august.
Bemærk:
Grindsted 17. og 18. september
Prøveleder:
Regelsæt kan hentes på DJU’s hjemmeside
Mødested: Lynghytten, Grindsted
Svend Arent Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund,
www.danskjagthundeudvalg.dk .
Flugtskydningsbane,
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
Vesterhedevej (ved Tingvejen),
svaj@stofanet.dk
1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræve7200 Grindsted.
slæb.
Maks. 11 hunde.
2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde
Grenå 17. og 18. september
Prøveleder:
og schweissarbejde.
Mødested: Fritidscenter Enslevgård,
Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 Grenå,
Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og
Næsgårdsvej (der er ingen vejnummer)
Tlf. 86 32 18 89 / 30 59 35 87
vaccinationsattest skal medbringes på første
8500 Grenå
ammnielsen@privat.tdcadsl.dk
Maks. 16 hunde
prøvedag.
Alle tilmeldinger på DJU’s tilmeldingsblanket
skal sendes til Fuldbrugsudvalgets formand.
Torben Bersang, Fredensgade 3, 6900 Skjern
Tlf. 75 24 59 58. tb@sb-thomsen.dk
Det vil være en meget stor hjælp, hvis prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales på følgende
bankkonto Reg. 7650 Konto nr.1231617
(VestjyskBank), behørigt mærket med føres
navn, hundens navn, og prøvested, i ”tekst til
modtager”
Man kan dog stadig medsende check sammen
med tilmeldingsblanket.
Tilmelding skal ske senest onsdag den 4.
august.
Efteranmeldelser modtages ikke. Hunde der
opnår adgangsgivende præmiering ved prøver
afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra
denne regel, og vil såfremt der er plads kunne
efteranmeldes.
Hundeføreren skal på tilmeldingsblanketten
notere hvilken prøve, man helst vil deltage på,
samt et alternativt prøvested.
Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange,
skal der indsendes 2 tilmeldingsblanketter og 2
gange prøvegebyr.
Såfremt en hundefører opnår den ønskede
præmiering på den første prøve, vil det være
Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
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Vordingborg 17. og 18. september
Mødested: Oplyses pr. mail af
prøvelederen.
Maks. 12 hunde

Prøveleder:
Bo Christensen, Granvej 20, 4760 Vordingborg.
Tlf. 60 19 03 75

Sønderjylland 17. og 18. september
Mødested: Savværksvej 7,
6541 Bevtoft
Maks. 11 hunde

Prøveleder:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens,
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85 justm@webspeed.dk

Esbjerg 25. og 26. september
Mødested: V. Kravensøvej
Jagthytten for enden af vejen
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde
Fyn 17. og 18. september
Mødested: Det gule skyttehus v/
Tybrindskoven
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby
Maks. 16 hunde

Prøveleder:
H. C. Clausen, Gåsebakken 3, 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk

Skive 24. og 25. september
Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25, 7800 Skive
Maks. 18 hunde

Prøveleder:
Anders Laigaard, Glyngørvej 12, 7800 Skive,
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk

FUME 14. og 15. oktober
Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25, 7800 Skive
Maks. 18 hunde
Mødetid: kl. 8.00 begge dage.
Kun kvalificerede og inviterede hunde kan
deltage.

Prøveleder:
Anders Laigaard, Glyngørvej 12, 7800 Skive.
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk

www.fjd.dk

kennelbarmosen@gmail.com

Prøveleder:
Jørgen Christensen, Kirkegyden 17, 5580 Nr. Åby
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
Roanas_maskinstation@mail.tele.dk

Bukkejagt med
Camouflagesaet

Jakke: Let, luftig, ekstrem lydlo/s
og smidig jakke til bl.a.
fuglejagt. AErmelomme med signalorange bind for ekstra sikkerhed,
na˚r
det
beho/ves.
Vandafvisende impraegnering.
Bukser: En praktisk og meget lydlo/s jagtbuks. Vandtaet til knaeet
hvilket giver en god a˚ndbarhed og
holder benene to/rre i va˚dt graes.
Vandso/jletryk: 10.000mm
A˚ndbarhed: 6.000 g/m2/24h

Camouflagesaet

Farve: Realtree APG®
Str. S-3XL
Vejl. pris Jakke
kr. 799,Buks
kr. 799,-

Saetpris kr.

1499,-

Overtraeksdragt
camouflage

Let, slidstaerk og luftig
camouflagedragt. Bo/rstet,
elastisk materiale der go/r
saettet laekkert blo/dt og
ekstra lydsvagt.
AErmelomme med signalorange armbind.
Vandafvisende impraegnering. Regulerbar fast haette.
Elastisk afslutning i
aerme og ben.

Overtraeksdragt
camouflage

Farve: Realtree APG®
og Max-4®
Str. S-3XL

Saetpris kr.

999,-

Handske Camouflage

Tynd og smidig med
gummiknopper i ha˚ndfladen for et ekstra
godt greb.
One size.

99,-

Caps Camouflage

Farve: Realtree APG®
og Max-4®. One size.

199,-

Fås i følgende butikker: Aakirkeby: A.P. HELLISEN • Auning: DJURSLAND JAGTCENTER • Ballerup: BALLERUP
FISKEMAGASIN • Bjerringbro: BØSSEMAGEREN • Bramming: JAGT-FISKERI-OUTDOOR • Brønderslev: ALMAS •
Bækmarksbro: JAGT & FISKERI • Dronninglund: NATURFOLK.DK • Fjerritslev: KNUD SKO • Frederiksberg: HUNTERS
HOUSE • Haderslev: PAMHULE JAGT & FISKERI • Hedehusene: VAABENSMEDEN • Hedensted: ØSTJYSK
VÅBENHANDEL • Herning: SEATROUT • Holstebro: VESTJYSK JAGT & FRITID • Horsens: EFFEKTLAGERET •
Hvidovre: HVIDOVRE SPORT • Jyderup: JAGT & FRITIDSHUSET • Kerteminde: SIBIRIENS SPECIALFODER JAGT &
FRITID • København: JAGT&FISKERI MAGASINET • Lundby: THE GUN ROOM • Nysted: KIK IN • Næstved: JAGT &
FRITIDSHUSET • Ringkøbing: J. K. JAGT & FISKERI • Ringsted: HUBERTUSHUSET • Roskilde: LYSTFISKERHJØRNET
• Ruds Vedby: E. H. JAGT • Rødekro: WILDZONE • Skanderborg: GAMEBIRD • Skærbæk: BRØNS JAGT & FISKERI •
Slagelse: JAGT & FRITIDSHUSET • Sønderborg: P. G. FISHING • Tarm: FISKNU.DK • Trige: NYSTRØM & KRABBE •
Tønder: GRÆNSEJAGT • Ålborg: ÅLBORG JAGT • Ålborg: ALMAS
PINEWOOD OUTDOOR COLLECTION T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK
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Apporteringsprøver

Specialklubberne for de engelske racer
afholder følgende apporteringsprøver:

Djursland: Lørdag d. 18. og søndag d.
19. juni. (Se nærmere på DPKs hjemmeside).
Lørdag d. 27. august kl. 9.00. (se nærmere på DPKs klubsider)
Sønderjylland, sammen med ESK, søndag d. 7. august I Gørding kl. 10.00 (se
nærmere på DPKs klubsider)

Sjælland: søndag d. 8. august kl. 10.00
ved Hagested Gislinge Jagtforening, Tuse
Enge 5, 4300 Holbæk.
Prøveleder: Jan Lorentsen, fk@bellacenter.dk. Faurbjergvej 21, 4300 Holbæk. Tlf.
20147048. Tilmeldingsgebyr: 225 kr.
På prøven uddeles klubbens sjællandske apporteringspokaler og der udtages
repræsentanter til Sjællandske Racedyst.

Dansk Gordon Setter Klub

Engelsk Setter Klub

Sjælland: lørdag d. 25. juni 2011 kl. 13.00
ved Hagested Gislinge Jagtforening, Tuse
Enge 5, 4300 Holbæk.
Prøveleder: Ásgeir Páll Júliússon, apj@
sterna.dk. Øvej 17, 4100 Ringsted. Tlf.
57601912. Tilmeldingsgebyr: 225 kr.
Dommere: Claus Nielsen og Niels Erik
Krüger.
På prøven uddeles klubbens sjællandske apporteringspokaler og der udtages
repræsentanter til Sjællandske Racedyst.
Tilmeldingsfrist til begge prøver: Torsdag
d. 23. juni 2011.
Kolding: lørdag den 2. juli 2011 kl. 9,30
Tilmelding med navn og reg.nr. på hund
Sjælland: lørdag d. 25. juni 2011 kl. 10.00 kan ske til Anton Dahl, Vesterskovvej 34,
ved Hagested Gislinge Jagtforening, Tuse 76091 Bjert, på telefon 22 74 80 40 eller
Enge 5, 4300 Holbæk.
email: antondahl@tdcadsl.dk – gebyret
Prøveleder: Elsebeth Lovén, eliade@
kr. 225,00 kan indsættes på konto 2470 –
live.dk. Ålbækvej 39B, 4174 Jystrup. Tlf.
6871 314 991.
20480331. Tilmeldingsgebyr: 225 kr.
Seneste tilmelding mandag den 29. juni.
Dommere: Claus Nielsen og Niels Erik
Krüger.
Midtjylland: lørdag d. 6. og søndag d. 7.
På prøven uddeles klubbens sjællandaugust (klubweekend) Se mere på DGSKske apporteringspokaler og der udtages
siderne.
repræsentanter til Sjællandske Racedyst.

Dansk Pointer Klub

Fyn: ESK og DPK afholder prøve samme
dag. Prøven afholdet d. 9 juli 2011 kl. 9.00
hos Svend Buchhave Ståbyvej 13 5672
Broby
Alle racer er velkommen. Tilmelding, helst
en lille uge før.
Lars Nielsen tlf. 21645188
Svend Buchhave tlf. 50580794

Dansk Irsk Setter Klub

Dansk Irsk Setter Klub udtager racens
repræsentanter til racedyst /Sjælland på
DPKs og DGSKs prøver d. 25.juni. Stiller
den samme Irsk setter på begge prøver,
er det den første prøve, der er tællende til
udtagelsen.

HUNDEGÅRDE
DANSK

KVALITETS

HÅNDVÆRK

Autoboxe

fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80

e-mail: hakon@hakon-profil.dk
www.hakon-profil.dk
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Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
10 års garanti for gennemtæring
www.fjd.dk

Sjælland: Apporteringsprøve vil i år blive
afholdt i Nordsjælland d. 2. juli.
Tid og sted vil blive annonceret senere på
hjemmesiden.
Mvh. Ulrik og Øystein
Midtjylland: Prøve ved Herning d. 2. og
3. juli i forbindelse med klubweekend. Se
nærmere på ESK,s klubsider.
Sydjylland: Prøve ved Gørding d. 24.
juli og 7. august. Begge dage kl. 10. (Se
nærmere på ESK-siderne).

Dansk Breton Klub

Sjælland: søndag den 8. august 2010,
Bøgebakkevej (følg skiltningen), Alsønderup, 3400 Hillerød. Mødetid er kl. 09.00.
Fyn: lørdag den 14. august 2010. Mødested: Nordøst Fyns Jagthunde Klubs
terræn, Nonnebostien, 5550 Langeskov.
Mødetid er kl. 09.00.
Jylland: lørdag d. 13 august 2011.
Mødested: Dokkedalvej 46, Mou, 9280
Storvorde.
Prøven starter kl. 8.00 med morgenkaffe,
hvorefter apporteringsdisciplinerne starter
senest kl. 9.00.
(se mere om prøverne, tilmeldingsfrist
mm. På DBKs klubsider)

Korrekt stambogsnummer

Databasen i DKKs Hundeweb er meget
central for alle, der interesserer sig for avl,
de enkelte kulds og den enkelte opdrættes
præstationer.
Alt for ofte kan man ikke finde den/de pågældende hunde, fordi stambogsnummeret
ikke er korrekt.
Så når du skriver dit stambogsnummer på
en anmeldelsesblanket, skal alt med f.eks.
DK14586/2009. Mangler DK, eller skriver
du 09 i stedet for 2009, så er det nummeret, der står i kritikkerne, i årbogen etc., og
hundeweb kan ikke finde hunden, når man
søger. Har du andre fejl registreres din evt.
præmiegrad under en forkert hund. Prøv lige
at kontrollere præmielisten for din hund på
hundeweb.
Husk det nu! Rigtigt stambogsnummer, når
du anmelder.
Red.

VM for stående jagthunde
2011
VM for stående jagthunde afvikles i dagene
13. til 16. oktober 2011 i Frankrig ved byen
Bordeaux.
Dansk Kennel Klub koordinerer VM og
betaler for tilmeldingen.
Der kan tilmeldes et hold kontinentale og
et hold engelske hunde med 4 hunde på
hvert hold samt 2. reserver.
Ligeledes kan der tilmeldes i Sankt Hubertus henholdsvis for mænd og kvinder, der
kan stille 2. hunde i hver ekvipage.
Udtagelseskriterier kan ses på DKK’s
For den enkelte ansøger kan der kun tilmelhjemmeside.
des enten til VM eller Sankt Hubertus.

Ved flere tilmeldte hunde end der kan starte,
afholdes der udtagelsesprøve (FCI-prøve).
Der vil være mulighed for at deltage i flere
prøver i samme periode og område bl.a.
Middelhavs Cup.
Oplysninger og tilmeldinger:
Interesserede bedes sende tilmeldingsblanket og kopi af resultatbog snarest og senest
den 16. august 2011 til:
Valdemar Larsen Kogtvedparken 86, 5700
Svendborg. Tlf. 6220 8562, mobil 4025
8262, e-mail: danske.forsikringsmaeglere@
mail.dk

Jagt i Serbien
med egen eller lokal stående hund!

Tirsbæk Green Game

18. - 19. juni

Europe Hunting tilbyder jagt med stående hund på vagtler
kombineret med jagt på bl.a. trækkende tyrkerduer.
Jagttiden er fra den 1. august til den 15. september.
Læs mere på www.europehunting.com
eller send en mail til
info@europehunting.com

Familieudflugt
Kom til det skønne Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord og
oplev et væld af friluftsaktiviteter. Her er noget af en hver
art og for en hver smag. Der er noget for hele familien,
og alle stande og aktiviteter er koncentreret om slotsgården, parken og skoven lige omkring godset.
På Tirsbæk Green Game kan du møde flere af FJDs
specialklubber, og du kan møde FJDs Markvildtudvalg,
der bl.a. præsenterer bæredygtigt
agerhøneopdræt.

Der er kommet en helt ny og
komplet vildtfoderstation

Hvalpelegestue
Tag børn og børnebørn med til Tirsbæk.
Har du en hundehvalp, så tag også den
med og tilmeld den og børnene
HVALPELEGESTUEN.
Hvalpelegestuen styres af Jan Vestergaard, kendt fra “Så er der hund” på DR1.

			
			

Se mere og foretag tilmelding til hvalpelegestue på
www.tirsbaekgreengame.dk

Accufeed computerstyrede vildtfoderautomat
er en genial opfindelse, der kan fodre op til
2 gange i døgnet. Den anvendes til fasaner,
ænder og en række andre vildtarter.
DRP vildtfodersiloen er gennemfarvet jægergrøn, den har rigtig silobund, så kornet ikke
ligger og rådner i kanterne. DRP siloen kan
indeholde 120 liter korn/foder, f.eks. det
samme
somDU
ca. 75
hvede. Siloen
er for- - SKAL DU FODRE!
HVIS
VILkgPASSE
DIT VILDT,
synet med 3 meget kraftige (7cm dia.)
trykimprægnerede runde ben, der sidder godt
fast i de indstøbte benfatninger i siloen.
1 stk. Accufeed vildtfodermaskine
395,1 stk. Batteri 6 Volt
30,1 stk. 120 liter DRP silo m. låg
316,3 stk. 120 cm. ben Ø7mm trykimprægnerede. 124,I alt kr. 865,- plus + 25% moms, alt i alt
1080,Med fragt kr. 1155,- lige til at stille op og sætte i gang.
Det tager højst 3 minutter!

www.fjd.dk

Se mere på www.vildtfodermaskiner.dk
hvor du også kan bestille til omgående levering
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Dansk Ruhår Klub
Tanker efter en generalforsamling

www.ruhaar.dk

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

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

Planlagte møder:
05 August 2011 kl. 18.00, Bredsted, ifb
med vores udstilling, sted forhør ved
bestyrelsen.

Vigtigt ” Halekuperings attest ”
Fra 1. juni 2011 skal der - sammen med
DKK - registrerings anmeldelsen af kuldet
- fremsendes en dyrlægeattest til DKK,
hvor den udførende dyrlæge attesterer, at
kuldet er kuperet af dyrlægen, inden de er
4 dage gamle.
Attesterne kan findes på DRK og DKK
hjemmesiderne.
Se i øvrigt Dyrlægens hjørne.
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Jungletrommer, vandrør og røgsignaler. Det
bimlede og bamlede få dage før klubbens årlige generalforsamling. Der er et ”bondeoprør” på vej, lød efterretningerne. Nogle ville
ikke godkende regnskabet og vælte bestyrelsen ved samme lejlighed. Eller i hvert fald
nok og måske formanden. En model nogle
tidligere har anvendt i DRK’s historie!
Der er et begreb der hedder 5. kolonne
virksomhed. Og brugt første gang i forbindelse med den spanske borgerkrig. En 5. kolonne enhed har til formål at undergrave et
lands lovlige styre til fordel for en fremmed
magt. Uden på nogen måder at sammenligne
generalforsamlingen i DRK med den spanske borgerkrig, var det måske optakten til 5.
kolonne virksomhed vi var vidne til i dagene
op til den søndag i april hvor vi sætter
”generalerne” stævne på det idylliske Fyn.
Vi ved det ikke og får måske aldrig svaret.
For årets generalforsamling var ikke typisk
som de senere af slagsen, men den forløb
eksemplarisk og vil måske nok mest blive
husket for sin længde og de mange forslag, der glædeligt var til behandling. Men
generalforsamlingen og måske især optakten
rejser især spørgsmålet: Hvordan håndterer
vi uenigheder og forskelligheder i foreningen. Eller med andre ord hvordan undgår vi
5. kolonne enheder uden navne og uden ansigter, og med efterfølgende muligheder for
rygtedannelser, misfortolkninger, gisninger
og mistro og hvor tilfældige navne bliver
nævnt i et misk mask af misforståelser og
gætterier. Og hvor en lille fjer pludselig blev
til langt mere end fem høns i virkeligheden.

Når det drejer som om mennesker og
relationer er der ingen nemme løsninger
eller garantier. I bestyrelsen gør vi os ingen
forhåbninger om at kunne gøre alle 1400
medlemmer glade og tilfredse på en gang.
Men vi gør os overvejelser over, hvordan vi
kan styrke de demokratiske processer og beslutninger i foreningen. Tre ting taler herfor
– formanden vil også inden for de næste to
år rejse riget tyndt for at mødes med medlemmerne på aktivitetsmøder – alle medlemmer og lokalgrupper har mulighed for at
møde bestyrelsen i den såkaldte ”træffetid”
inden bestyrelsesmøderne og endelig er det
netop på generalforsamlingen vedtagne ”Det
lokale arbejde i DRK” med til at sikre både
det repræsentative demokrati og en styrkelse
af beslutningsprocesserne.
Hverken Rom eller for den sags skyld
Madrid blev bygget på en dag. Det er en
langvarig proces vi i bestyrelsen har sat i
værk. 5. kolonne virksomhed kan måske
nok føre til ”magten”, men med splittelse
som sidegevinsten. Det kom ikke så vidt på
dette års generalforsamling om end ”snakken inden og i krogene” havde både organisatoriske og personlige omkostninger.
Har du en mening eller en ide, er mindre
tilfreds med det der foregår, måske endda
utilfreds så brug de muligheder der er i
foreningen og lad os mødes i en åben, synlig
og saglig debat. Vi er klar.
Torben Mørup
Formand

Jo (Vitter) lig,
det er sandt….
At et af hoved temaerne ved DRK´s hovedprøve i Vejle var at Vibeke Gude (Vitter)
stopper som prøveleder.
Vitter har i flere år sammen med sin meget
dygtige stab af hjælpere holdt ”Fanen højt”
og år efter år lavet nogle særdeles vel tilrette
lagte prøver, men Vitter har ” Brugt krudtet
” og ønsker lidt mere tid til sig selv.
Vi ved hvor stort et arbejde det er at få sådan en prøve til at kører…. Der skal skaffes
meget terræn…og når det så er på plads…
så skal der skaffes mere terræn for man ved
aldrig hvor mange der tilmelder sig eller
hvad landbruget nu lige har i ærmet..
Når det er på plads… møder - aftaler med
de dygtige hjælper osv… og til sidst skal

Dansk Ruhår Klub
prøven gennemføres og alt afsluttes med
alle instanser bag efter.
Vitter , DRK siger dig en stor tak med et
Knæk og bræk for fremtiden…. Og et stort
tak til alle de hjælpere der år efter år har
bakket op om prøven.

Prelle – harer tur – gå ny fugl op hvad nu
sådan en Ruhår kan finde på .. Smil.
Øvrige resultater kan i finde på hjemmesiden hvor der også er et helt billede galleri
som giver et meget fint indtryk af weekenden.

Vi ønsker alle Knæk og bræk, håber vi ses
næste år et andet spændende sted i landet.

DRK Schweissprøve i Rold Lør 25 Juni 2011.
under planlægning se mere på hjemmesiden
Ræveslæb i Hadsund
02-08-2011 samt 09., 16. og 23. august
Tilmelding senest søndagen inden hver gang til Jan
på 2083 7881

Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på
30423048
Ønskes anden træning kontakt en i aktivitetsgruppen

Lars Hansen

Klubben er i skrivende stund i gang med
at finde ny prøveleder og terræn, heldigvis
er der flere der har budt ind på dette store
arrangement, og det er svært for bestyrelsen
at vælge hvor, for det er rigtige dygtige folk
og gode terræner der tilbydes….
En model vi også snakker om er at det
måske skal gå på skift, men meget mere om
det hen over året…
Igen i år var der rigtige mange der havde
tilmeldt sig, og der blev vist særdeles højt
arbejde i marken, der var rigtigt pænt med
fugle og andre spændende ting (Harer).
På det hold Åben klasse som redaktøren
fulgte lykkes det næsten alle at komme for
fugl og så der efter slå sig selv ud……..

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Kontaktperson: Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej
50, Ulsted, 9350 Hals
Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk
Der starter udendørs fællestræning i Hirtshals
onsdag d 30/3 2011 kl 18.30
Tilmelding til Jørgen Roest på 42185219
Udendørstræning starter torsdag d 31/3 2011og
løber derefter alle torsdage frem til d 4/8 2011pris
pr hund 25.- pr gang Møde tid og sted: Kl 19.00 i
Bolle-Try jagtforenings klubhus
Tilmelding til Jesper Kirkelund Andersen på
40875058 eller jkandersen@pc.dk
Ræveslæbstræning
d 1/6 2011 - d 8/6 2011 - d 15/6 2011 - d 22/6 2011
kl 19.00
tilmelding til Jesper Kjærulff Hansen 30378035
pris pr hund 25.- pr gang
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
30378035
Familiedag med apporteringprøve og ræveslæbsprøve, begge anerkendte og stambogsførte d 26/6
2011 tilmelding til Jesper Kjærulfff Hansen

Thisted området:

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedsted
Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Ræveslæbsprøve fredag den 26.08.2011
Stenbjerg Klitplantage. Mødetid kl. 17.00 på
”Tyskebakken” Tilmelding til Kaj Verner Nielsen
2764612

Hobro området:

Kontaktperson: Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3,
9500 Hobro
tlf.: 2327 0370
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Ræveslæb Urhøj Plantage
03-08-2011 samt 10., 17. og 24. august
Tilmelding senest mandagen inden hver gang til
Egon på 9867 3330
Marktræning:
For samtlige marktræning gælder følgende:
Møde tid er kl.9.00 Pris for deltagelse 150 kr.
Marktræning ved Suldrup d.27-08-2011
Mødested Søer i Suldrup Tilmelding til Thorbjørn
Skovrup tlf.: 3042 3048
Marktræning Hadsund d.28-08-2011
Mødested Dyrskue pladsen Hadsund Tilmelding til
Jan Bartholomæussen tlf.: 2083 7881
Marktræning Løgstør d.28-08-2011
Mødested Skarp Salling Brugs Tilmelding til Egon
W Svenstrup tlf.: 9867 3330
Marktræning ved Suldrup d.03-09-2011
Mødested Søer i Suldrup Tilmelding til Thorbjørn
Skovrup tlf.: 3042 3048
Marktræning Terndrup d.04-09-2011
Mødested Terndrup Kro Tilmelding Niels Erik
Nielsen tlf.: 2022 9088
Anerkendt Ræveslæbsprøve i Urhøj Plantage
31-08-2011
Tilmelding og gebyr sendes til Egon Svenstrup,
Vægtergade 1A 9670 Løgstør
Senest 24-08-2011 med posten eller medbringes til
træning
HUSK PRØVEN SKAL BESTÅES FOR OPTAGELSE I AVLSREGISTER
Lokal markprøve 10-09-2011
Unghunde/Åbenklasse Mødested Søer i Suldrup
Tilmeldingen skal ske på Tilmeldingsblanketter og
sendes til:
Thorbjørn j. Skovrup Bustedvej 24 9541 Suldrup
tlf.: 3042 3048 mail Tilmeldingsblanketter skal
modtages senest onsdag d.01-09- 2011 med posten.
Gebyr kr. 150.00 for alle klasser.
Ønskes

Randers området:

Kontaktperson: Tue Iversen, Østergade 26b 8870
Langå
Telefon: 2386 8086 E-mail: randers@ruhaar.dk.
Ræveslæb/Fuldbrugstræning ved Tirstrup lufthavn 30/7-6/8-13/8. Der vil blive trænet skovfagene, ræveslæb og vand. Pris 50kr pr gang. Mere
info, kontakt Mogens Nielsen 86321889/ Tommy
Hougaard 22447188
Anerkendt Ræveslæbsprøve ved Tirstrup lufthavn
- 20/8Tilmelding sendes til ammnielsen@privat.
tdcadsl.dk Pris 150kr
Marktræning i roer 26 august kl 15:00. Pris 100kr.
Tilmelding Tommy Hougaard 22447188
For Fuldbrugsprøve
Som noget nyt afholder vi en „for“ fuldbrugsprøve
som forløber over 2dage. Dato: 27-28 august Max
10 hunde Pris: 350kr Tilmelding til Tue Iversen
23868086
Mødested/tidspunkt vil blive annonceret senere.
Info:
Almindelig jagthunde dressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til
træningsområderne.

Herning området:

Kontaktperson: Annette Rasmussen. Frederiksdalvej
71, 8620 Kjellerup
Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk
Udtagelse til den „Jyske Racedyst“.
Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporteringsprøve ved Egeris d. 25/6. MØD OP - MØD OP
Tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket sendes
til prøvelederen: Torben Haugaard, Herborgvej 3,
6920 Videbæk. Tlf: 9717 8312 / 2246 2555.
Pris og tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for Prøven.
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Dansk Ruhår Klub
Slæb- og apporteringstræning
Instruktør: Bjørn Barslund Træningssted: Omkring
Ikast, men endnu ikke fastlagt.
Træningsstart d. 8/6 - 15/6 - 22/6 - 29/6 - 6/7 - 13/7
- 20/7 - 27/7
Afslutning med lokalprøve fredag d. 29/7 kl. 18.00.
Tilmelding til: Bjørn Barslund, tlf: 2121 1366 senest
1/6
Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne grundlæggende apportering fra land og vand, af fugle/
hår vildt.
Pris: 400 kr.
Fuldbrugstræning
Hver mandag fra den 20. Juni og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Det
arrangeres i samarbejde med KHK.
Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales
første gang. Vildt betales derudover.
Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626 senest 10.
juni. Max. 12 deltagere.

peter@egemosens.dk
Gebyr på konto 3635 353627110

5200 Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97
22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Egtved området:

Hvalpemotivation. Lørdag d. 23.07.11 – i alt 5
lørdage
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 2 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur.
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb).
- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer som en selv).
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en flok)
Kl. 09.30 – 11.30 Pris : 150 kr. Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen,
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.
dkMarkprøvetræning.
Udvalgte dage i august Pris : Medlem af DRK –
Område Odense : 50 kr. pr. aften.
Ikke medlem af DRK – Område Odense : 150 kr.
pr. aften.
Mødested og tid oplyses v. tilmelding. Hvis en
aften er overtegnet, har Ruhår fortrinsret til disse
træningsaftener. Tilmelding til Jørgen Madsen, 65
97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

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

Esbjerg området:

Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800
Varde
Telefon: 7522 4620 - 2947 2447
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk
Anerkendt Ræveslæbsprøve: Fredag den 17-6.
2011 Kl 1600.
Mødested H.C auto Hostrupvej 44 6710 Esbjerg.
Tilmeldingsblanket sendes til : H.C Clausen, Gåsebakken 3 6710 Esbjerg. Senest den 10-6- 2011.
Pris 150,- Dommer ikke fastlagt
Gebyret kan vedlægges i check eller betales kontant
på dagen.
Markprøvetræning. Dato den 20-8-2011.
Tilmelding til Ole Kørvel. E mail ouk@bbsyd.
dk20803183. Senest 5 dage før, tilmelding er
bindende.
Pris 200,- Mødested : Hostrupvej 44 6710 Esbjerg.
Lokal Markprøve. Dato 27-8-2011.
Tilmelding til Hans Gregersen. E mail hkkl@mail.
dkMobil : 22800081 Senest 5 dage før, tilmelding
er bindende.
Pris 250,- Mødested : Hostrupvej 44 6710 Esbjerg.

Aabenraa området:
Foto: Jens O.

Slæb- og apporteringstræning
I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 15/6 kl. 18.30 og vil
køre frem til vand- og slæbsprøven i Stauning/
Dejbjerg primo august. Mødested: Pumpe-station
nord i Stauning.
Pris for deltagelse kr. 350,- som afregnes første
gang. Tilmelding til: Benny Green Jørgensen tlf.
2073 7356 senest d. 10/6. Max: 20 deltagere.
Efterårsmarkprøve
Markprøve (ikke anerkendt) afholdes lørdag d. 27/8
omkring Vildbjerg. Mødetid kl. 8.00 Mødested:
Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris: 170,- kr.
incl. morgenkaffen.
Tilmelding senest d. 24/8 på tilmeldingsblanket til
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk.
Tlf.: 9717 8312/2246 2555.
Områdemøde
Områdemødet 2011 i omr. Herning, bliver d. 2.11.
kl. 19.30 i Egeris Hytten ved Egeris. Se nærmere
annonce senere

Skanderborg området:

Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160
Tørring.
Telefon: 7580 1814 - 2527 3375
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk
Ræveslæbstræning torsdag den 9. juni og 16. juni.
Det afsluttes med en anerkendt prøve den 30. juni.
Træning: Gludsted Plantage kl. 19.00
Prøven: Gludsted Plantage kl. 17.30
Tilmelding til
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring, tlf.:
2527 3375
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Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,
Simmersted, 6500 Vojens.
7450 6263 - 2162 4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Markprøvetræning 27.8. kl. 0900 i Simmersted.
Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 6500
Vojens. Tilmelding til Jørgen Duus 74506263 –
21624612 eller på mail senest d. 25.8.
Muligvis bliver der arrangeret markprøvetræning
for unghunde, men det vil blive bekendtgjort senere.
Til alle udendørs arrangementer vil der være gang
i grillen med pølser og der vil også kunne købes øl
og vand

Fyn området:

Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ
Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk
Udtagelse til Racedyst. Søndag d. 19.06.11 kl.
09.00
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve. Sortenkær. Sortenkærvej 24, 5492 Vissenbjerg. Tilmeldingblanket til Jørgen Madsen – senest d. 12.06.11,
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Ræveslæb. Torsdag 04.08.11 kl. 18.00.
Anerkendt ræveslæbsprøve. Mødested : Ørnfeldt
Gods, Ørnfeldtvej 102, Kølstrup, 5300 Kerteminde
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 28.07.11,
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk
Familiedag. Søndag d. 21.08.11 kl. 14.00.
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet af
året Pris : 75 kr. – børn u/ 12 år gratis. Klubhuset
Udlodgyden v. Phønix (Blind vej fra Udlodgyden –
tæt på Ørbækvej ), Tarup-Davinde I/S, Tilmelding
til Jørgen Madsen – senest d. 13.08.11, 65 97 22 15
/ 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk
Bubbelprøven Lørdag d. 17.09.11 kl. 09.00.
Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende for
Ruhår.
Adgangskrav : Bestået „Slæb og Apporteringsprøve“ samt deltaget på anerkendt markprøve.
Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3.
vinder.
Lørdag d. 17.09.11 kl. 09.00. Pris : 50 kr.
Mødested : v. Ole Uhrskov, Dalengårdvej 2, 5953
Tranekær Tilmelding til Jørgen Madsen – senest
d. 10.09.11, 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@
ruhaar.dk
Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10
hunde. Søndag d. 18.09.11 kl. 09.00.
Pris : 50 kr. Mødested : v. Ole Uhrskov, Dalengårdvej 2, 5953 Tranekær
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 10.09.11,
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Slæb- og apporteringstræning. Onsdag d.
01.06.11 – i alt 12 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse & Unghunde.
Nu er grunddressuren nogenlunde på plads. Øvelsernes og disciplinernes sværhedsgrader øges. Der
arbejdes med de discipliner, der indgår i „Slæb- og
apporteringsprøven“. Ræv vil af og til indgå som
apporterings- / slæb-emne. Der er ikke krav om, at
den enkelte hundefører til sidst tilmelder sig
„Slæb og apporteringsprøven“. Pris : Åben klasse
: 300 kr. Unghunde : 250 kr. Højstrup, Vibelundvej,

Foto: Jens O.

Dansk Ruhår Klub
Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til
næste år.
Område 10’s mest vindende Ruhår kåres (fra DM
2010 til DM 2011). Onsdag d. 26.10.11 kl. 19.00.
Fraugde Fritidscenter, Stat-ene-vej 18, Fraugde,
5220 Odense SØ Tilmelding til Jørgen Madsen, 65
97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Skal primært kontaktes telefonisk
E-mail: roskilde@ruhaar.dk

Fredensborg området:

August – september 2011
Marktræning for begyndere og øvede

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde.
Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Vi mangler folk i området Frederikssund / Frederiksværk.
Vi vil gerne have folk der vil arrangere træning af
ruhår, gerne i samarbejde med den lokale jagtforening, så vores dejlige ruhår kan aktiveres, også
vest for Helsingør.
Har du lyst til at snakke om det, så ring Kurt Drasbek, 49170208 eller Søren Hecht, 20494839

Juli 2011
Udtagelse til racedysten
August 2011
Hvalpemotivation

November 2011
Lydighed for hvalpe og unghunde
Ud over ovenstående har vi planlagt en dag med
instruktion i, hvordan du kommer i gang med
schweissarbejdet (i løbet af foråret). Vi arbejder
også på at arrangere ræveslæbstræning og evt. også
en ræveslæbsprøve.
Nye og gamle ruhårsejere er velkomne!

Vi starter fuldbrugstræning i juli måned.
Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.
Tilmelding: Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller
fredensborg@ruhaar.dk
Anerkendt DJU apporteringsprøve. Søndag den
7. august kl. 9.00. Teglstrup Hegn ved Helsingør.
Pris 225 kr. som kan indsættes på konto 22590270500579. Tilmelding på DJU’s tilmeldingsblanket til Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060
Espergærde, eller fredensborg@ruhaar.dk
Lokal apporteringsprøve i Teglstrup Hegn ved P.
pladsen på Esrumvej, Helsingør.
Søndag den 7. august kl. 9.00.
Vi har både en alm. og en udvidet apporteringsprøve. Vi skal uddele 7 pokaler.
Bedste hund, bedste stående, bedste ruhår, bedste
stående unghund, bedste ikke stående unghund samt
bedste hund på udvidet prøve og bedste unghund
på udvidet. Der er præmie til alle med max. point.
Pris 200 kr. pr. hund. Tilmelding: Kurt Drasbek,
Strandhaven 6, 3060 Espergærde. Telefon 49170208
eller fredensborg@ruhaar.dk
Marktræning på Vallø.
Mødested : oplyses ved tilmelding. Lørdag den 27.
august kl. 10.00
samt fredag den 2. september kl. 16.00. Der er plads
til 10 ruhår pr. hold,
er der ikke fyldt op, kan andre racer få plads.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller
Drasbek@post10.tele

Roskilde området:

Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,
2625 Vallensbæk
Telefon: 4362 9014 - 2072 5341

VSA træning
14. Juni: Borremosen, Bent Lise, Listrupvej 1, 4863
Eskilstrup
21. Juni: Borremosen, Bent Lise Listrupvej 1, 4863
Eskilstrup
28. Juni: Mallehøjvej, Bursø v. Maribo
05. Juli: Mallehøjvej, Bursø v. Maribo
12. Juli: Reersø, Sakskøbing
19. Juli: Reersø, Sakskøbing
26. Juli: Bøgesøvej, Mogenstrup
02. August: Bøgesøvej, Mogenstrup
06. August: Afslutning, Corselitze
Markprøvetræning
Mere info senere.
Efterårsmarkprøve Lørdag d. 27. August 2011 kl.
8.00
Mødested oplyses senere Max 24 hunde på 3 hold
Pris: Kr. 200,-

Oplevelsesdag i Langstrup mose ved Humlebæk.
Søndag den 19. juni fra kl. 10 til 16.
Tag familien med, det er gratis, og der er masser af
oplevelser. Skydning med luftgevær, haglbøsse, bue
og pil, der er opvisning af hunde, der er modelflyvemaskiner du kan prøve, strejfning af ræv, forlægning af råvildt samt smagsprøver af grillet råvildt og
fasaner, jagtsti for børn og meget andet. Kom og få
en god dag i naturen.
Vi starter slæb og apportering i juni måned.
Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.
Tilmelding: Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller
fredensborg@ruhaar.dk

blive offentliggjort i juni nummeret af Jagthunden.
* AnerkendtApporteringsprøve, pris kr. 225,-.
Tilmelding frem til kl. 10.30.
* Skue med autoriseretudstillingsdommer.
* Aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
* Der vil kunne købes grillmad til frokost, hvilket
dog kræver tilmelding, så vi ved, hvor meget vi skal
beregne. Kontakt John Christensen på johnoglone@mail.dk eller på tlf.: 4673 0364 og tilmeld
dig og din familie. Afslutning ca. kl.16.00 med
præmieoverrækkelse. HUSK resultatbogen.

Bornholm området:

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

Slagelse området:

Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Landevej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse.
Telefon 5850 1133
e-mail: slagelse@ruhaar.dk
Apporteringstræning med videre påbegyndes i
Kongskilde ved Sorø, torsdag den 5. maj 2011fra kl.
18.30 til kl. 20.30.
Der trænes individuelt med eget vildt.
Der vil senere være mulighed for fællestræning,
hvor der tilbydes apporteringsemner mod betaling.
Yderligere oplysninger ved Jørn Torp tlf. 2066 761

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35, Nagelsti, 4800 Nykøbing F
Telefon: 5482 6843 / 2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
Ræveslæb
Vi laver evt. 2 gange aften-træning. Ring til Kim for
info: 21 75 68 43
Anerkendt ræveslæbsprøve i forb. med Familiedag /
skue på Sjælland
Skue / Familiedag på Sjælland
Studiekredseninviterer alle Korthårede og Ruhårede
hønsehunde på Sjælland og øerne til familiedag,
søndag d. 19. juni 2011 kl. 09.00 på Køge-Herfølge
Jagtforenings bane, Billeborgsvej 42B, 4681
Herfølge.
Dagens program er følgende:
* AnerkendtRæveslæbsprøve, pris kr. 150,-.
Tilmelding til John Christensen, Rishøjgårdsvej16,
Gundsømagle, 4000 Roskilde, senest 12. juni på
anerkendt tilmeldingsblanket. Mødested og tid vil

Hundetræning.
Paradisbakkerne/Ibskerjagthus Tidspunkt: Mandage
kl 19.00
Kontaktperson: Martin Hjort tlf. 40863976 Tilmelding ikke nødvendigt.
Jydegård/Knudsker Tidspunkt: Onsdage kl 19.00
Kontaktperson: Poul-Ricard Ebbesen tlf. 23631901
Tilmelding ikke nødvendigt.
Apporteringstræning.
Torsdag d.19 maj kl 19.00
Torsdag d. 2 juni, 16 juni, 30 juni kl 19.00
Mødested: Strandmarken 3790 Hasle.
Torsdag d. 14 juli, 28 juli kl 19.00
Torsdag d. 11 august, 25 august kl 19.00
Torsdag d. 8 september kl 19.00
DJ Markprøve lørdag d. 3 september.
Prøvested: Åkirkeby/Boderne Mødested: Rosengården kl 9.00
Prøveleder: Denny Pedersen, Svalhøjvej 11, 3790
Hasle, Tlf. 2420 4374 mail: vanghytten@mail.dk
Tilmeldingsfrist: 19 august
Dommer: Ikke på plads endnu Max 24 hunde.
FJD Markprøve søndag d. 4 september.
Prøvested: Åkirkeby/Boderne Mødested: Rosengården kl 9.00
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne,
Tlf. 4035 3558 mail: hvideenge@mail.dk
Bankkonto: 9541-7695636479 Husk ved indbetaling på homebanking bedes kopi af indbetaling
følge anmeldelsen. Tilmeldingsfrist: 22 august
Dommer: Ikke på plads endnu Max 24 hunde.
.
Racedyst lørdag d. 20 august.
Prøvested: Jydegård kl 9.00 Prøveleder: Maike Fiil
Tilmeldingsfrist: 20 juli
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Dansk Ruhår Klub
Beslutningsreferat fra Dansk Ruhår Klubs ordinære generalforsamling for året 2010 afholdt i Ferritslev forsamlingshus
søndag den 17. april 2011. Der deltog 93 stemmeberettigede medlemmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Aflæggelse af årsberetningen
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2010
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Flemming Thune-Stephensen blev valgt som
dirigent.
2. Valg af tre stemmetællere
Karl-Åge Hansen, Jørgen Jensen og Steen Langkjær
blev valgt.
3. Aflæggelse af årsberetning
Formand Torben Mørup aflagde årsberetningen.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret
årsregnskab for 2010
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Søren
Hecht og godkendt af generalforsamlingen.
Budgettet for 2011 blev gennemgået . Budgettet
indeholder ikke indtægter fra årbogen og udviser
derfor et underskud på godt 55.000 efter afskrivninger.
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Formand: Genvalg til Torben Mørup uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Lars Hansen
uden modkandidater.
Bestyrelsessuppleanter: Genvalg til Kirstein Henriksen og nyvalg til Poul Erik Rasmussen.
6. Valg af to revisorer og en suppleant
Ebbe Madsen og Karl-Åge Hansen blev genvalgt
som revisorer uden modkandidater. Ib Larsen blev
genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat
.7. Valg til FJD
Formand Torben Mørup blev valgt uden modkandidat.
8. Indkomne forslag
Hans Bildes forslag: Afskaffelse af krav el. anbefa-

ling om samlet HD-indeks ved optagelse på
klubbens hvalpelister – forslaget blev ikke vedtaget.
Kjeld Tofts forslag: Bestået ræveslæbsprøve/ræveslæb på fuldbrugsprøve til optagelse i avlsregister
– forslaget blev vedtaget.
Børge Møller Jensens og Laust Lyngøs forslag:
Indførelse af den tidligere region 1’s vedtægter i
alle DRK’s områder – forslaget blev ikke vedtaget.
Børge Møller Jensens og Laust Lyngøs forslag:
Aktivitetsområdernes regnskaber skal indgår i
DRK’s samlede regnskab – forslaget blev ikke
vedtaget.
Børge Møller Jensens og Laust Lyngøs forslag:
Bestyrelsen skal fremlægge budget på
generalforsamlingen. Da forslaget kræver en vedtægtsændring, blev en pragmatisk løsning valgt, og
bestyrelsen blev pålagt at fremlægge budget – forslaget blev herefter vedtaget.
Bestyrelsens forslag: Rammer for det lokale
arbejde i DRK – forslaget blev vedtaget.
Pokaler
Olaf Paulsens mindetallerken: Jesper Kjærullf Hansen med Kærholt Emma
(årets yngste jagtchampion)
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal, ”Vildsvinehovedet”: Arne Laursen med Gyvellunds Duco
(højeste points på fuldbrugsprøve)
75 års jubilæumspokalen (skænket af Korthårsklubben): Arne Laursen med Gyvellunds Duco
(yngste hund med 1. præmie på fuldbrugsprøve)
Dambo Pokalen: Per Ivanhoe med Bøgeskovens Gus
(mest vindende på markprøve)
Kragborg Pokalen: Jesper Kjærullf Hansen med
Kærholt Emma
(mest vindende på prøver og udstilling)
Birkemosens vandrepokal: Ej uddelt – ingen ansøgninger
(mest vindende indtil hunden er to år)
Kennel Hedeagers vandrepokal: Bent Hansen med
Vendelboens Ivan
(yngste hund med bestået ræveslæb)
Dansk Ruhår Klubs Sporchampionpokal: Jørgen

Jensen med Lillehedens C. Betty
(årets yngste sporchampion)
Kennel Hjortekærs opdrætspokal: Jørn Lund-Thomsen med Kennel Dambo
(højeste sammenlagte points på udstilling)
Kennel Hjortekjærs avlspokal: Jørn Lund-Thomsen
med Nyramskovs Gismo.
(højeste sammenlagte points på udstilling)
25 års jubilarer
Karl Jensen, Kjellerup
Bo B. Jensen, Varde
Niels Sørensen, Ejby
Arne Krøy Pedersen, Skjern
Palle Jacobsen, Ferritslev Fyn
Ejner Riisbøl, Gredstedbro
Knud Peder Hansen, Nyborg
Jan Henrik Aubert, Biri, Norge
Knud Maabjerg, Vildbjerg
Jørn Eskesen, Brædstrup
Evald Peter Johnsen, Varde
David Vendrup Nexø, Aalborg SV
Arne Jespersen, Hovedgård
Torben S. Møller, Ebeltoft
Lotte Boldsen, Viby J
Knud Markussen, Tørring
Karsten Munk Nielsen, Thorsø
Gerhard Bøving, Janderup
Finn Ove Jensen, Vipperød
9. Eventuelt
Det blev kort drøftet, hvordan forslag i fremtiden
kan præsenteres på generalforsamlingen, der blev
stillet spørgsmål til halekupering og chipmærkning,
ligesom der blev orienteret om arbejdet med at
finde ny redaktør af årbogen.
Bestyrelsens strategiplan blev grundet det fremskredne tidspunkt ikke drøftet; det vil blive gjort på
en anden måde.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at
lade forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for
Dansk Ruhår Klub.

Informationer fra bestyrelsesmøde i Dansk Ruhår Klub den 1. april 2011 i Vejle kl. 17 - 23. Deltagere: Torben Mørup, Søren Hecht

Petersen, Annette Laursen, Lars Hansen, Eline Noiesen (ref.)
Generalforsamling
Den forestående generalforsamling blev gennemgået. Der er indkommet 6 forslag, og bestyrelsen
håber på et stort fremmøde.
Økonomi og salg af merchandise
Regnskabet blev gennemgået. Det ser tilfredsstillende ud. Vi har brug for en person, der kan stå for
salget af merchandise. Der vil blive udarbejdet en
”jobbeskrivelse”, og annoncen sættes på hjemmesiden.
Hvalpekonsulent
Som tidligere nævnt ønsker Knud Risager at forlade
sin post som hvalpeformidler. Vi søger derfor en
person, der kan fungere som landsdækkende hvalpekonsulent, og vi er ved at udarbejde en
”jobbeskrivelse”. Personen tænkes at indgå i Opdrætter- og Hvalpeudvalget, når det bliver nedsat.
Annoncesalg og reklamer
Vi søger også en person til at stå for annoncesalg og
reklamer på hjemmesiden. Her bliver også
udarbejdet en ”jobbeskrivelse”, og denne lægges ud
på hjemmesiden.
Årbogsredaktør
Bestyrelsen har kontakt med en person, der muligvis
vil påtage sig opgaven som årbogsredaktør. Der skal
evt. nedsættes en redaktionsgruppe.
Områderne
Der mangler en kontaktmand/-kvinde i Skanderborg
området. Bestyrelsen indkalder til et
områdemøde, hvor områdets fremtid drøftes.
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Fremvisning af avlshanner, fælles frokost og
opdrættermøde
Fremvisningen af avlshanner forløb rigtig godt, dog
kunne vi naturligvis have ønsket os, at flere end
18 hanner havde tilmeldt sig. Der var rigtig fin publikumstilslutning, og der var stor interesse for
arrangementet fra udlandet, men mange afstod fra
turen til Danmark, fordi der ikke var flere tilmeldt.
Den fælles frokost, der bandt fremvisningen af
avlshanner og opdrættermødet sammen forløb fint,
ogdet var dejligt med det store fremmøde.
Der var et flot fremmøde med lidt over 50 tilmeldte
til opdrættermødet. Arrangementet forløb rigtig
godt, Helle Friis Prochowsky var rigtig dygtig til at
formidle det svære stof om HD-indeks, og
spørgelysten var stor. Vi planlægger at holde
lignende møder i fremtiden, og de kan være en blanding af input og diskussioner opdrætterne i mellem
om opdræt, fald i registreringer, etc.
Kontaktmandsmødet
Kontaktmandsmødet forløb godt, og diskussionslysten var stor. Vi vil overveje om mødet i fremtiden
skal afholdes et andet sted, da forholdene ikke er helt
optimale på Randbøldal Camping.
Quinde – træn (din) ruhår
Der deltog 33 quinder i årets ”Quinde – træn (din)
ruhår”, hvilket var lidt færre end sidste år. En stor
tak til de dygtige instruktører, og en særlig tak til Per
Ivanhoe som sprang til med kort varsel.
Prøvebeviser

Eftersom Børge Hansen ikke længere fungerer som
”leverandør” af prøvebeviser, er bestyrelsen ved
at udarbejde nye prøvebeviser til schweiss- og
ræveslæbsprøver, som prøvelederne selv kan printe
ud fra hjemmesiden.
Klager over opdrættere
Bestyrelsen har modtaget klager over 3 opdrættere,
der er medlemmer af klubben. Klagerne kommer
fra hvalpekøbere, og de to klager drejer sig om
bidfejl hos hvalpen, den tredje om HD. Bestyrelsen
kontakter i første omgang opdrætterne for at få deres
version og tager sagerne op på næste bestyrelsesmøde.
Krav til indavlsgrad ved optagelse på klubbens
hvalpelister
DKK har ændret deres etiske anbefalinger til etiske
regler. Samtidig er formuleringerne i reglerne
ændret fra bør til skal eller må ikke. Dermed kommer DRK’s regel om en indavlsgrad på max. 12,5
% ved optagelse på hvalpelisterne i konflikt med
DKK’s regler. Det tages op på næste bestyrelsesmøde, om vi skal sænke kravet til 6,25 %.
Ansøgninger
Jørgen Madsen fra område Fyn har søgt penge i
forskellige fonde til flag og due-flushere til alle
områderne. Desværre er der kommet afslag på ansøgningerne, men bestyrelsen takker Jørgen for hans
initiativ og store engagement
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Lørdag morgen kl. 8.00 blev Korthaarklubbens hovedprøve blæst i gang af ”Hubertus
Blæserne”, der med tonerne fra ”Korthaarfanfaren” gav en varm fornemmelse af et
godt sammenhold i klubben. Mødestedet var
som mange gange tidligere Filskov Sognegård, hvor også morgenmaden blev indtaget
og hundeførerne fik udleveret katalog, trykt
i håbets farve.
Klubbens formand Hans Martin Christensen bød herefter velkommen til alle
fremmødte, hvorefter prøvens leder Kristian
Møberg klart og entydigt gav dagens parole.
Humøret var som altid højt blandt hundeførerne, der var i ung – og åben klasse tilmeldt 70 hunde og til vinderklassen søndag
50 hunde.
Afgang til terrænet foregik i ro og orden,
vejret var lørdag med skiftende vind overskyet, men med varm og solrig eftermiddag.
De fleste fik i løbet af dagen chance til fugl,
men som vanligt de færreste der modtog
præmie ved den efterfølgende festmiddag om aftenen. Præmieringsprocenten for
begge klasser var 22, lidt mindre end sidste
år. Der var efterfølgende matchning kl.
16.00, hvor 1. og 2. bedste åbenklasse hund
skulle findes, og blandt unghundene, bedste
tæve og bedste han.
Der var 97 deltagere til festmiddagen, som
begyndte kl. 18.30, i Filskov Forsamlingshus, der indledtes med sang, en festlig og
højtidelig aften, prøveleder Kristian Møberg
takkede terrænførerne, der fik overrakt en
lille erkendelighed, og bad dem overbringe
en tak til terrængiverne, endvidere var der
inviteret tolv 25 års jubilarer, formanden ud-

talte rosende ord til jubilarerne og overrakte
25 års nålen, også to 50 års jubilarer var
inviteret: Anders Conradsen, Lintrup, og Per
Nørskov, Løgstrup. Formanden omtalte hver
enkelt af de to jubilarer, det var jo noget
ganske særligt, de fik overrakt erindringsglas, og alle fik overrakt diplom som bevis
på langt og trofast medlemskab.
Klubbens tidligere formand nu æresmedlem Henning Kromann deltog også i festlighederne, ved en efterfølgende snak fortalte
Henning at han havde deltaget og vundet
Giveprøvens første vinderklasse i 1963, med
hunden Løkkesmindes Roy, der deltog den
gang 6 hunde.
Efter middagen aflagde dommerne kritik,
de præmierede hundefører blev på højtidelig
vis kaldt frem og modtog deres præmie.
Bedste unge tæve blev. kat. nr. 10 Sandi,
ejer og fører Herluf Pedersen, Otterup.
Bedste unge han blev: kat. nr.14 Arn, ejer og
fører Jonas Alstrup Christensen, Herning.
Jonas modtog også pokal for bedste førstegang hundefører i unghundeklassen.
Bedste hund i åbenklasse blev, kat. nr. 66
Petermanns Liva, ejer og fører Poul Knudsen, Præstø.
2. bedste hund i åbenklasse blev kat. nr. 54
Vesterviggårds Balder, ejer og fører Brian
Juncher Mogensen, Havndal.
Som afslutning på kritikaflægning, og for
mig, på grund af min dåbsattest, der for
sidste gang aflagde kritik på Giveprøven,
takkede jeg klubben for mange invitationer
gennem årene til denne prøve.
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Prøveleder Kristian Møberg afsluttede
Sognegård, hvor dommerne efter votering
aftenen med påmindelse om næste dags start kunne gå i marken til matchning: hold 1A
på vinderklasserne.
havde 10 hunde, 4 kategori 1. og 6 kategori
2, hold 1B havde ligeledes 10 hunde med
Søndag morgen kl. 8.00 blev prøven for vin- samme fordeling af kategori 1. og 2.
derklasserne blæst på af ”Blåhøj Blæserne”,
Finalematchning kl. 16.00, her var Niels
igen en varm og højtidelig start på dagen.
Erik Kromann ordførende dommer.
Med frisk erindring om DKKs vinderklasse
Vinder af hold 1A kat. nr. 1 Tirsbæk Kejser, ejer og fører Heine Tirsbæk Jørgensen,
den 1. april i Ribe, hvor korthaaren besatte
Sdr. Omme.
de 5 første pladser, blev dagen imødeset
Vinder af hold 1B kat. nr. 44 Søborggårds
med spænding.
Vinderklasserne var som tidligere delt op
Tess, som også tildeltes HP og CACIT, ejer
i hold 1A og hold 1B, hold 1A havde Hans
og fører Uffe Jacobsen, Ringkøbing.
Jørgen Mogensen som ordførende dommer
1.vinder på begge hold fordelte sig således
med han og tæve til matchning. En meget
og hold 1B Niels Erik Kromann.
Formiddagen forløb godt med et passende spændende matchning, hvor Tirsbæk Kejser
blev vinder på fugl og dermed klubmester.
antal fugle på terrænet.
Holdene mødtes til frokost på Filskov
2.vinder og bedste tæve, Søborggårds Tess.

Placerede vinderklasser
Vinderklasse 1A
1.vinder
Tirsbæk Kejser DK04743/2007, Ejer og
fører: Heine Tirsbæk Jørgensen, Sdr. Omme
2.vinder
Okslunds Kalle 19445/2006, Ejer og fører:
Villy Andersen, Halvrimmen
3.vinder
Petermann’s Jolly DK08542/2007, Ejer:
Kirsten og Erik Petermann, Holsted. Fører:
Erik Petermann
4.vinder
Kluivert 10713/2003, Ejer og fører: Leif
Hansen, Skrødstrupvej, Mariager
5.vinder
Broengen Troja DK13069/2008, Ejer og
fører: John Christensen, Gundsømagle
6.vinder
Hals Bondens Cæsar 07323/2005, Ejer og
fører: Erling Lythje, Vollerup
Vinderklasse 1B
1.vinder HP CACIT
Søborggård’s Tess 09630/2005, Ejer og
fører: Uffe Jacobsen, Ringkøbing
2.vinder HP
Zitta 17838/2003, Ejer og fører: Steen Kristiansen, Lem St.
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3.vinder HP
Nordboen Baxter DK10507/2007, Ejer og
fører: Gunnar Dahl, Aars
4.vinder
Bislevs Ax 09316/2006, Ejer og fører: Karl
Georg Kristensen, Hals

Placerede hunde på Vinderklasse 1A

Placerede hunde på Vinderklasse 1B

Afslutning og pokaloverrækkelse foregik
som altid på Filskov Sognegård, hvorefter
formand Hans Martin Christensen takkede
hundeførerne og alle tilstedeværende for en
god weekend. Til prøveleder Kristian Møberg og hans trofaste og dygtige ”sekretær”
Tove, var der fra alle sider stor ros for en i
alle måder vel tilrettelagt hovedprøve.
På hjemturen gik tankerne tilbage til
mange års prøver i Give, utallige situationer
dukkede op, en af de mere morsomme var,
for år tilbage, hvor vi nogle nordjyder, en

iskold morgen på vej til Give, siddende i
en varm bil, var der en af kammeraterne
der med tanke på dagens kulde ringede til
daværende formands kone Elsa Kromann
og spurgte om han da ikke kunne låne et par
lange underbukser, en kort pause i samtalen,
men bukserne blev leveret da vi ankom til
Give. En mere aktuel tanke, dejligt var det
at se så mange nye og unge hundefører.
Må denne prøve bevares for et fortsat
stærkt sammenhold i Korthaarklubben.
Flemming Konnerup
5.vinder
Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007,
Ejer og fører: Allan Grundahl, Solrød
Strand
6.vinder
Trille 15527/2005, Ejer og fører: Claus
Bælum, Køge
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Klubredaktøren takker af

Jubilarer 2011
50 år

Per Nørskov, Løgstrup
Anders Conradsen, Lintrup

25 år
Ellen Jørgensen, Billund
Peter Tscherning Nielsen, Frederikshavn
Skjold Jepsen, Hovborg
Anders Wanstrup, Skjern
Henrik Andersen, Horreby
Gorm Henriksen, Rindum
Erik Dam Mortensen, Velling
Rene Kjær, Volsted
Villy Andersen, Halvrimmen
Jørn Hansen, Ibsker
Søren Jensen, Herslev
Mogens Hartmann Hansen, Rejnstrup

Vagn fik, for sin store indsats for korthåren og for Korthårklubben, i 2004 tildelt
Den 19. maj fyldte Vagn 70 år. Vagn er en
Korthårsklubbens højeste udmærkelse,
særdeles kendt korthårsmand, og en meget Guldhunden.
respekteret markprøvedommer. Vagn fik
Vi der har fornøjelsen at være blandt
interessen for jagten med den stående
Vagns jagtvenner, nyder når Vagn inviterer
jagthund helt fra barnsben. Vagns far var
til jagt hjemme på hans ejendom, der nu er
korthårsmand, og ligeledes markprøvedom- helt tilplantet, og lavet til en naturperle. Vi
mer. Vagns onkel var den navnkundige,
mødes om morgenen til Bentes veldækkede
skovfoged Rasmussen Giesegård, og hvor
morgenbord, og der sluttes af med vildtpaVagn også fik sin jagtlige opdragelse. Vagn rade i haven, og hvor vildtet hurtigt derefter
fik sin første korthår Per, mens han stadigbæres væk, da der er spredt hvede på græsvæk gik i skole. Senere fulgte flere korthår, plænen, og når vi er gået til det veldækkede
bl.a. Ras, som nåede flere topplaceringer i
bord, fyldes græsplænen med fouragerende
vinderklasse og på DM. Af andre korthår
fasaner, det er jagtoplevelse og jagtetik af
kan nævnes Hejnerups Hof, Rugbjergs
højeste karat.
Gaso, og Hejnerups Unik og som alle har
Studiekredsen ønsker dig hjertelig tillykke
opnået gode resultater på prøver, og ligele- med den runde dag.
des har været særdeles gode jagthunde.
John Christensen
Vagn var i 1968, sammen med Gunnar
Kristiansen med til at starte landets første
På vegne af korthaarklubbens bestyrelse vil
hundeaktivgruppe, Studiekredsen, og hvor
vi også gerne ønske dig hjertelig tillykke
han i flere år sad i arbejdsudvalget. Senere
med den runde fødselsdag, og samtidig sige
blev Vagn også valgt ind i Korthaarsklubdig tak for din indsats for Korthaarklubben,
bens bestyrelse, og hvor han gavnede klub- det har altid været en fornøjelse at være
ben med sin store viden om hunde. Grundet sammen med dig, jeg tænker her især på
Vagns fine resultater med sine hunde, og for hyggelige timer under Giveprøven.
sin noble adfærd, var det naturligt, at han
Vi vil håbe, du må bevare dit helbred, og
blev bedt om at blive markprøvedommer,
din interesse for korthåren, og dens virke.
en gerning han har udført i mange år, og
På Korthaarklubbens vegne
nydt stor respekt for, blandt alle hundefolk. Hans Martin Christensen

Vagn Jensen 70 år

Formand for Korthaarklubben

Efter at have bestridt posten som klubredaktør 2½ år, har jeg desværre måttet meddele
bestyrelsen, at jeg pga. familieforøgelse ikke
længere finde den fornødne tid til at løse jobbet. Det har været en spændende udfordring
at være Klubredaktør, men da jeg pt. ikke har
mulighed for at gøre det, som jeg mener, der
skal til for at gøre arbejdet ordentligt, har jeg
valgt at trække mig fra posten, mens legen stadig er god. Jeg er derfor rigtig glad for, at det
er lykkedes at finde en afløser i Anette Holm,
som har lyst til prøve kræfter med posten. Jeg
håber, at du bliver ligeså glad for jobbet, som
jeg har været. Held og lykke til dig Anette,
og hvis du får brug for hjælp, så er jeg blot en
mail eller et telefonopkald væk.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
bestyrelsen og aktivgrupperne for et godt
samarbejde, ligesom at der skal lyde en tak til
Jagthundens redaktør, Flemming Østergaard.
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med dig, og selvom det stadig er plads til
forbedring, så er Jagthunden under din ledelse
kommet meget langt i forhold til at blive et
samlingspunkt for arbejdet med de stående
jagthunde.
En helt særlig tak skal lyde til alle jer, som
har bidraget med stof. En af de store udfordringer for at skabe et godt blad, er at få skrabet
stof sammen – så hermed en opfordring til at
fortsætte med at sende stof til den nye klubredaktør og gerne endnu mere! Der er jer, som
bidrager med stof, der skaber grundlaget for et
godt blad.
De bedste korthårshilsener
Jakob Bislev
Nu forhenværende klubredaktør

Den nye redaktør
Til Give prøven kom vores formand Hans Martin over til mig og sagde, at bestyrelsen havde
planer med mig. To personer fra Aktivgruppen
Storstrømmen havde uafhængig af hinanden
sagt til bestyrelsen, at de mente, at jeg kunne
være Jakobs rette efterfølger. Hold da op
tænkte jeg. Det lyder godt nok spændende.
Sikken en tillidserklæring at få fra aktivgruppen og ikke mindst fra bestyrelsen. Jeg skulle
lige have en uges tid til, at tænke over sådan et
fint tilbud, da jeg kun vil sige ja tak til redaktør
jobbet, hvis jeg synes jeg har den fornøden
tid til dette, for det skal gøres ordentligt. Ud
over dette synes jeg, at det lyder så spændende
og udfordrende, at jeg har sagt ja til redaktør
jobbet. Jakob har fra starten af hjulpet mig
rigtig godt i gang, kommet med nogle idéer og
sagt, at jeg til enhver tid må ringe til ham, hvis
jeg bliver i tvivl om noget. Tak for det Jakob!
Til alle medlemmerne af Korthaarklubben,
bestyrelsen, aktivgrupperne og redaktionen på
Jagthunden, jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde med jer alle. Jeg håber, at jeg vil blive
tilgivet, hvis der skulle opstå begynderfejl.
Mange hilsner
Anette Holm, Præstø
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Derbyprøven Sønderjylland
Den 26. marts var vi to nordjyder, der kørte
til derbyprøve i Sønderjylland. Vi mødtes hos
Johnny Petersen i Klovtoft. Dagen startede
med kaffe og rundstykker og derefter information om, hvad der skulle ske på prøven. Grunden til, at vi havde meldt os til prøven, var, at
vi havde hørt, hvor god en prøve det var, og vi
havde begge en hund i den rigtige alder til at
deltage på en derbyprøve. Og så kunne vi også
bedre snakke med bagefter, når vi selv havde
prøvet det.
Prøven starter ud på gårdspladsen, hvor
hunden bliver tjekket for eksteriørmæssige fejl
og mangler – her kigges på tandsæt, øjne, om
hanhunden er en rigtig hanhund, og hundens
psyke.
Derefter kører vi i marken. Der er 4 hunde
på hvert hold og tre dommere til at vurdere
hundens næse, søg, stand, førlighed, lydighed
og arbejdsglæde.
Der gives følgende karakterer;
4h = Fremragende
4 = Særdeles godt
3 = Godt
2 = Tilstrækkeligt
1 = Mangelfuldt
0 = Utilstrækkeligt
Under afsøgning afgives to skud med jagtgevær af føreren med 20 sekunder mellem
skuddene. Hundene afprøves enkeltvis. De fire
hunde på holdet er meget forskellige angående
søg. Det er tydeligt at se, at to af hundene er
meget skolede i deres søgsmønster, forstået på
den måde at det er føreren, der styrer hundens
søg, og at hunden er i god kontakt med føreren. Så det dommerne gerne vil se på derby-

prøven, hvor hunden gerne skal reagere på alle
former for fært (f.eks. småfugle, harefod og
lign.), det er pillet af de to skolede hunde, fordi
vi er nogen, der forlanger meget mere af dem i
den alder. Det var tydeligt, at dommerne syntes
bedst om de to andre hunde, som var mere
”rå”, hvor den ene f.eks. tog en harefod op og
gik langt på dette spor. Min hund skal ikke
løbe efter hare eller rådyr, eller tage deres fod
op, så det prøver jeg at stoppe meget tidligt,
fordi mine træningsarealer ligger tæt op ad
meget trafikerede veje.
Ingen af hundene på holdet opnår stand for
fugl, men to har chance for agerhøns, som dog
ikke udnyttes.
Prøven afsluttes med at de fire hunde bliver
lagt dæk 30 m fra føren, hvor de skal ligge
5 min, og det klarede de alle. Der var ingen
præmieringer på vores hold, da alle fire hunde
manglende en stand for fugl. På det andet hold
var der to 1. præmier.
Min status på prøven
Det er en god ting, at man tester hundens
psyke under prøven, og kigger på om hundene
er rolige og afbalancerede. Bedømmelsen på
mark, hvor man kigger på næse, søg, stand,
førlighed, lydighed og arbejdsglæde, kan
jeg derimod ikke bruge til noget. Der har vi
allerede vores almindelige markprøver med
unghunde- og åbenklasse + vores apporteringsprøver eller vand- og slæbsprøver, der viser,
om hunden har gode arvelige anlæg. Hvis en
hund kan bestå disse prøver i alderen 1-2 år, så
har man en god jagthund.
Bjarne Jakobsen

Erik Petermann 60 år

Niels Jørgen Jørgensen 70 år

Den 13. marts fyldte Erik Petermann, Holsted 60 år. Erik blev medlem af Korthaarklubben i 1978, og har i alle årene været
en aktiv hundemand i korthaarklubben,
og det har jo naturligvis også smittet af på
Kirsten, som vi nu også ser som hundefører. Det er altid rart at være på prøve
sammen med dig, der er aldrig nogen
beklagelser over dommere, eller terræn,
eller andet hvis det ikke er gået, som man
måske forventede om morgenen. Du tager
tingene som de er, og lever dermed, og
udviser derved den rigtige sportsånd.
I 2003 blev du på opfordring valgt ind
i Korthaarklubbens bestyrelse, hvor du
varetog bl.a. kassererposten i 3 år. I de senere år er det interesse for opdræt, der har
haft din store interesse, og det er blevet til
mange kuld hvalpe fra Kennel Petermann.
Vi vil fra Korthaarklubbens bestyrelse
ønske dig hjertelig tillykke med de 60 år,
og ønske at du i mange år fremover vil
bevare interressen for korthåren.
På Korthaarklubbens vegne
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben

Den 5. juli 2011 fylder et kendt ansigt
i Korthaarklubben 70 år. Niels Jørgen
Jørgensen blev for 33 år siden medlem af
Korthaarklubben, og har i alle årene ydet en
stor indsats for klubben, det være sig som
prøveleder, dommer, og bestyrelsesmedlem.
Som prøveleder var det i mange år Giveprøven og Vingstedudstillingen, som du
ledede og styrede med fast hånd, så alt klappede, som det skulle ned til mindste detalje.
Hvervet som prøveleder for Giveprøven,
overlod du senere til din bror Svend Arent
Jørgensen.
I 1987 blev du markprøvedommer, og som
sådan en meget respekteret dommer, og det
gjorde også, at du i 1998 blev ordførende
dommer på DM. Også i Korthaarklubben
har vi nydt godt af dig som dommer, både
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Hans Jørgen Krab 70 år
Søndag den 27. marts fyldte et kendt ansigt i det Sønderjyske 70 år. Hans Jørgen
Krab har i over 40 år været medlem af
Korthaarklubben, og utallige gode hunde
er gået gennem hans hænder, og er blevet
ført helt til tops. Hans Jørgen er kendt for
sine meningers mod, og kalder en spade
for en spade og en skovl for en skovl, og
det har måske været svært for nogen at
sluge. Som jæger og hundesportsmand er
du aldrig kedelig at være sammen med,
med et altid smittende humør og god for
en kvik bemærkning.
Også som markprøvedommer har du udført dette tillidserhverv til punkt og prikke,
men det er der nu nogle der har bestemt,
at det må du ikke mere, når året er omme.
Men så kan vi jo bruge dig til alle de ikke
anerkendte prøver.
Du har jo ellers besluttet at det skulle
være slut med hundeprøver, men jeg
kunne dog se i fredags, da vi var ude
at træne, at det trak noget i den gamle
cirkushest, da først hundene blev sluppet,
og Hans Jørgen, det bliver vi sgu ikke for
gamle til.
Jeg vil ønske dig rigtig hjertelig tillykke
med fødselsdagen, og ønske at vi må få
endnu flere gode træningsture, måske også
prøver?, og at du må bevare sundhed og
interesse for korthåren mange år fremover.
På Korthaarklubbens vegne
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben

på Giveprøven og klubbens efterårsvinderklasse har du været ordførende.
Du blev indvalgt i bestyrelsen i 1994,
og havde her opgaven som klubredaktør,
men det var ikke kun her, at du gjorde din
indflydelse gældende. Der var mange andre
ting, som du har sat dit fingeraftryk på, det
kan man bl.a. læse om, da den daværende
formand Niels Korsbæk Nielsen sagde dig
tak for 6 gode år i bestyrelsen.
Vi vil også gerne fra den nuværende bestyrelse ønske dig rigtig hjertelig tillykke med
de 70 år og vi håber du bevarer dit helbred,
så vi i mange år endnu, kan se dig på prøver
rundt omkring.
På Korthaarklubbens vegne
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben
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Korthaarklubbens Certifikatudstilling 2011

I samarbejde med Dansk Ruhaarklub og
Münsterlænderklubben afholder Korthaarklubben lørdag den 6. august certifikatudstilling
ved Bredstenhallen, Skolevænget 7, 7182
Bredsten.
Udstillingen afholdes efter DKKs udstillingsregler og er åben for alle medlemmer.
Morgenkaffe: Korthaarklubben vil gerne invitere alle udstillere og ledsager til morgenkaffe
i Bredstenhallen fra kl. 8.00, så skriv venligst
antal personer på tilmeldingen.

Referat fra møde med Aktivgrupperne
Den 5. marts 2011 kl. 09.00 før Generalforsamlingen
Hotel Hedegården, Vejle
Program
1. Velkomst – Hans Martin Christensen
2. Koordinatoropgaven i bestyrelsen
3. Samarbejde – Bestyrelse/Aktivgrupper og Aktivgrupper imellem
- Mere dialog mellem koordinator og de forskellige
gruppe om hvad der foregår i de forskellige grupper.
- Idekatalog til aktiviteter så de enkelte grupper ikke
nødvendigvis skal starte fra nul hver gang.
- Fællesarrangementer på de forskellige aktiviteter, så der bliver bedre deltagelse såfremt det var
nødvendigt
4. Nye hundeejere – Hvordan fanger vi dem? / Hvordan får vi dem engageret
- Klik boks på hjemmesiden hvor eks. hvalpesælger,
kasserer og andre kan indtaste navn og adresse/
postnummer. Den pågældende aktivgruppe får
automatisk besked og tager hånd om / kontakt til den
nye hundefører.
- Brev – tilsendes pågældende fra aktivgruppe med
aktuel aktivitets kalender, kort beskrivelse af gruppen samt kontaktinfo mv.
- Opfølgning – senest 3 mdr. efter brev kontaktes
pågældende telefonisk så de kommer med
- Skal tilbyde aktivitet – Aktivgrupper med ”lavt
blus” SKAL henvise til lokal jagtforening eller
lignende i området – så der sker noget for den nye
hundefører
5. Input fra aktivgrupperne
Fra Aktivgruppe Storstrømmen – Kim Staal ønsker
følgende taget op:
- Hvad er Korthaarklubbens vision
- Hvad er klubbens mål
- Hvad er klubbens strategi for at opfylde målene
6. Avlsmål
Debat om der skal laves nogle avlsmål.
7. Andet
- Arrangementer kun for ”piger” i lighed med
Ruhaarklubben?
- Avler vi de rigtige hunde til ”alm. jagtbrug”?
- Er vi synlige nok på prøver andet end markprøver
og kommer vi derfor til at få et forkert image?
- Status nye prøver VJP, HZP og Derby

Hundene indskrives fra kl. 9.30
Udstillingen åbner med bedømmelse kl. 10.00
Middagspause fra kl. ca. 12-13
Afslutning og præmieoverrækkelse kl. ca
15.00
Resultatbøger udleveres efter afslutning.
Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 29.juli.
Tilmeldingsblanket sendes til prøveleder Hans
Martin Christensen, Muskatvænget 17, 6360
Tinglev, tlf. 74644721 / 25719148

- Fælles Familiedag i 2011? Hvor og hvem?
Referat:
1. Hans Martin bød velkommen til en dejlig stor flok
repræsentanter for de forskellige aktivgrupper ca. 30
personer.
2. Anders havde pga. fravær lavet indlæg gengives
her.
Da der på bestyrelsesmødet medio 2009 blev besluttet, at der skulle være en funktion som aktivgruppe
koordinator, var det med en sund skepsis at jeg
sagde ja.
Intentionen er god nok, nemlig at alle de forskellige aktivgrupper kunne henvende sig til én person
i bestyrelsen. Denne person kunne således være
bindeleddet mellem bestyrelsen og aktivgrupperne.
På den måde ville man kunne undgå, at afstanden
mellem bestyrelsen og aktivgrupperne og dermed
medlemmerne ikke ville blive for stor. Samtidigt
ville man kunne forhindre at bestyrelsen eksempelvis sad og besluttede noget, som var ude af trit med
de menige medlemmers interesser.
Derfor så jeg meget frem til at der skulle være et
møde for sidste generalforsamling. Dette blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding.
Personligt synes jeg det var en skam, men sådan
er det. Jeg syntes bestemt ikke at funktionen kører
godt og det er også min egen skyld. Som jeg også
har skrevet i indkaldelsen er det heller ikke godt nok
efter min egen standard.
Hvis Aktivgrupperne mener at funktionens opgave
eksempelvis er at komme med færdigpakkede
arrangementer, som man frit kan benytte til sin
aktivitetsplan, så er det ikke mig. At få tingene til
at køre gøres i fællesskab og gennem samarbejde –
Aktivgrupper og bestyrelse imellem.
Hvordan gør vi det så bedst muligt?
Jeg vil foreslå, at jeg mere aktivt kontakter de enkelte grupper en gang hver ½ år eller hvert kvartal –
med en ringerunde og får en snak om, hvad der sker
i de forskellige områder. Så er der en fra bestyrelsen
der ligesom har fingeren på pulsen. Det kunne være
at en aktivgruppe havde lavet et arrangement der kan
bruges andre steder i landet.
De andre ting kan være idekatalog, fællesarrangementer af større eller mindre karakter m.v.
Kom med jeres meninger og tanker til Aktivgruppe-

Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen.
Der kan tilmeldes: Juniorklasse, Åbenklasse,
Brugsklasse, Championklasse og Avls- og
Opdrætsklasse.
Udstillingsgebyr: 375,00 kr. Ved 2 hunde med
samme ejer 330,00 kr pr hund
Avls og opdrætsklasse er gratis.
Gebyr kan indsættes på Jyske Bank Reg.nr.
7751 konto nr. 0001053819 eller sendes på
check.
Husk: Alle hunde skal være vaccineret senest
14 dage før udstilling. Er hunden over 2 år
skal den være revaccineret.
Udstillingsleder: Hans Martin Christensen.
Dommere:
Hanner samt Bir og Bim: John Christensen sekretær Allis Kiholm
Tæver: Flemming Konnerup - sekretær Lise
Bundgård
Avls og Opdrætsklasse: John Christensen
I forbindelse med klubbens udstilling i
Bredsten vil vi hermed gerne invitere alle
der i 2010 har opnået et Championat til at
fremvise sin hund på udstillingen.
mødet – så vi kan få gang i noget.
Oplægget blev herefter debatteret.
Uffe Søndergaard: Bestyrelsen skal være mere udfarende – tage kontakt og høre hvad der rører sig.
Villy Andersen: Hvor tit viser bestyrelsen ansigt
ved forskellige arrangementer i aktivgrupperne. Det
kunne ønskes bedre.
Kim Staal: Send en føler ud – hvad sker der, hvad
kan bestyrelsen bidrage med.
3. Aktivgrupperne ønsker et oplæg til ideer – idekatalog. Skal søge oplysninger hos hinanden aktivgrupperne imellem. Gerne et årligt møde – a la det i
dag – i forbindelse med generalforsamling. Hvis der
et år ikke er tilslutning nok, så kan man aflyse. Hvor
stor en del af medlemmerne der deltager i aktivgruppernes arrangementer ved man ikke. Medlemmerne
shopper de tilbud de netop på det tidspunkt har brug
for. Aktivgrupperne er ikke de eneste der laver arrangement, der er mange om buddet bl.a. jagtforeninger.
4. Man kunne overveje om der skulle være gratis
medlemskab af Korthaarklubben når man køber en
hvalp. Det vil koste ca. kr. 25. – 30.000 pr. år. Er
der økonomi til det, måske nu, men hvad på længere
sigt. Nogle aktivgrupper tager kontakt til nye
medlemmer, når hjemmesiden 1 gang om måneden
er opdateret med nye medlemmer, og fremsender
program fra aktivgruppen. Det ønskes at alle aktivgrupper tog den ide op. Aktivgrupperne kunne melde
ind hvor der i deres områder er jagttegnskurser, så
vi kunne sende Info-materiale til de nye jægere.
Forslag om at aktivgrupperne tager kontakt til jagttegnsunderviserne og får lov at komme og fremvise
vores race.
5. Kim Staal fra Aktivgruppen Storstrømmen havde
til dette punkt lavet et rigtig flot Power Point præsentationsprogram og uddybede i tekst og billeder sine
tanker. Tak til Kim for et godt indlæg. Kurt Grün
havde ligeledes lavet et oplæg om ”Hvad ønsker vi
os af den korthårede hønsehund” sluttende med et
oplæg til et spørgeskema der kan bruges på klubbens
hjemmeside. Dette arbejdes der videre med.
6. Formanden refererede til klubbens formålsparagraf som stadig er lige aktuel og til gældende
avlsvejledning. Rigtig god debat omkring tidligere
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indlæg og avl.
7. Tiden er meget fremskreden, vi er nødsaget til at
begrænse os nu.
Flere af punkterne under dette punkt har været berørt
under tidligere debat.
Bestyrelsen ønsker at der afholdes familiedag ca.
hvert 3 år. Ønsket kunne være at det gik på skift mel-

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Vendsyssel

Slæb og apporteringstræning
Den 2. august, 9. august og 16. august kl. 18.30
afholder vi slæb og apporteringstræning ved Vrå
Mørtelværk, Sønder Vråvej, Vrå. Disse tre træningsaftener er oplagte til at få dresseret hunden inden
jagtsæsonen starter. Pris pr gang. 25,- kr.

lem aktivgrupperne eller større regioner – Jylland –
Fyn – Sjælland. Hvis man er interesseret i at afholde
et sådant arrangement så kom endelig på banen,
bestyrelsen er selvfølgelig klar til at være med til at
arrangere.
Enige om at der var stof nok til yderligere debat,
men så er der jo også noget at tage op næste år.
Enige om at det var godt at afholde møde med aktiv-

grupperne i forbindelse med generalforsamlingen.

tal. Ræveslæb med max. pointtal. Alt i alt et godt og
gedigent stykke hundearbejde, som vidner om flid
og vedholdenhed.
Korthårklubben har givet Jens Erik mange gode
venskaber på tværs i hele landet – gennem årene.
Venskaber – som han sammen med Inger er god til
at holde ved lige.
Et lidt forsinket, men stort tillykke på 60 års dagen
fra
Aktivgruppen Vendsyssel.
v. Svend Åge og Arne

frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 61285032) –
senest den 10. juni 2011. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første træningsdag)
dertil kommer afregning af vildt.

Generalforsamling 2011
Den 6. september kl. 19.30 i Jyske Bank i Tårs afholdes der generalforsamling. Vi vil gerne opfordre
dig til at møde op, så vi kan få flere input til vores
bestyrelsesarbejde.
Marktræning
Marktræning den 30. august, 7. september og 20.
september. Alle kan deltage i marktræning. Pris pr.
træning kr. 100,00. Bindende tilmelding til Birger
2023 4049, senest 7 dage før hver træning. Ved
tilmelding oplyses sted og tidspunkt.
Jens Erik Dissing 60 år
En rund fødselsdag er altid en god anledning til at
få sagt eller skrevet nogle af de ting, vi vendelboer
aldrig får os taget sammen til at sige til vedkommende.
Og Jens Erik er bestemt en af dem, som skal have
et ord med på vejen i anledning af 60 årsdagen den
24. maj, for han er et rigtigt klubmenneske. Jens
Erik føler sig tydeligvis forpligtet i de sammenhænge, hvor han færdes. Det er altid magtpåliggende for ham at gøre en indsats, at huske at vi får
sendt en hilsen i forskellige anledninger – og ikke
mindst, at nogen tager på sig, at holde talen. Det er
også vigtigt for ham at være loyal og fair overfor
de mennesker, som har taget på sig at køre – eks.vis
bestyrelsesarbejdet i vores klub.
Og når det er sagt, så er Jens Erik jo også en
arbejdsmand med sin hund. Han springer ikke over,
hvor gærdet er lavest, men det, der skal til for at få
en god hund – ja, det skal til – om der så skal lægges 200 spor.
Jens Erik har været en trofast korthårsmand gennem hele sit voksne liv. Og han har da også opnået
fine resultater med sine hunde, som for mange vil
være bekendte:
”Max” og Jens Erik blev i 1985 - 3. vinder på
Giveprøven.
”Bjørn” er nok din bedst kendte hund i Korthårskredse. Med Bjørn fik Jens Erik en smuk hund, som
i 1993 blev 1. vinder med CACIB på den nordjyske
efterårsvinderklasse. Det gav billet til DM ugen
efter. Bjørn har mange efterkommere rundt om i
landet.
”Oxlunds Ecco” – var næste hund. Med den
opnåede Jens Erik en del fine præmieringer – bl.a.
på fuldbrugsprøve.
Jens Eriks nuværende hund ”Søborggårds
Thor(Zako)” – er et godt billede på udviklingen i
Jens Eriks hundearbejde. For det første blev den
først ført frem som 2 årig, hvor den så også var
klar til at gå på prøve. Faktisk mener vi ikke, at
Zako har 0’er i sin stambog, hvilket fortæller om
ambitionsniveauet hos føreren. Zako har flotte
placeringer på såvel brugsklasser, vinderklasser og
også placering ved DM. - 3- og 20 timers schweiss.
Har bestået udv. apporteringsprøve med højt point-
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Formanden takkede for den store deltagelse og den
gode debat, der er fremkommet ønsker som der kan
arbejdes videre med.

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag
den 17. juli 2011 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr.
Klausie.
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal sendes til
prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim.
(Tlf.: 97333335) – senest den 25. juni 2011. Kan
eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2804172,
husk angivelse af stambogsnr.
Hunden skal være DKK stambogsført.

Aktivgruppen Storstrømmen

Aktivgruppen Aalborg

I år er det Aktivgruppen Vendsyssel der arrangerer
vores fælles familiedag.
Det sker den 2. juli kl. 9.00 seneste med mødested
hos Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740
Jerslev. Håber du vil være med til at gøre dagen
festlig og bakke op om det gode fællesskab.! På
dagen kan du få afprøvet din hund på anerkendt
apporteringsprøve eller ræveslæbsprøve. Seneste
tilmelding den 25. juni. Se en nærmere annoncering
her i Jagthunden eller på Aktivgruppe Vendsyssels
hjemmeside.
På gensyn
Apporteringstræning
Få din hund trænet og gjort klar til jagtsæsonen eller
evt. prøverne Hermed annonceres vandtræning samt
apporterings- og slæbtræning, der påbegyndes i slutning af juli. Du kan få din hund trænet i at arbejde i
vand på begyndertrin eller udvidet træning, apportering af duer ænder eller kanin. Træningsdagene er
onsdag den 27. juli, den 3. august, den 10. august og
den 17. august. Alle aftener påbegyndes træningen
kl. 18.30. Sted: Søerne ved Langholt, Vestvej nr 1.
Hold dig også orienteret på gruppens hjemmeside
under Korthaarklubben – Aktivgruppen Aalborg.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland

Vand og slæbtræning
Onsdag den 15. juni 2011 (vil køre hver onsdag
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg
primo august 2011). Mødested: Pumpestation nord,
Stauning.
Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Gorm Henriksen (tlf.
9732 4121) – senest den 10. juni 2011.
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes første
gang).
Fuldbrugstræning
Mandag den 20. juni 2011 og følgende mandage

VSA-træning
Der påbegyndes VSA træning fra den 14. juni
kl.19.00. Pris 20,00 kr. pr. aften.
Den 14. juni og tirsdag den 21. juni på Borremosen
Listrupvej 1 (Bent Lise), 4863 Eskilstrup.
Den 28. juni og tirsdag den 5. juli i Bursø Grusgrav,
Mallehøjvej, Bursø ved Maribo.
Den 12. juli og tirsdag den 19. juli på Reersøvej,
Krenkerup ved Sakskøbing.
Den 26. juli og tirsdag den 2. august i Mogenstrup
Grusgraven, Bøgesøvej ved Mogenstrup.
VSA prøve afholdes lørdag den 6. august kl. 9.00.
Mødested Bellingegårdsvej. Pris 100,00 kr.
Tilmelding til VSA træning og prøve kan ske til
Kim Nielsen 54826843/21756843, mailadresse:
omr14@ruhaar.dk eller til Rene´ Jørgensen
54706902/40159779, mailadresse: storstrommen@
korthaarklubben.dk
Markprøvetræning
Ring for info eller se hjemmesiden.
Lørdag den 27. august kl. 08.00 afholdes der efterårsmarkprøve. Mødested klubhuset ved kohaven,
Nyk F. Pris 200,00 kr. Max 24 hunde. Tilmelding
kan ske til Kim Nielsen 54826843/21756843, mailadresse: omr14@ruhaar.dk eller til Rene Jørgensen
54706902/40159779, mailadresse: storstrommen@
korthaarklubben.dk

Kontaktpersoner

Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Korthaarklubben
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Virksundvej 99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup, tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens Generalforsamling

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 60814506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej
16, Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Arkivfoto:

Referat fra Korthaarklubbens ordinære generalforsamling den 5. marts 2011 kl. 11.30.
Dagsorden
1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens
beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
årsregnskab 2010
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011,
fastsættelse af kontingent 2011
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
Ellen Jørgensen - modtager genvalg
Heine Jørgensen - modtager ikke genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er
Jørn Abildgaard - modtager genvalg
Uffe Jacobsen - modtager genvalg
9. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
10. Eventuelt
Referat:
1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen
Formand Hans Martin Christensen bød velkommen til en rigtig stor forsamling (ca. 78 personer),
specielt velkommen til Henning Kromann som
æresmedlem.
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kristian Møberg. Valgt uden
modkandidater.
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. Korthaarklubbens vedtægter.
3. Valg af stemmetællere
Valgt blev Jørn Abildgaard, Flemming Gosvig og
Otto Brunhøj Jensen
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens
beretning
Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning. Beretning kan rekvireres hos bestyrelsen. Er
offentliggjort separat på klubbens hjemmeside.
Herefter var der frokost.
Efter en god buffet mødtes forsamlingen igen. Herefter forespurgte dirigenten om der var spørgsmål til
formandens beretning. Herefter klappede forsamlingen og formandens beretning var godkendt uden
kommentarer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
årsregnskab 2010
Ellen forelagde regnskabet for 2010 i hovedtal.
Regnskabet var tidligere offentliggjort på klubbens
hjemmeside og var fremlagt på bordene ved generalforsamlingen. Regnskabet udviste et overskud på kr.

46.130,13 efter henlæggelser.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, men ros for
et flot regnskab. Tak til revisor Jørn Abildgaard for
god og konstruktivt samarbejde omkring revisionen
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for
2011, fastsættelse af kontingent 2011
Budgettet for 2011 blev ligeledes fremlagt. Der var
enkelte poster der blev fremhævet, idet bestyrelsen
har besluttet at bruge nogle penge til medlemspleje,
bl.a. tilskud til bespisning ved Giveprøven, evt.
bespisning ved Vingsted/Bredsten udstillingen. Ligeledes er der afsat beløb, således at der kan ydes et
økonomisk honorar for skrivning af årbogen, hvortil
endnu ingen har tilbudt sin hjælp. Der er også afsat
midler til lodtrækning af 5 stk. jagter med stående
hund blandt nye medlemmer indmeldt fra 1. oktober
2010 til 30. september 2011. Bestyrelsen har ikke
forslag om kontingentforhøjelse.
Kommentarerne til budgettet var bl.a. at der evt.
burde afsættes større beløb til reklamer for at synliggøre klubben noget mere. Der blev også talt om
reklamemateriale til Sjælland til brug ved forskellige
arrangementer, messer m.m. Kassereren kommenterede at bestyrelsen ikke havde noget problem med at
overskride budgettet med hensyn til annoncering.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
Ellen Jørgensen - modtager genvalg
Heine Jørgensen - modtager ikke genvalg
Dirigenten bad om skriftlige forslag til kandidater
til bestyrelsesvalg. Ellen kom med forslag om at
hun evt. afstod fra valg, hvorved der kunne gøres
plads til en person mere med visionære tanker om
klubbens fremtid og fremstød. Der kunne jo så laves
en aftale om at hun fortsatte som kasserer, men
udenfor bestyrelsen. Dette mente Karl Georg ikke
var gunstigt, idet der altid er mange spørgsmål på et
bestyrelsesmøde, som kun kassereren kan svare på.
Bestyrelsen foreslog Villy Andersen fra Brovst, ligesom Ellen blev foreslået genvalgt. Der fremkom en
del øvrige forslag på kandidater, men ud over Villy
Andersen og Ellen ønskede andre ikke at modtage
valg. Begge blev derfor valgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er
Jørn Abildgaard - modtager genvalg
Uffe Jacobsen - modtager genvalg
Både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt uden
modkandidater.
9. Behandling af indkomne forslag
Der var fremsendt forslag fra Roger Drue, Fyn:
”Generalforsamlingen bør ikke afholdes i månederne
marts og april”
Begrundelse: I disse måneder er der som bekendt
markprøver, både lokale og anerkendte, jeg mener,
at det er meget vigtigt, at deltage i disse prøver, for
at kan vise vores race, som har det svært i forvejen
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med tilbagegang, som vi bør gøre alt for at stoppe,
dette gøres bedst ved at vise hvad vores race formår.
Valget er så, vil man på generalforsamling eller vil
man fremvise vores race? Håber på en saglig debat,
jeg kan desværre ikke selv deltage på generalforsamlingen, da jeg tager på prøve.
Bestyrelsen erkender at det nok ikke er det bedste
tidspunkt at afholde generalforsamling på, men ud
fra, at der er en del materiale der skal være klar til
fremlæggelse på generalforsamlingen valgte man
altså i år denne dato. Der udspandt sig en debat om
dette punkt, og man enedes om en hensigtserklæring
om ikke at afholde generalforsamlingen i markprøvesæsonen mellem 1. marts og 15. april.
Rogers forslag blev herefter stillet til afstemning.
Ingen stemte for forslaget og et meget stort flertal
stemte imod.
10. Eventuelt
Under dette punkt kan alt drøftes og debatteres, men
intet kan vedtages.
Villy takkede for valget og håbede han kunne leve
op til forventningerne. Tak til Niels Korsbæk for
de pæne ord i forbindelse med han kandidatur. Karl
Georg takkede for en god generalforsamling og et
godt møde forud med aktivgrupperne. Takkede for et
godt oplæg fra Kim Staal og spurgte om der var en
mulighed for, at han ville hjælpe med PR jobbet.
Leif A. Jensen spurgte på status på nye prøver.
Hans Martin nævnte dem i sin beretning. VJP –
forårs unghundeprøve i FJD regi forventes godkendt
i 2012. HZP – efterårs avlsprøve i FJD regi forventes
godkendt i 2012. Derbyprøven – der arbejdes intenst
– der er fuldtegnet i Sønderjylland, 1 tilmeldt på
Sjælland. Herefter forsøges denne godkendt ligeledes fra 2012.
Kim Staal spurgte til retningslinier for hvalpeformidling. Opfordrede til at der laves nogle sådanne,
således at hvalpeformidlerne ved hvad der forventes
af dem. Foreslog at man evt. ringede til 2 forskellige.
Karl Georg kommenterede at der allerede var nogle
der ringede til mere end 1, men nævnte ligeledes at
det jo er svært for 2 forskellige personer at udtrykke
sig helt ens.
Der blev nævnt forslag om afholdelse af jagt for
nybegyndere. Aktivgrupperne har stadig mulighed
for at søge om tilskud til specifikke arrangementer.
Søren Andersen spurgte om muligheden for at dele
klubbens efterårsvinderklasse i 2, en i Nord og en i
Syd på Lolland Falster. Bestyrelsen mener det vil gå
ud over sammenholdet og klubånden, hvis prøven
deles. Mener også det vil være umuligt at skifte
mellem landsdelene. Det er svært at skifte terræn
hvert år. Der er rigtig mange om buddet på de gode
terræner. Vi er nødt til at afholde prøven hvor der er
fugle. En kanon god prøve blev afholdt som nævnt i
beretningen. Det med at der er langt til Lolland Falster holder ikke, for der er også langt til Giveprøven
for nogle. Der blev snakket om evt. at lave noget
fælles indkvartering og fælles bespisning aftenen før.
Dette arbejdes der videre med.
Herefter var der ikke flere kommentarer. Dirigenten
takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.
Efter aftale med bestyrelsen gav Flemming Konnerup en kort redegørelse for de ny udstillingsregler
i hovedpunkter, men opfordrede udstillere til at sætte
sig ind i reglerne inden man skulle på udstilling.
Der var herefter uddeling af pokaler til de der
havde opnået resultater hertil (annonceret i aprilnummeret af Jagthunden).
Formanden takkede Heine for hans tid i bestyrelsen
og overrakte ham en erindringsgave.
Takkede for en rigtig god dag og en rigtig god
stemning.
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Referat fra bestyrelsesmøde
den 12. april 2011 i Billund.
Dagsorden
1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Konstituering
3. FJD-DJU-DKK
4. Økonomi.
5. Evaluering Generalforsamling, samt møde med
aktivgrupper.
6. Evaluering Giveprøven, samt Derbyprøven
7. Pokaler
8. Rekvisitter og andet til messer og udstillinger.
9. Sekretærer til udstillinger.
10. Evt. og næste møde.
Referat:
Hans Martin startede med at byde Villy Andersen
velkommen i bestyrelsen, ridsede kort op hvordan
vi arbejder i bestyrelsen.
1. Underskrivelse af sidste referat
Referater fra møde i februar, møde med aktivgrupperne og fra generalforsamling blev underskrevet.
2. Konstituering
HMC – formand, koordinator for FJD udstilling,
vores egen udstilling i Vingsted/Bredsten og for
efterårsvinderklasse.
EJ – kasserer, sekretær og årbogsredaktør.
KGK – PR, sponsoransvarlig
AW – aktivgruppekoordinator
Villy Andersen (VA) – bliver ny schweisskoordinator
AK – suppleant og pokalansvarlig
Derudover er det lykkedes at få en ny til at overtage posten som klubredaktør på Jagthunden. Anette
Holm, Præstø har velvilligt stillet sig til rådighed.
Tusind tak for dette, bestyrelsen vil yde al den bistand der er brug for. Vi glæder og til det fremtidige
samarbejde både med Villy og Anette. Stor tak skal
lyde herfra til Jakob Bislev for en rigtig fin indsats
som klubredaktør.
3. FJD-DJU-DKK
Ingen efterretningssager fra FJD.
DJU – arbejder fortsat med at få dommerkritikkerne
lagt direkte i en database. Helt hvordan det kommer
til at fungere ved vi endnu ikke. Ellen har overtaget
arbejder med at distribuere dommerkritikker for den
kontinentale lejr. Referat fra DJU’s sidste møde var
sendt rundt til alle. Engelske racer laver Efterårsvinderklasser efter DM som en prøve i 2011.
DKK – Klubben har modtaget en skrivelse vedr.
et avlsforbud på en 9 år gammel tæve. Det er ikke
bestyrelsen bekendt at den pågældende ejer havde
tænkt sig at avle på denne tæve igen. Den har haft
2 kuld hvalpe. Men det er proceduren indenfor
DKK’s avlsudvalg at klubben tilskrives inden
ejeren får besked.
Orientering om, at der fra den 1. juni 2011 vil der
være krav om, at der - sammen med registreringsanmeldelsen af kuldet - fremsendes en dyrlægeattest,
hvor den udførende dyrlæge attesterer, at kuldet er
kuperet af dyrlægen, inden de er 8 dage gamle.
4. Økonomi.
Budgetrapport for 1. kvartal var fremsendt til
bestyrelsen inden mødet. Kassebeholdning 31.
marts kr. 809.013,86 efter indbetaling af kontingent
for 2011. Antal medlemmer 685 efter udmeldelse
af de der ikke havde betalt kontingent. I henhold
til drøftelse ved mødet den 22. februar, vedtog
bestyrelsen at hæve honoraret til webmaster fra 1.
januar 2011. Det er et stort og uvurderligt arbejde
der udføres med klubbens hjemmeside og honoraret
skal løbende justeres.
5. Evaluering Generalforsamling, samt møde
med aktivgrupper.
Aktivgruppemødet – Bestyrelsen syntes det var et
godt møde (se referat fra mødet på hjemmesiden
eller i Jagthunden), hvor mange gode ting blev drøf-

tet. Dog var oplægget til mødet nok rigelig stort,
tiden taget i betragtning. Møde gentages næste år
ligeledes i forbindelse med Generalforsamlingen.
Anders lodder stemningen forud for kommende møder. Vi forslår 2 – 3 emner pr. gang. Spørgeskema
under udarbejdelse til hjemmesiden, Birte Web
inddrages. Spørgsmål vedr. årbog kobles ligeledes
på spørgeskemaet. Birtes forslag til aktivgruppernes
brug af hjemmesiden, tages op på et senere møde
som et særskilt punkt. Ligeledes syntes bestyrelsen
at generalforsamlingen forløb godt. Der var en god
stemning og et rigtig godt fremmøde, se særskilt
referat herfra. Der var enkelte ting der blev berørt
på generalforsamlingen for at få flere medlemmer
bl.a. gratis medlemskab det første år. Efter bestyrelsens mening tror vi ikke på at dette vil give flere
medlemmer.
6. Evaluering Giveprøven, samt Derbyprøven
Giveprøven – En rigtig veltilrettelagt prøve, stor
tak til prøvelederparret Tove & Kristian Møberg.
Der var en rigtig god stemning og mange deltagere.
Der var 65 der ud over de indbudte m.m. bakkede
op om festmiddagen. Det var rigtig dejligt at se så
mange nye ansigter deltage. Tak for det. Vi er glade
for at vort initiativ med tilskud til middagen blev
modtaget positivt.
Bestyrelsen ønsker at der ved matchningen
foretages en længere afprøvning. Der er rigtig
mange mennesker samlet for at se de 2 hunde gå
om Klubmesterskabet. Vi skal ligeledes gøre lidt
mere ud af oplysning omkring invitation til DKK’s
Forårsmesterskabsprøve.
Derbyprøve – Der var desværre kun 1 tilmelding på Sjælland. Den sønderjyske prøve blev
afviklet.. Alle implicerede hundeførere, dommere
m.m. var samlet til fælles morgenkaffe og briefing
omkring prøven. Nogle ting skal rettes, hvis den
skal fortsætte. Det er meget vigtigt med fuglevildt,
dette manglede lidt i år. På holdet var bl.a. 4 hunde
fra samme kuld. Her kan man virkelig se forskel,
tendenser, plusser og minusser.
7. Pokaler
Som reaktion på bestyrelsens beslutning om at alle
klubbens pokaler fra 2011 skal være evigt vandrende, var der kommet en enkelt henvendelse fra et
medlem. Bestyrelsen fastholder sin beslutning, idet
det altid er den siddende bestyrelse der beslutter og
ændrer propositionerne for klubbens pokaler.
Vi ligger stadig inde med noget sølvtøj fra Ejvind
Hansen’s bo. Dette vil vi bruge ved Vingsted/Bredsten udstillingen.
8. Rekvisitter og andet til messer og udstillinger
Bestyrelsen drøftede kommende messer og udstillinger og brug af klubbens trailer med indhold til
disse formål. Enighed om at udarbejde retningslinier for brug af trailer til disse formål (retningslinierne offentliggøres på klubbens hjemmeside).
Enighed om at traileren med dens reklameværdi
selvfølgelig skal ud at køre, men at det også skal stå
mål med initiativet.
På Sjælland er nogle medlemmer i gang med at
arrangere deltagelse i forskellige tiltag. Dette er
bestyrelsen utrolig glade for. Det drejer sig bl.a. om
Jagt, vildt & våben i Hillerød, Roskilde Dyrskue,
Børn & dyr på Bregentved og Mini Gamefair ved
Hubertushuset i Ringsted. Inden deltagelse fremsendes overslag over udgiften til bestyrelsen til endelig
godkendelse. Der var forslag om at få lavet et tøjsæt
til de medlemmer der skulle repræsentere, men
dette forslag besluttede bestyrelsen ikke at støtte, til
gengæld kan der laves nogle T-shirts der kan bruges
ved de forskellige arrangementer. Derudover dækkes udgifterne til forplejning. Efter endt deltagelse
fremsendes udgiftsbilag til klubbens kasserer.
Jagtmesse i Odense igen i 2012.
Der skal ske en koordinering af kørsel med trailer
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således at den er på de rette steder til de rette
tidspunkter. Materialer i traileren skal afleveres i
samme stand som det er modtaget. Det er den der
rekvirerer materialet der har ansvaret i udlånstiden. Her er det vigtigt at tingene pakkes ned i tør
tilstand. Hvis det ikke er muligt, må det tages ud
og tørres inden det igen pakkes sammen. Skulle der
komme til at mangle noget, skal der gøres opmærksom på dette ved aflevering. Materielforvalteren vil
herefter genanskaffe det manglende, men det er ikke
materielforvalterens opgave at pakke traileren ud
for at se om noget mangler.
9. Sekretærer til udstillinger.
FJD Vissenbjerg – Ellen og Lise Bundgaard er se-

kretærer. Bestyrelsen møder kl. 7.30. Vi medbringer
selv morgenkaffe iht. aftale sidste år. Traileren skal
medbringes, vi skal bl.a. bruge lille telt til pokaler,
idet vi ikke må opsætte vores gule telt pga. sponsering på udstillingen, højtaleranlæg m.m.
Vingsted/Bredsten – Aftaler på plads omkring brug
af udendørsarealer. Morgenkaffe købes i cafeteria til alle deltagere kl. 9.00. Dette annonceres i
Jagthunden under udstillingsannoncen. Sekretærer
er Allis og Lise Bundgaard. Frokost (smørrebrød) i
hallen/cafeteriet til bestyrelse, dommere, sekretærer
m.m. Vi skal selv medbringe borde og stole til brug
i teltene. Allis medbringer stole, borde aftales i Vissenbjerg. Mødetid aftales nærmere.

10. Evt. og næste møde.
Herunder talte vi om muligheder for fælles overnatningssted, campinghytter, Kro ophold (Højmølle
Kro er ideel) og evt. mulighed for fælles spisning
fredag aften til Efterårsvinderklassen på Lolland.
Dette arbejdes der videre med og meldes ud i forbindelse med annonceringen.
Der var et forslag om, at tiden måske var inde til
at kontakte nye medlemmer via mails. Dette må
være op til aktivgrupperne at foretage, når de ser
opdateringen af nye medlemmer hver måned. Alle
oplysninger findes da på medlemslisten.
Næste møde afholdes i Hals og aftales nærmere.

Stående Jagthund ja selvfølgelig - hvad ellers
Bliver der avlet på for dårligt materiale? Jeg
synes det er påfaldende at 3 af fire hunde
ikke er i orden. Ærlighed og bedre materiale
tror jeg er vejen frem. For en stående hund
kan alt det de andre kan og så kan den stå.
Med venlig hilsen
Mogens Andersen

Hvorfor er der ikke så mange der vil have
stående hund? Jeg ved det ikke, men har
muligvis et bud. Det handler om at være
ærlig. Min første hund tilbage i 1972 var en
Kleiner Münsterländer. En dejlig hund en
god jagthund der mente han var kongen. Til
hundetræningen fik jeg at vide han bliver
aldrig til noget gå hjem og skyd ham. Den
næste hund en korthåret fra Blåhøj blev
også en god jagthund med en 1. præmie på
udstilling og ingen skavanker. Den anden
korthåret var fra Boris han manglede P1
i begge sider kunne ikke bedømmes, god
jagthund. Den tredje korthåret fra Kolding
var en flot hund 1 Præmie og 1 vinder
som unghund og 1 præmie og 2 vinder
som åbenklasse hund. Han er også en god
jagthund men kan ikke tåle det er koldt.
Blærebetændelse 3 gange og dårlig højre
bagben. 8 år klar til pension.
Der må en ny hund til hanhund igen. Da
det er for tidligt kommer det fuldstændig
bag på mig. Ser i hvalpelisten og taler med
hvalpeformidleren fik at vide at dem du
tænker på ser jeg ingen problemer med.
Der var en på 8-9 uger og en på 5 måneder.
Spurgte hvorfor en på 5 måneder ikke er
solgt og fik forklaringen der var mange på

Stående jagthund?
Kære Mogens.
Jeg har fået tilsendt dit læserbrev, og blevet
bedt om en kommentar.
Grunden til at den stående hund er i tilbagegang, tror jeg skal søges flere steder, og
ikke kun på grund af de meget uheldige omstændigheder, du har været udsat for, men
såsom at tendensen til udøvelse af jagt, er
blevet sådan at flere hellere vil stå på jagt,
end at gå på jagt.
Mange jægere i dag har ikke eget terræn,
men er medlem af et konsordium, som så
dette tidspunkt så det var sandsynligvis der typisk afholder 4-5 fællesjagter om året,
der er der selvfølgelig også brug for hunde,
for. Inden jeg bestemte mig var den unge
solgt så jeg kørte og så på den på 5 måneder men mest som apportører, det kan vores
race selvfølgelig også, når den har fået den
umiddelbart en fin hund, god afstamning.
rigtige dressur, og opdragelse.
Han gik i hundegård blev luftet af en
Jeg kan ligesom dig blive sur og harm
dame der syntes det var synd for hunden at
over, at man som opdrætter ikke er ærlig
have halsbånd på, det var beskeden da jeg
spurgte om grunden til han havde selen på i over den, der ønsker at købe en hvalp, det
hundegården. Efter jeg kom hjem med hun- er jo sådan at i langt de fleste tilfælde, at
hunden bliver et medlem af familien, og
den opdager jeg den har et meget brat stop
på sit brystben så der er nærmest en pukkel. ikke noget man bare lige får aflivet, og man
Min dyrlægen mener ikke det har betydning kommer jo til at holde af dem.
Med hensyn til om der bliver avlet på for
Jeg føler mig misinformeret.
dårligt materiale, er jo svært at svare på,
Hvis det er sådan der bliver solgt hunde
men en ting er jeg helt sikker på, at hvis
kan jeg godt forstå at de stående hunde går
man køber et afkom efter forældre, der
tilbage. En hundeopdrætter med tillidsf.eks. er blevet præmieret på en fuldbrugshverv inden for hundesport burde være
prøve, så er der større muligheder for at
ærlig og fortælle en køber at grunden til
afkommet også bliver godt. Der kan da også
den er hengemt er udseendet og ikke fordi
her være hvalpe med mangler, men så er det
der var mange til salg på det pågældende
tidspunkt. Jeg mener der er et problem hvis jo igen et spørgsmål om at være ærlig.
Jeg håber selvfølgelig ikke, at det bliver
ikke sælger er ærlig. Jeg føler mig snydt og
den sidste korthår du har, og jeg skal gerne
i kløerne på en hundehandler. Det er en rar
være dig behjælpelig med at finde den
hund lærenem og omgængelig. Men det
rigtige hvalp næste gang.
bliver måske den sidste stående hund. Der
Med venlig hilsen
kan jo være andre der har prøvet noget lignende og måske derfor at de stående hunde Hans Martin Christensen
går til bage. Ærlighed og hunde der ikke er Formand for Korthaarklubben
nogle skravl er vejen frem.
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Dansk Münsterländer Klub
DMK´s forårs hovedprøve

www.dmk-online.dk

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
E-mail: hundeweb@gmail.com
Webmaster:
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78
E-mail: web.dmk@mail.dk
Formand:
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup,
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
Næstformand:
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr,
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
Kasserer / Ind og udmeldelser:
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
Avlsvejledning:
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10,
7000 Fredericia.
Tlf. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder:
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 76 71 90 76
Grosser, kartotek og kasserer:
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 97 33 39 36
Fælles mailadresse til alle DMK’s medier:
dmk@flaadevej.dk
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Vinden var kold som en brøndgravers …
- men solen skinnede fra en klar himmel
og varslede om det snarlige forårs komme.
Münsterländere fra alle ender og hjørner af
vores lille kongerige, stod hinanden stævne
i Horsens til forårets dyst mod høns og
harer på markerne i det smukke og kuperede
Østjylland.
Prøveleder Carsten Trøjborg havde igen
vist et stort talent i at organisere terræn og
dommere, samt meget fine prøve faciliteter,
stor tak for det!
Arne havde poleret hornet, og viste igen
høj klasse med både Hallali og Münsterländer signalet samt et par mere populære
strofer fra den folkekære afdeling, også tak
til dig Arne for at blæse os et stykke.
Jeg havde tilmeldt mig i åben klasse med
min unge tæve, og blev til Vinderklasse
prøven den følgende dag som observatør
og fotograf. Det hold jeg var på, havde fine
terræner med en ligelig fordeling af både
harer og høns, så alle hunde fik chancen for
fugl og det lokkende syn af harens hvide
blomme, i flugt bort fra hunden. Det gav
både unghunde og åbenklasse hunde, chancen for at vise om lydigheden holdt, og også
det modsatte.
På Vinderklasse holdet jeg fulgte den
følgende dag, var der ligeså også godt præsenteret med høns, men ikke så godt med
harerne som dagen før. Hundene viste flot
arbejde, og dommerne en ihærdig indsats for
at finde dagens bedste.

Det er en stor fornøjelse at komme på
DMK´s egen prøve, og stifte nye bekendtskaber og styrke venskabsbånd på tværs af
bro og bælt, samt at hilse på ”gamle” ansigter, nogle jeg ikke har set i 10 år. Jeg tror
på, at klubben har en kæmpe potentiale, i de
mange dygtige og engagerede hundefolk.
Og jeg glæder mig til at mødes, og ikke
mindst diskutere og dele erfaringer med jer
igen til efteråret.
Jeg vil opfordre alle der læser dette, og
som endnu ikke har prøvet at føre deres
”Kleine Spion eller Heidewachtel” på en
markprøve, at kontakte aktivisterne i deres
område, og forhøre sig om muligheden for
at træne hunden, for så at deltage på klubbens egen prøve. Den største risiko du kan
løbe, er at få en brugbar jagthund, og nogle
gode hundevenner.
Tak til prøveleder Carsten, terrænlederne
og dommerne.
Med venlig hilsen
Jan Heimann
DMK område Nordsjælland

Forfatteren og Rune Riishøj efter slip.

Dansk Münsterländer Klub

Certifikatudstilling i Bredsten

Parhøns bringes på kommando på vingerne, hunden
viser komplet ro i opflugt og skud. Sådan!

Hedeskovs Mettevons dk09324/2009 Cognac’s
talentpokal.

I samarbejde med Dansk Ruhår klub og
Korthårklubben afholder Dansk Münsterländer Klub Certifikatudstilling ved
Bredsten Hallens, udendørsareal v. Vejle
lørdag den 6. august 2011.
Adressen er Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten. (ny adresse)
Udstillingen er åben for alle DMKs medlemmer og afholdes efter DKK’s udstillingsregler.
Som dommer har vi inviteret: Henrik
Søeborg.

Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er
udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer): DKK 375,00
2.hund (samme ejer): DKK 330,00
3.hund (samme ejer): DKK 285,00
Hvalpeklasse: DKK 255,00
Udenfor bedømmelse: DKK 140,00
Som anmeldelsesblanket anvendes
DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling
eller DJU’s blanket, som med jævne mellemrum er indsat i ”Jagthunden”, eller find
den på www.dmk-online.dk

Hundene indskrives fra kl. 9.30, fra kl.
9.00 er der adgang til området og selve
bedømmelsen starter kl. 10.00, der vil
være afslutning og præmie overrækkelse
efter sidste hund er færdigbedømt.
Klubben vil være vært med rundstykker
og en ”lille en”, så send venligst en mail
hvor mange i kommer, ved tilmeldingen
eller kort før udstillingen.
Vi vil prøve om vi kan lave en fællesfrokost, så hold øje med hjemmeside, om
det lykkes, for os.

Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder: Eva N. Bruhn, Lykkegårdsvej 4,Veerst, 6600 Vejen, ejbruhn@jubii.
dk , 75 55 51 94
Beløbet vedlægges i check eller indsættes på reg. Nr. 7040 konto nr. 1139830
(HUSK navn)
Husk stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal være i orden før anmeldelse.
Har du problemer med udfyldelse af blanketten, så send oplysningerne på en mail.
På selve udstillingsdagen medbringes
stambog og vaccinationsattest.

Anmeldelsesfrist: 18. Juli 2011 med Online, med post eller med e-mail.
Der er 2 måder man kan tilmelde sig på:
Man kan tilmelde og betale On-line via
hjemmesiden www.hundeweb.dk , dette
er den hurtigste, billigste og mest sikre
måde.
Så er priserne følgende:
1. hund (samme ejer): DKK 340,00
2. hund (samme ejer): DKK 295,00
3. hund (samme ejer):DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 230,00
Udenfor bedømmelse: DKK 120,00
Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket.

FCI International vinderklasse
med CACIT i Vejle. 14 marts 2011

Fuglevang’s Jessie dk09708/2009 1. præmie bedste
åbenklasse hund.

De placerede hunde i vinderklasse med 1. vinder
Githa og fører:Th.Moltesen Hansen forrest.

Aslan 22267/2006 født 01.11 2006
Ejer, fører og opdrætter Niels Laugesen
Exellent, 4. vinder med 16 point - bedste
Münsterländer – udtaget til Europamesterskabet i Holland d. 11 april 2011.
Super oplevelse blandt en del af toppen,
af dygtige og hjælpsomme hundeførere og
dommere. Prøven blev dømt efter FCI’s
regler. Som kort fortalt er:
Der afprøves 15min. Sammenhængende
slip. Derefter 7 min., hvis der ikke er opnået fugletagning i 1. slip.
Mere end 3 tomme stande, forbigåelse af
fugl og alt andet end 120% ro i opflugt og
skud accepteres ikke. Der lægges stor vægt
på søg fart og stil. (så man kan sige, at hunden SKAL søge stort for racen. Til gengæld
skal søget samtidig være effektivt.)
Præmierings graderne er: Bon – Trés Bon

Klasserne er følgende:
Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr.), Åben klasse
(fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.),
Mellemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra 8 år),
Babyklasse (fra 3 mdr.), Avlsklasse og
Opdrætsklasse.
Vi håber på stor tilslutning. – vel mødt i
Bredsten

og Exellent. I teorien kan der gives op til
20 point. Dog gives, faktisk, kun op til 18
point. 18 point gives til den enestående og
sublime præstation.. !!
Jeg håber, at se flere Münsterländere næste
gang.
Med venlig hilsen
Niels Laugesen

Aslan.
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DMK-områderne
Område Bornholm:

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail:
nik@bornholmstrafikken.dk
Apporteringsprøver
25-6-2011. Udv. apporteringsprøve. DJ
6-8-2011. DJU apporteringsprøve + S&A prøve.
20-8-2011 Racedyst.

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
Hvalpe-og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den, 3. august kl.
17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom
venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende
syv onsdage begynder vi kl. 18.00. Kurset strækker
sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den, 28.
september. Gebyr for medlemmer er 300 kr. Gebyr
for ikke-medlemmer er 350 kr. Der betales første
gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis
Resultater:
DJ markprøve ved Holbæk den 20. marts
Høegstoft Cirka (Karla) dk05500/2008 E+F: Gorm
Jensen
1. pr.

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg
23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36 87,
E-mail: cnh@post.tele.dk
Hvalpekursus
Tirsdag d. 2. august 2011 kl.18.30 Kurset kører over
6 gange med sidste gang tirsdag den 6. September
2011.
Max. Deltager antal er 12 hunde
Pris, gældende for kurset: 250 kr. pr. hund medlemmer 350 kr. for andre.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub
Resultater

DJ Ringsted, 10-4-2011: Åbenklasse: Bonjami’s F.
Røskva DK05852/2007 E&F: Morten Vestergaard,
3. pr.
DMK schweissprøve 09.04. 2011 i Kongelunden:
Elverdams Dux E&F: Henrik Raae Andersen, 1.
pr. 3t/400m bedste Münsterländer - prøvens bedste
hund
Gråsidingens Silja E&F: Henrik Raae Anderse, 1.
pr. 3t/400m
Fuglevangs Lisan E&F: Henrik Jørgensen, 3.pr.
3t/400m
Ehrensvärd Gisla E&F: Per Skalshøj, 1.pr. 3t/400m
DJ markprøve Jægerspris 09.04.2011: Åbenklasse:
Nesko v. Heeker Eichengrund, DK04215/2009,
E&F: John Hilmer, 1. Pr.
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007 E&F: Morten
Vestergaard, IFF
DJ markprøve ved Overvindinge den 19. marts
2011: Åbenklasse: Elverdams Dux DK12194/2007
E&F: Henrik R. Andersen, 3. pr.
Gråsidingens Silja, DK08461/2008 E&F: Henrik
Raae Andersen, 2. pr.

Område Odsherred:

Oplevelsesdag i Langstrup mose ved Humlebæk.
Søndag den 19. juni fra kl. 10 til 16.
Tag familien med, det er gratis, og der er masser af
oplevelser. Skydning med luftgevær, haglbøsse, bue
og pil, der er opvisning af hunde, der er modelflyvemaskiner du kan prøve, strejfning af ræv, forlægning af råvildt samt smagsprøver af grillet råvildt og
fasaner, jagtsti for børn og meget andet.
Kom og få en god dag i naturen.
Vi starter slæb og apportering i juni måned.
Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.
Tilmelding: Jan jh@dynamicsolutions.dk eller Niels
nll@bygfs.dk
Vi starter fuldbrugstræning i juli måned.
Tid og sted efter aftale. Kun for stående hunde.
Tilmelding: Jan jh@dynamicsolutions.dk eller Niels
nll@bygfs.dk

Område Storstrøm:

Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27
/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk
Sommertræning (apportering):
Starter Onsdag d. 3. august 2011, kl. 19.00, og
strækker sig over 5 gange.
Sidste træningsdag er onsdag d. 31. August 2011.
Kursusgebyr er 200 kr.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Resultater:
DJ markprøve den 10. april ved Ringsted. Åben
klasse,: Hedeskov’s Balder 22256/2004 E&F: Henrik S. Jørgensen, 2. pr.

Område Fyn:

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

Hvalpe motivation
Onsdag 17. august kl. 18.30. Pris 200 kr. Min 5
hunde.
Kontakt Lars Thunberg tlf. 22112144
Tur til Romsø.
Hyggedag lørdag den 20.08.11 for alle interesserede DMK medlemmer med familie (uden hund)
til Romsø. Lars Mejser vil vise rundt på den naturskønne, og vildt rige ø, som han kender særdeles
godt. Tanken er at leje Romsø færgen for en dag.
Der vil blive afgang fra Kerteminde kl. ca. 09.00.
Om det skal være medbragt mad og drikke eller en
grillstegt pølse der skal fortæres til middag, det bliver besluttet senere. Prisen afhænger af hvor mange
der tilmelder sig. Jo flere jo billigere.
Ring til Lars Mejser for mere info: 21 15 70 55
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Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk

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

Aktiviteter:
Vand/slæb- træning onsdag 8. juni 2011 kl. 18.00
Der trænes 4 gange. Pris pr gang 50 kr. Min 5
hunde.
Kontakt Michael tlf. 25675143

John og Nesko.

Område Nordsjælland:

Lokal apporteringsprøve i Teglstrup Hegn ved P.
pladsen på Esrumvej, Helsingør.
Søndag den 7. august kl. 9.00.
Vi har både en alm. og en udvidet apporteringsprøve.
Vi skal uddele 7 pokaler. Bedste hund, bedste stående, bedste ruhår, bedste stående unghund, bedste
ikke stående unghund samt bedste hund på udvidet
prøve og bedste unghund på udvidet.
Der er præmie til alle med max. point.
Pris 200 kr. pr. hund.
Tilmelding: Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060
Espergærde. Telefon 49170208 eller fredensborg@
ruhaar.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
Vand-,slæb- og apporteringstræning
Tirsdage kl. 19.00. d.19/7. d.26/7. d.2/8. d.9/8.
Resultater:
National DKK udstilling i Tønder de. 03.04.2011:
Åben Klasse Tæver: Uldjydens Luna dk07216/2008
E.&.F: Jytte Thomsen, Exc. ÅK CK CERT 1.BTK
BIM
DMK vinderklasse markprøve d. 27.03.2011:
Ichelle Indira v.d.Chesannehof dk16581/2009
E.&.F: Michael Østergaard, 5. Vinder
Dosty 05431/2006 E.&.F: John Mathiasen, 6.
Vinder
DMK markprøve i Horsens den 26.03.2011: Åben
klasse: Uldjydens Luna dk07216/2008 E & F: Ejgil
Thomsen, 2. præmie
DJ markprøve i Grenaa den 19. marts 2011: Åben
klasse: Uldjydens Cato dk07224/2008 E & F:
Ejgil Thomsen, 1. præmie. Hermed er Cato Dansk
Champion
Jægerforbundets markprøve i Rødekro den 16.
marts 2011: Ichelle Indira V.D.Chesannehof
dk16581/2009 E & F: Michael Østergård, 1. Præmie

Dansk Münsterländer Klub
Område Holstebro:

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

DMK markprøve ved Horsens den 26.03. 2011:
Åbenklasse: Høegstoft’s Dharma dk08897/2009
brun/hvid f.21.04.09 E.&.F: Rune Riishøj
3. Præmie.

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk

Område Århus/Grenå:

Område Nordjylland:

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk
Familiedag den 19. juni ved Østerild spejderhus, vi
gentager succesen fra tidligere år,
Kom og vær med til en en dejlig dag hvor vi slår
gækken løs. Det er i år den syttende sæson vi starter
på og det vil blive fejret med forskellige tiltag.

Resultater:
DJ markprøve i Grenaa den 19. marts 2011: Åbenklasse: Hedeskov’s Coco 09107/2006 E. & F. Pia
Nielsen, 2. præmie

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

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07

Hedeskov´s Coco.

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18 , E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk
Resultater:
DMK markprøve ved Horsens den 26.03. 2011:
Åbenklasse: Fuglevang`s Jack DK 09707/2009 E&F
Peter W. Jürgensen, 2 pr.
DJ markprøve i Grenaa den 19. marts 2011: Åben
klasse: Ejsbøl’s A. Malou E&F Jakob Lytken Holdt,
3. præmie
Schweissprøve Horsens d. 16. april: 3 timer 400
meter.: Münsterdalens Arki E&F Claus Bisgaard
3. pr.

Marktræning efterår
Hvis vi kan finde egnede terræner til efterårs
træning, vil der ligeledes blive afholdt marktræning
i august.
Vel mødt Aktivisterne i Viborg
Resultater:
DJ markprøve i Isenvad 9/4-2011: Åbenklasse:
Høegstoft’s Dharma dk08897/2009 E&F: Rune
Riishøj, 1. præmie

Slæb og apportering.
D. 8. – 15. – 22. – 29. Juni
D. 6. juli er der afslutning med pokaler, og sponsor
gaver, håber på stærkt fremmåde både med familien
og venner.
Markprøvetræning
D. 7 - 13 - 20 - 27 August d. 4 - 11 September.
Pris pr gang 150 kr. de 3 af de gange er i 20 ha roer
og der er en del fugle på terrænet.
tilmelding nødvendig max 12 hunde pr gang.
jp.madsen@esenet.dk

Område Himmerland:

Område Viborg:

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk

Kontaktperson: Henrik Nielsen, Trige Møllevej 40,
8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67, E-mail: hnitrige@
mail.dk

Opstart Vand, Slæb- og Apporteringstræning
Thy Jagthundeklub den 14. juni.

Resultater:
DJ markprøve den 10. april ved Skive: Åbenklasse:
Hedeskov’s Mettevons DK09324/2009 E&F: Tine
Broen Nielsen, 1. pr.
DJ markprøve den 6. april ved Thy/Mors: Åbenklasse: Hedeskov’s Mettevons DK09324/2009
E&F: Tine Broen Nielsen, 2. pr.
Ræhrbakkens Emmi 14733/2006 E&F: Lars Dyrvig,
3. Præmie
FJD markprøve den 13-03-2011 ved Dalbyover:
Åbenklasse: Uldjydens Heinio,05155/2007 E/F:
Tine Broen Nielsen, 3. Pr.

Område Esbjerg og omegn:

Resultater:
DMKs Schweissprøve ved Blåbjerg Lørdag den 3004-2011: 400m/3Timer spor
Løvmosens Tikka DK05906/2010 E/F Henriette
Buchholtz, 1.pr. og bedste hund pokal og foder pr.
Chilli ID. NR. 991009 E/F Christine Ustrup, 2. pr.
Amos 09807/2005 E/F Kurt Petersen, 2. pr.
400m/20timer: Emma Von Der Harlehøhe
DK20368/2010 Mogens Halkjær Pedersen, 3.pr.
DMKs Schweissprøve ved Horsens Lørdag
den 16. april: 400m/3 timer: Fuglevang`s Jaco
DK09705/2009 E/F Per Madsen, 1pr. og pokal.
DMK Markprøve D.26.03.2011: Unghundeklasse:
Isa dk08148/2010 f. 23.04.10 E&F: Thomas Moltesen Hansen, Bedste unghund 1.Præmie
Lille Rev’s D-Nala dk21236/2009 E&F: Jeppe V.
Moesgaard, Førerpokal
DKK’s Internationale Vinderklasse den 25-3-2011
ved Grenå: Githa 11942/2005 E&F: Thomas Moltesen Hansen, 1. Vinder CACIT og HP
Markprøve i Skive
Fuglevang`s Jaco DK09705/2009 E/F Per Madsen,
3. pr

Område Sønderjylland:
Münsterdalens Arki.

Schweissprøve i THY

400 m/3 timer og 400 m/20 timer
Lørdag den 13-8-2011 i Østerild Plantage
Mødested(Maskinhuset) Tovsigvej 1
Tilmelding sendes til prøveleder
Peter Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730
Hanstholm
Telefon 97 965 114 eller 40 478 422
Sidste frist for tilmelding er d 23-7-11 med
posten
Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m 3/
timer (plus 100 kr. for rapportering) 500kr.
for 400 m
20/timer. Beløbet vedlægges anmeldelsen i
check. Eller beløbet kan indbetales på bankkonto
9083 0001716727

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

OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun
anvendes DKK’s schweiss tilmeldingsblanket, som fås hos prøvelederen eller på
DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITETER
” Blanketten skal udfyldes tydeligt.
Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside
omkring schweissprøveregler.
Husk at medbringe stambog/resultatbog på
prøvedagen.
Hver deltager modtager bekræftelse og
kørselsvejledning den sidste uge før prøven.
På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs
medlemmer blive prioteret, men anmeldelser fra andre hunderacer bliver accepteret og
optaget i det omfang der er plads.
Der tages forbehold for eventuel ændring af
prøvegebyr.
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Referat af Årsmøde DMK Fyn

I hænderne på Hund
Færre og færre medlemmer stiller i dag på
en markprøve med deres hund. En vigtig del
af en Münsterländers opdragelse bør være
markdisciplinen, både fordi at vi derigennem får nogle flere avlsmæssige pejlinger af
de parringer der bliver foretaget, men også
fordi at Münsterländeren er en stående jagthund. For at få flere medlemmer til at stille
på markprøver og engagerer sig i markarbejdet, bliver vi som aktivister også nødt til
at give uerfarne medlemmer nogle tilbud og
samtidig gøre erfarne endnu dygtigere.
Derfor besluttede vi i DMK i Viborg at afholde marktræning i foråret, som instruktør
havde vi inviteret Holger B. Nielsen, bedre
kendt som Holger Hund.
Aftalen med Holger blev i første omgang,
en enkelt dag med teori og marktræning,
derefter måtte vi se om der var opbakning til
yderligere en omgang marktræning. Inden
den første uge var gået på DMKs hjemmeside, var holdet fyldt op og da dagen var
omme, blev en ny dag arrangeret. Begge
gange deltog erfarne som uerfarne hundeførere fra store dele af Jylland.
Seancerne startede begge dage ud med
hvidt brød, tandsmør og Holgers teori plancher. Umiddelbart skulle man tro at plancherne og den indledende tale skulle give
anledning til en længerevarende dialog, men
deltagerne havde åbenbart fattet pointen, og
vi drog ud i kulden hvor slagene skulle slås.
I slip á 2 hunde blev vi ført over markerne,
når kobleordren lød udover græsprærien
vidste alle hvad klokken var slået. Et eller
andet var ikke godt nok. Mens der blev tegnet og fortalt med stokken, lyttede ekvipagerne anspændt for at få alle detaljerne med.
Det var imponerende at se hvor højt
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koncentrationsniveauet var dagen igennem,
samt hvordan alle, uanset niveau, udviklede
sig i løbet af allerede første slip.
Til frokost var selvtilliden for alle steget et
par grader, om det var medvirkende til den
ændrede spørgelysten skal jeg lade være
usagt, men Holger blev bombarderet med
spørgsmål indenfor markarbejdet, samt en
hel del discipliner uden for markarbejdet.
Alle spørgsmål blev besvaret med Holgers
autoritet og ærbødighed.
Efter en velfortjent frokost blev der trænet
stand med en duemaskine, samt træning af
respekt for hårvildt på lærredssækken, som
„Kickpeter“ fra Skjern på forunderligste vis
trak med høj hastighed igennem marken. Til
alles fornøjelse ignorerede 9 ud 10 hunde
dækfløjten og spænede efter den stakkels
lærredssæk.
To fantastiske dage, at se en stor udvikling
blandt alle deltagere på så få træningsgange
viser meget om vores hundes kvaliteter, men
også om vores evner til at føre dem. Med så
mange positive tilbagemeldinger, må vi se
om vi ikke kan gentage succesen.
Mange hundeførere er dygtige i marken
med egne hunde, men kun ganske få formår
at formidle deres viden og gøre den praktisk
brugbar og forståelig. Holgers viden og
kendskab til hunde er helt unik. Han kan
udfordre og udvikle selv meget rutineret
hundeførere og kan samtidig tage sig af
helt nye hundeførere og give dem brugbare
værktøjer. At bruge linjer på at berette om
Holgers træningsmetoder vil blive for langt,
i min verden skal Holger opleves, ikke
genfortælles!
Rune Riishøj.

Onsdag d. 23.02.11
13 friske folk var mødt op til årsmødet.
Michael startede med at byde velkommen,
hvorefter Birger gennemgik regnskabet,
der i 2010 havde sluttet med et lille fint
overskud. Regnskabet blev godkendt.
Aktivisterne blev rost for deres gode hundetræning og andre tiltag, og alle var enige
om at de gør et fint stykke arbejde.
Derefter var der en indlæg af Carsten
Henriksen, der fortalte om gravjagt og det
at holde ræve i fangenskab til brug ved
gravtræning. Det var et rigtig fint indslag,
der både var informativt og inspirerende.
Carsten appellerede til at folk tog en apporterende hund (f.eks. en Kleiner) med
på gravjagt, for at hjælpe med at affange
ræven hvis den blev anskudt og løb fra
anskudsstedet. En ræv kan nemlig være
utrolig skudstærk.
Et andet vigtigt punkt i Carstens indlæg
var hold af ræve i fangenskab. DKK har
faktisk været meget behjælpsomme med
denne del. De har lavet et register hvor
alle rævene er registreret. Det er en rigtig
god hjælp i forhold til diverse kræfter der
ønsker hold af ræve forbudt. Som prikken
over i’et havde Carsten medbragt en af
sine ræve. Den blev fremvist og beundret(!), og vi kunne alle ved selvsyn se at
den absolut ikke var hverken bange eller
på anden måde misrøgtet. Den var utrolig
rolig og virkede vandt til at blive taget
med i en kasse i bilen, for at blive taget op
blandt en flok fremmede, der alle gerne
ville se den.
Vi så en film om af en af Carstens utallige
rævejagter, og han anbefalede brugen af
pejl på gravsøgende hund, så man altid kan
se hvor hunden er under jorden. En fiks
ting, hvis hunden skulle være uheldig at
få problemer af den ene eller anden art, og
man skal til at grave efter den.
Så var der et kort – og interessant,
indlæg med Jens Knudsen, der fortalte om
trofæbehandling. Både hvordan man skal
behandle et dyr, man eventuelt ønsker at få
udstoppet/konserveret, og om alternativer
til de danske konservatorer.
Lars Mejser fortalte om en ide aktivisterne havde fået: Hvis der er stemning for
det, vil der blive arrangeret en hygge dag,
den 20.08.11 for alle interesserede DMK
medlemmer med familie (uden hund) til
Romsø. Lars vil vise rundt på den naturskønne, og vildt rige ø, som han kender
særdeles godt. Se mere på hjemmesiden og
i Münsterländeren.
Tilslut var der kaffe og brød, krydret med
godt humør og hygge snak.

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Hovedprøve for GDH

www.gdh.dk

ved Grenå

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøtrup
gdhblad@gmail.com
Formand:
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug,
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer:
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontakter):
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5,
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Aktivitetsområdet:
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf.
97461050
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt):
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Udstillingsansvarlig:
Anny Kure,
I bestyrelsen
Robert Thrane, Bjerringbro, tlf. 20136431
Avlsrådet:
Søren Boup Jensen, 23 72 85 19
Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76
Lisbeth Strunck 96 10 21 28
Marianne Harrild Sørensen 48288280/24203512
Web-master:
Charlotte Scheuer,
57 52 77 10, 24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

En god dag for Hold 1
Dagen startede fantastisk, med god stemning, lækker morgenkomplet og lovning om
godt vejr. Efter velkomst af Marianne Hummelgaard, og musik fra de lokale jagthornsblæsere kørte vi ud til start, i de to hold.
På hold 1 var alle unghundene og nogle
åbenklasse hunde. Der var en god og lidt
spændt stemning, hvordan ville det gå. For
vores vedkommende, var det første gang, vi
var til markprøve, og vi var meget spændte.
Første slip af unghundene forløb ganske
tilfredsstillende, der var chance for parhøns,
men denne blev ikke udnyttet og de blev
fuldt godt på vej, må man sige.
På første slip med 4 af åbenklasse hundene
på hvedestub, gik med høj fart og god stil.
Der var dog en stor flok duer der havde
holdt hvil på marken inden vi kom. Dette
gav en masse fært og desværre også en

del tomme stande. I enden af marken var
der chance for parhøns, den blev dog ikke
udnyttet.
De sidste 3 åbenklasse hunde kom ud på
raps stub. Her kom dagens første præmiering. Flot stand, ro i opfløj og skud.
Fantastiske syn.
Nu var det tid til frokost. Vejrguderne var
dog ikke helt med os som lovet, så det blev
en kold og hurtig frokost. Resten af dagen
gik jagten på fuglene, men heldet var ikke
med os. Ved slutningen af dagen, forsvandt
skyerne og ved den fælles afslutning kom
solen frem.
Det blev kun til en præmiering på hold 1,
tillykke til Charletan´s Charlie, ført af Niels
Bertram Mikkelsen.
Det var en rigtig god dag med masser af
godt hundearbejde og hyggeligt selskab.
Louise Thestrup

5-klub schweissprøve på Sjælland
På 5-klubbens sjællandske schweissprøve
i Vintersbølle Skov den 10. april 2011 blev
der uddelt præmier til 3 gdh’ere ud af de 6
der deltog.
DK14586/2009 Charlie, DK00879/2010
Take A Stand Against All Odds og DK
14585/2009 Walther. Walther blev prøvens
bedste GDH og prøvens bedste hund - vinder af Jeronimus’ Mindepokal og Hanne

Heegaards Mindepokal
De tre andre deltagende gdh’er fik desværre ingen præmie i denne omgang. Ellers
sejt at 6 ud af 12 deltagende hunde var
gdh’er - der er sket lidt siden jeg stillede
Laura for første gang :-).
Lone Fabricius Jørgensen
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Marktræning

Resultattavlen
Præmieringerne på Hovedprøven 2011 :
Bedste åben klasse med 1. pr.: Gert Bonde
Iversen med Malik.
Bedste præmierede i åben klasse: Gert
Bonde Iversen med Malik.
2. bedst præmierede i åben klassse: Søren
Borup Jensen med Aida.
Bedste hund på prøven med 1. pr samt
bestået slæb og apportering: Gert Bonde
Iversen med Malik.
Bedste hundeføre: Louise Thestrup Nielsen med Loke.
FJD’s forårsmarkprøve i Grenå den 12
marts
Mira, E/F Gert Bramsen og Sony, E/F
Marianne Hummelgaard, fik 2 præmie.
Flade Revdal’s Azzi, E/F Robert Thrane
og Charletan’s Charlie, E/F Niels Bertram
Mikkelsen, 3. præmie.
5-klubbens sjællandske schweissprøve,
Vintersbølle Skov, 10. april 2011
DK 14585/2009 Walther, O: Ebbe Nordborg Olsen E/F: Lone Fabricius Jørgensen
400 m/3 timer - 1. præmie, prøvens bedste
GDH og prøvens bedste hund - vinder af
Jeronimus’ Mindepokal og Hanne Heegaards Mindepokal
DKK-udstilling i Hillerød
DK14586/2009 - Charlie (Holgerherholt Sally), O: Ebbe Nordborg Olsen, E: Theis
Riber Christensen: Excellent, CK, 1.MK,
1.BHK, Cacib, BIM
DK00879/2010 - Take A Stand Against
All Odds O/E : Kennel Take A Stand/Lone
Fabricius Jørgensen: Excellent, CK, 1.MK,
1.BTK, Cacib, BIR

BIR + BIM i Hillerød.

FJD markprøve i Grenå

12. marts 2011.

den

Stor prøvedag for Gammel Dansk Hønsehund
På FJD’s forårsmarkprøve i Grenå den
12 marts, var der tilmeldt 12 hunde fra 4
forskellige racer.
Det var Gammel dansk hønsehund, Kleiner
Münsterlænder, Visla og Ruhåret hønsehund.
Der var tilmeldt 5 Gammel danske hønsehunde, alle i åben klasse, og af de 5, blev
de fire
præmieret.
Det var en god dag, -en god prøve, hvor
der var godt med fugle på begge terræner.
Vinteren havde knapt sluppet sig tag, og det
var svære betingelser for hundene, pga våde
marker
med meget lidt vegetation. Det var på de få
stubmarker vi var på, at fuglene var.
Men alt i alt, en rigtig god start på sæsonen
for vores race, gammel dansk hønsehund.
Niels Bertram Mikkelsen

Den 27 februar var vi 6 hunde med fører,
der drog til Grenå, hvor vi havde en aftale
med Marianne Hummelgaard, om at hun
skulle hjælpe os med , at få nogle bedre
markprøvehunde .
Vi ankom til Marianne kl. 10.00 , og
medens vi spiste rundstykker fortalte Marianne os noget om det grundlæggende ved
markprøver og hvad vi især skulle træne.

Så gik turen i marken, hvor hundene blev
sluppet parvis ligesom på en rigtig prøve.
Efter hvert slip fortalte Marianne hvad vi
kunne gøre bedre og hvad vi skulle være
opmærksom på , lige præcist ved vores
hund .I næste slip kunne vi så forsøge at
rette det der nu var at rette . Vi fik også
gode tips til hvad vi kunne gå hjem og
arbejde med.
Desuden deltog Marianne selv med sin
hund, så kunne vi i praksis se hvad vi skal
forlange af vores hunde, og hvordan vi
irettesætter vores hunde , for at få dem til
at arbejde for os .
Vi var en blanding af nybegyndere og
mere erfarne markprøvefolk, men vi var
alle enige om at vi havde haft meget
udbytte af dagen , og nogle overvejede at
deltage på vores hovedprøve , da de fandt
ud af at det slet ikke var så farligt .
Tak til Marianne for en god dag.
Desuden må vi konstatere at fasanerne
ikke er særlige hurtige på Djursland, eller
også er Gamle Danske Hønsehunde meget
hurtige, der lå i hvert fald en fasankok på
paraden, da vi var færdige,
så nu er der en fasan til apporteringstræningen.
Hvis der er andre i landet , der vil gøre
brug af Mariannes store viden inden for
Marktræningen , vil hun gerne gøre det
igen , enten det skal være ved hende , eller
andre steder i landet .
Bess og Kenth
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Langhårsklubben
Hovedprøven 2011

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
Tlf 47503250, Mob 24633219
bent.blik@mail.dk

Igen i år var arealerne rundt Roager rammen
for Langhårsklubbens hovedprøve. Lørdag
den 2. april var datoen, vejret var fint, der
var gode vindforhold, passende temperatur
og terrænerne var særdeles velbesat med
vildt – så hvad kan man egentlig ønske sig
mere?
Deltager antallet var i år 22, med en fordeling på 4 unghunde, 14 åbenklasse hunde og
4 vinderklasse hunde og selv om forholdene
var særdeles gode, måtte en del rejse hjem,
uden at opnå præmiering/placering.

www.langhaarsklubben.dk

En stor tak skal lyde til jagthundefolkene
i Roager, som velvilligt har skaffet os dette
dejlige markprøveterræn igennem flere år og
en tak i særdeleshed skal lyde til Anni og Johan Sandersen, som stillede deres faciliteter
til rådighed, ligesom Anni opvartede os hele
dagen.
Også en stor tak til Hanne og Just Mikkelsen, for veludført prøveleder gerning.
Se de samlede resultater fra hovedprøven på
klubbens hjemmeside.

Næstformand:
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com
Kasserer:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
Sekretær:
Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86556754
lybker@mail.dk
5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
jh-89@dlgtele.dk
Avlsudvalg:
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Hvalpeformidler:
Henning Juul
60941658, Ju-bir@mail.dk

HUSK

Den meget vigtige dato: lørdag den
20. august 2011 - familiedagen i
Dianalund.
Reserver allerede dagen nu, så du
ikke går glip af en rigtig dejlig dag
sammen med mange dejlige mennesker og mange dejlige hunde.
Nærmere oplysninger om dagen
kommer senere.
På gensyn Bjørn, Johan, Jørgen og
Lene Larsen
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Første mentalbeskrivelse af Langhåret Hønsehund

„Jagt, vildt og våben“
Messen i Frederiksborg Centret i Hillerød
blev en succes. Det var 3 spændende og
gode dage, hvor mange besøgende viste stor
interesse for vore hunde på den stand, som
Kreds Sjælland havde på messen. Blandt
de besøgende blev der vist interesse for 1
parring, evt. køb af hvalpe og også et nyt
medlem. Bjørn og jeg sender samtidig en
stor tak til dem, der gav sig tid til at komme
på messen og fremvise deres hunde.
Johan Svensson

Den Langhårede Hønsehund har fået udarbejdet en ønskeprofil for racen. En profil
som er ønskværdig for en velfungerende
jagt- og familehund. Hvordan er det hensigtsmæssig at min hund reagere overfor
f.eks. pludselig høje lyde og fremmede
mennesker den møder på sin vej. Mentalbeskrivelsen er opbygget som en oplevelsestur for din hund, hvor din hund bliver
påvirket af forskellige indtryk. Hvordan din
hund reagere på disse indtryk og hvordan
den afreagere igen er det beskrivelsen går
ud på. Hundens reaktioner og opførsel
bliver noteret i et skema og det udfyldte
skema bliver således den pågældende
hunds mentale profil.
Mentalbeskrivelse af hunde er ikke en
konkurrence og der er hverken vinder eller
taber. Men vil du gerne lære din hund bedre
at kende og vil du gerne vide mere om din
hunds mentale styrker og svagheder, så er

mentalbeskrivelsen et godt værktøj. Og er
du avler af den Langhårede Hønsehund er
mentalbeskrivelsen et godt redskab til at
afdække, om du har opnået dit avlsmål med
mentalt sunde og velfungerende hunde.
Langhårsklubben afholder sin først
mentalbeskrivelse lørdag den 3. september
2011 i Dianalund hos Jørgen Larsen. Der
er plads til 10 hund. Mentalbeskrivelsen
er for hunde med alder fra 9-24mdr. Men
også ældre hunde er velkomne såfremt der
er ledige pladser. For mere information om
DKK’s mentalbeskrivelse kontakt Henning Juul på mail ju-bir@mail.dk eller tlf.
60941658 eller gå ind på DKK’s hjemmeside.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den
lørdag 3. september 2011. Mere information om mentalbeskrivelsen vil blive lagt
ud på hjemmesiden.

5-klub Schweissprøve

Den Langhårede hønsehund gjorde en god figur ved 3-timers schweissprøven i 5-klub. Der
deltog tre langhår og alle blev præmieret. Fra venstre Jørn Thomsen med A´Sille - 2. pr.,
Carsten Lundhøj med Sjørslevs Dax - 1. pr. bedste langhår og 5 klub vinder og Andreas
Langpapp med Bento vom Rahmer Feld - 1. pr.
Igen i år afholdes familiedagen hos Hans
Rehmeier, Kunnerupvej 206, Kolt, 8361
Hasselager. Det er d.25/6. Vi mødes hos
Hans og Jenny kl. 9.30.
Der er tilmelding, til Jørgen Risum på
40150801 eller Niels Grønbæk 40379713,
senest d. 15/6.
Yderligere oplysninger oplyses ved tilmelding.
Vi håber, I vil møde talstærkt op til dette
arrangement og være med til at skabe en
god og hyggelig dag i selskab med hunde
og hinanden. Hans og Jenny plejer at være
værter for en fantastisk dag.
Vi arbejder på at lave en mailliste så vi kan
orientere kredens medlemmer om arrangementer m.m. via e mail. Er du interesseret,
så kontakt Ulrik Kristiansen på 21468600
eller på mail: kristiansen_@hotmail.com
Vel mødt
Kreds Midtjylland
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Familiedag i Kreds Midtjylland

Dansk Weimaraner Klub
Jubilæumsprøve 2011

www.weimaraner.dk

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

Hot Shoot´s Kaisa

Huntess Astro Bedste unghund, Prøvens bedste hund.

I weekenden den. 2. og 3. april afholdt
DWK sin hoved- og jubilæumsprøve over to
dage, i det sønderjyske.
Et stort og veltilrettelagt arrangement med
desværre skuffende få deltagende hunde.
Der var stillet fine terræner til rådighed og
der var fugle til alle.

holds, i køletaske, medbragte forfriskninger.
Et par ”grøftekantsopryddere” fik øje på
køletasken, og stod tilsyneladende og frydede sig over deres utrolige held, medens de
diskuterede, hvilke fjolser der så skødesløst
havde bortkastet en hel taske herlige kolde
øl og vand.
De lod sig ikke umiddelbart råbe op af
Vi havde glæde af dommerne: Erling
flokken af hundeførere, der på 2- 300 meters
Pedersen, Kim Schrøder, Carsten Lundhøj
afstand kun kunne betragte sceneriet, og i
og Bjørn Hemme, som dømte og kritiserede kvide forestille sig de to forsvinde i horisonvore hunde positivt og konstruktivt, hvilket ten med tasken dinglende imellem sig.
i høj grad bidrog til en generel munter stemDa alle efter tur, samt i kor forgæves havde
ning blandt hundeførerne dagene igennem,
forsøgt at råbe dem op, trak dommeren
uanset præstationerne.
resolut pistolen op af lommen og affyrede et
Og terrænlederne: Lars Iversen, Kristian
enkelt ”varselsskud”. Så var der kontakt!
Kristiansen, Johnny Petersen og Frede
Og synet af alle de grønklædte gestikuLudvigsen, som kendte terrænerne som bag- lerende ”galninge” med hunde, midt på en
siden af deres egne hænder. Ja, måske endda mark, fik de to til skyndsomt at fortrække….
var på fornavn med alle de høns vi mødte? I Drikkepausen var reddet.
hvert fald sikrede de samtlige deltagere alle
Men alt i alt: En herlig og mindeværdig
chancer for gode situationer!
weekend med hunde, mange præmieringer,
Vi nød det herligste forårsvejr: Hvor nogen og i selskab med dejlige mennesker!
måtte sande, at vintertøjet er meget varmt og
isolerende.
Og fik chance for at prøve vore hunde af
i flotte og varierede terræner. I hvert fald
unghundene blev præsenteret for udfordringer i såvel frøgræs- og vinterhvede marker,
som moseområder, langs vandløb og hegn,
hvilket var herligt!
Vi så både vældigt flot hundearbejde og
vældigt underholdende hundearbejde!
Vi havde hunde der udviste stort format,
en enkelt så stort, at den ikke alene dækkede
anvist terræn, men også de nærmest liggende 2-3 sogne. De allermest langsynede
tilskuere kunne også berømme den for høj
fart og smuk stil.
Af andre muntre indslag kan nævnes: At
på et tidspunkt havde vi nær mistet det ene

Sønderskoven´s Don Chang le Rapide, Bedste
Vinderklasse.
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1

2
1. Thornvig´s Dagur , Bedste åben klasse hund. 2. Pokalvinderne: Huntess Astro, Sønderskoven´s Don Chang
le Rapide og Thornvig´s Dagur. 3. Matchning Thornvig´s Janka. 4. Samtlige deltagende hunde. 5. Der blæses til
samling. 6. Gennem ... og vand. 7: Råhygge.

3

4

Resultater fra Dansk Weimaraner
Klubs Jubilæumsmarkprøve.
Lørdag den 2. april 2011.
Unghundeklasse:
Huntess Astro. dk11590/2009, Sølv, f.
01062009 1. Præmie, Pokal: Bedste unghund og prøvens bedste hund.
E/F. Hanne Bro Hansen.
Hot Shoot`s Kaisa. dk21006/2009 Musegrå,
f. 27102009, 2. Præmie
E/F. Marietta Foxmar Nielsen
Åben klasse:
Thornvig´s Dagur. dk08624/2009, Musegrå,
f. 05032009, 1. Præmie
E/F. Brian Visby Hansen
Nordgården´s Mossa. dk09393/2007 Musegrå, f. 28042007, 1. Præmie
E/F. Carl Kristian Thomsen
Thornvig´s Janka. Dk08618/2009, Musegrå, f. 05032009, 1. Præmie
E/F. Karen Sylvest Hansen
Søndag den 3. april 2011.
Vinderklasse:
Sønderskoven´s Don Chang le Rapide.
09605/2006, Sølv, f. 01052006, 1. Vinder,
Pokal: Bedste Vinderklasse hund.
E/F. Flemming Frederiksen
Åben klasse:
Thornvig´s Dagur. dk08624/2009, Musegrå, f. 05032009, 1. Præmie, Pokal: Bedste
åbenklasse hund.
E/F. Brian Visby Hansen
Thornvig´s Janka. Dk08618/2009, Musegrå, f. 05032009, 2. Præmie
Far: Nordgården´s Milo 23917/2004 Mor:
Biene vom Baakensmoor 00824/2006
E/F. Karen Sylvest Hansen
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Dansk Vizsla Klub
Europa Cup Vizsla,
Danmark – 2011
Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
Næstformand & Sekretær:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk
Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com

Ved vores deltagelse i Frankrig 2010, tilbød
vi at afholde Europa Cuppen her i Danmark
2011.
Europa Cup for Vizslaer, er en prøve som
foregår over 3 dage. 2 dage er der markprøver 1 dag er der vandapportering og fysisk
test af hundene.
Det er et meget spændende arrangement,
og mulighed for at se både korthåret og ruhåret vizslaer fra en stor del af Europa. Der
skabes rigtig gode relationer på tværs af landegrænserne og giver en god mulighed for
at tale om avl, parringer, hvalpekøb osv. Det
vil give os vizsla ejere mulighed for at turde
købe hvalpe og parre hundene på tværs af
grænser for at skabe gode og dygtige hunde.

www.danskvizslaklub.dk

medlemmer vil være hjælpere. Alle hænder
kan bruges!
Vi har brug for: medhjælp til torsdag aften,
fredag morgen og lørdag (morgen og eftermiddag til apportering) og søndag eftermiddag og aften. Man kan evt melde sig til en
dag eller nogle dage.
I kan kontakte bestyrelsen, Anders eller mig.
Kom og være med til nogle spændende dage
og nye venskaber.
Du kan følge med på DVK hjemmeside
som vil blive løbende opdateret.
Mvh
Anders Mortensen (41422181) og Lars Bonnesen (40541000 – lb@scan-trans.com)

Program:
Prøven vil foregå omkring Næstved den
26.-28. august 2011. Alle deltagere vil
ankomme til Næstved den 25. august. Kl. 18
mødes alle deltagerne på Rønnebæksholm
Gods (http://www.roennebaeksholm.dk/) til
lodtrækning og spisning.
26. august er der markprøve.
27. august er der vandapportering og fysisks
test.
28. august er der igen markprøve efterfulgt
af præmieoverrækkelse og spisning på Rønnebæksholm Gods.
Anders Mortensen og jeg selv har indvilliget
i at tage det store slæb med at arrangere et
sådan arrangement, men har bedt klubben
om hjælp. Vi håber at en stor del af klubbens

Hjemmeside Support
Marlene Birkebæk
apport@falkirks.dk

Dansk Vizsla Klub søger en webmaster.

Klubbens nuværende webmaster har ønsket at blive afløst i jobbet som webmaster.
Vi søger derfor en kreativ og inspirerende person der kan vedligeholde og udvikle klubbens hjemmeside.
Jobbet vil bestå i at videreudvikle den nuværende hjemmeside, opdatere med resultater
opnået af klubbens medlemmer, opdatere hjemmesidens lister og andre opdateringer som
klubbens medlemmer bringer eks. billeder o.a.
Ugentlig arbejdstid vil være ca. 1-2 timer. Du har i dag selv adgang til PC.
Personen vi ønsker vil få meget frie beføjelser med hensyn til udvikling af hjemmesiden.
Du vil referere til bestyrelsen i Dansk Vizsla Klub.
Vi ønsker en person der har interesse i arbejdet med hjemmesider og udvikling af sådanne. Du kan sandsynligvis fremvise referencer fra tidligere opgaver, men det er ikke et
krav. Vigtigst er at du har interesse i arbejdet med hjemmesider. Måske har du også kendskab til opdræt og arbejdet med jagthunde og vizslaer hvilket vil gøre arbejdet enklere.
Ansøgning rettes til Dansk Vizsla Klub gerne på telefon.

Jysk Vizsla familiedag
Efter en del års pause, er der i år igen taget
taget initiativ til en jysk Vizsla familiedag.
Kom og vær med til en hyggelig dag med
masser af hundesnak, og aktiviteter for hund
og menneske.
Tid og sted: 14.august 2011 kl. 9.30 hos
Anne Merete Qvistorf, Råhøjvej 70, 8260
Viby J
Tilmelding senest 1. august på 23457970
ell. på mail qvistorf@gmail.com

Dansk Vizsla Klub
www.danskvizslaklub.dk
kf@danskvizslaklub.dk
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Vizlaernes forårsmarkprøve

5-klubs forårs vinderklasseprøve

27. marts var der i 5-klub regi inviteret til
vinderklasse prøve i Stouby tæt på Vejle.
Knud Føhns havde arrangeret prøven. Desværre var vi kun 11 hunde, ikke mange når
det gælder 5 racer.
Vi var 3 vizslaer, Erik Spangård, Knud
Føhns og jeg.
Solen skinnede fra en skyfri himmel så
turen fra Næstved til Stouby var smuk. Der
havde været nattefrost, men dagen tegnede
til at blive perfekt, solskin og vind. Uret
havde skiftet til sommertid, dvs 1 time mindre at sove i, lidt træls når man skal ekstra
tidligt op for at køre den lange tur. Da Knud
havde fastsat dato og tid, havde han ikke
tænkt på sommertid, dvs morgen kaffen tog
lidt ekstra tid, fordi den værste frost skulle
først væk fra jorden så varmen kunne gøre
det nemmere for hundene og lugte hønsene.
Den rigtig hårde vinter bevirkede at rapsen
ikke var begyndt og vokse, og pga weekendes fine vejr, havde bønderne haft travlt med
at køre gødning og gylle ud på markerne.
Det havde desværre helt sikkert en del
indvirkning på, at det var meget få par høns
vi fandt.

I år var det første gang, min hund Sprocket
og jeg skulle med til forårs markprøven. Vi
havde hørt en del om sidste års prøve, som
både havde været hyggelig og rig på vildt.
Humøret var derfor højt da vækkeuret ringede den 3. april kl. 0600 og det blev endnu
bedre efter den første kop kaffe. Sprocket
vågnede for alvor op da prøve/trænings
halsbåndet kom frem. Klokken 0730 ankom
Lars Bonnesen med sine to hunde, så vi
kunne følges ad til Gislev på Fyn. Turen
gik fint med lidt røverhistorier og snak om
vejret, der så ud til at kunne gå begge veje.
Prøven startede kl. 0830 med samling, lidt
morgenmad og hygge. Der var 24 hunde
med fordelt på 9 unghunde, 12 i åbenklasse
og 3 i vinderklasse.
Prøveleder Nanna Brændgaard sendte os
ud i terrænet kl. 0900. Sprocket og jeg var i
gruppen med unghundene som gik sammen
med vinderklassen. Dommer på vores hold
var Harris Jensen. I de første 2 slip småregnede det, men derefter klarede det lidt
op og frem til frokost var det lidt overskyet
med en del vind. Terrænerne, som terrænleder Jan Skov Hansen havde fundet til os,
var gode og afvekslende og Harris Jensen
gav alle gode lange slip. Vildtet udeblev
dog og vi nåede til frokost uden en eneste
situation for høns. Vi havde dog set 2 fasaner løbe ud af en remisse.
På det andet hold havde der været lidt
mere vildt, men heller ikke overvældende.

1. VK til Anton og Lars Bonnesen

til alle til alle hundene i vores gruppe.
Hundene havde alle gjort det godt trods det
manglende vildt og Harris lagde vægt på
at han havde set meget positivt hos de helt
unge hunde. I det hele taget synes jeg at
Harris skal hav ros for sin måde at dømme
på den dag. Det var med til at gøre dagen
konstruktiv og til en positiv oplevelse for
alle.
Tilbage til samling blev der uddelt præmier. Lars Bonnesen blev første vinder med
sin Anton. Henning Nielsen fik en førstepremie i åbenklasse med Vormosegårds
Tess. I år fik Hjalmer Talentpokalen pga sit
Efter frokost i terrænet fortsatte vi i solskin, arbejde med Thasjanis Frigg. Derefter var
men høns var der desværre ikke for mange der hygge, kage og kaffe.
af, selv om dommer og terrænleder gjorde
Tak for en hyggelig dag i godt selskab og
hvad de kunne. Det blev dog til en enkelt
med godt terræn. En særlig tak til Pøvesituation i vinderklassen i næstsidste slip.
leder Nanna Brændgaard, terrænlederne
Lars Bonnesens Anton fandt en fasan i et
Henning Nielsen og Jan Skov Hansen og
skel som der blev skudt for.
dommerne Jes Laulund og Harris Jensen.
Efter endt prøve gav Harris Jensen kritik
Jan Secher

Vi vizslaer havde ikke rigtig heldet med os
på dagen. Alle 3 hunde gik rigtig godt og
lavede faktisk ingen fejl. Vi manglede bare
at finde fugl. Men det er jo en del af ’gamet’
– så desværre var vi ikke med i ’finalen’
og dermed chancen for at kvalificere os til
mesterskabs prøven (forårs DM).
Prøven blev vundet af en tysk langhår, som
også fik tildelt CACIT, som var velfortjent.
Jeg vil opfordre til, at flere vizslaer som
har mulighed for at deltage i vinderklasse
prøverne, vil deltage i fremtiden.
Lars Bonnesen
Frokost i det grønne.
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Forår i marken

www.drenteklub.dk

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

Familieweekenden
Afholdes d. 27. - 28. august 2011 hos
Jesper Langfeldt, Gestelevlundevej 31,
5750 Ringe.
I det næste nummer af jagthunden vil der
komme et program af weekends aktiviteter
og tilmelding.

Apporteringsprøven
DDPK apporteringsprøve afholdes lørdag
den 27. august 2011 hos Jesper Langfeldt i
forbindelse med familieweekend. Tilmelding til apporteringsprøven skal sendes til
prøveleder.
Der dystes om KFJs apporteringspokal.
Apporteringsprøven foregår efter Fælles
Markprøve Regler, dvs. apportering af 1
udlagt kanin, apportering af 2 for hunden
synlig udkastede duer på land, samt apportering af 1 synlig udkastet due/and i vand.
Der er diplom til alle beståede hunde.
Tilmelding til apporteringsprøven foregår
ved fremsendelse af DJU’s anmeldelsesblanket senest 20. august 2011 til prøveleder Jesper Langfeldt, Gestelevlundevej 31,
5750 Ringe. DJU anmeldelses-blanketten
har været indsat i ”Jagthunden”, eller den
kan hentes på DJU´s hjemmeside, www.
danskjagthundeudvalg.dk .

Morten med Cille, Allan med Oscar, Hanne med Bertha og Rikke med Dixie

Igen i år havde flere af klubbens medlemmer velvilligt lagt terræner til en omgang
marktræning af vores hunde. Det er efterhånden blevet tradition at der afholdes en
del af disse træningsdage i foråret, og det er
dejligt at nogle af vores medlemmer gerne
afholder dem. En af årsagerne er måske
at det altid er rigtig hyggelige dage vi har
sammen i marken (og over kaffen, suppen,
madpakken eller hvad vi nu indtager ;-)).
Det er måske også en af grundene til, at det
er ret populære arrangementer, i hvert fald
hvis man skal vurdere ud fra opbakningen til
disse træningsdage. Men jeg vil da samtidig
benytte lejligheden til at opfordre nye til at
deltage på disse træninger. Det er en hyggelig og dejlig måde at have samvær omkring
vores hunde, og møde nye mennesker.
DDPK Forårsmarkprøven 2011
For nogle af dem det deltager på forårs træningerne, er klimaks klubbens forårsmark
prøve. I år blev prøven afholdt søndag d. 3.
april omkring Mollerup ved Silkeborg med
Johanna som prøveleder, hvilket hun klaret
til UG. Selv vejret var der sørget godt for)),
det var nærmest perfekt vejr til afholdelse
af en markprøve. Deltagerne var fordelt på
2 hold, og at det sommetider kan være lunefuldt at gå med stående hund, var ganske
klart da afprøvningen var afsluttet. På det
ene hold havde hundene svært ved at lugte
og håndtere fuglene, og dommer Thomas
Moltesen Hansen fik ikke afgivet et eneste
skud, hvorimod hundene havde meget
mere succes med fuglene på det andet hold
hvor Just Mikkelsen var dommer. Her blev

der skudt over flere af hundene, og havde
enkelte af hundene ikke fundet råvildtet
lidt for interessant, havde der også været
udløst endnu flere præmieringer der. Prøven
blev som altid afsluttet med samlet kritik
og præmieuddeling over en kop kaffe og et
stykke kage. Præmieringer og pokalvindere
blev som følger:
Unghunde: 1. pr. og Pokal – Mosehøjs
Bufri Dixie. Ejer/fører: Rikke Hansen
Åben Klasse: 3. pr. og Pokal – Mosehøjs
Cille. Ejer: Sandie Rosenberg/fører: Morten
Overgaard
Vinderklasse: 1. vinder med HP – Lillebrusens Oscar. Ejer/fører: Allan Bo Kristensen
Kennel Langbjergs opmundringspokal:
Bertha. Ejer: Christen Christensen/fører:
Hanne Christensen
Og for 2. år i træk løb Dixie og Rikke
Hansen med harepokalen. Godt gjort. Herfra
skal der lyde et stort tillykke til pokalvindere og præmierede hunde.
Jeg vil på vegne af alle deltagerne gerne
sige tusind tak til Johanna og Ole for jeres
gæstfrihed og for en veltilrettelagt prøve,
samt en stor tak til terrængivere, dommere
og alle som har hjulpet med arrangementet,
samt tak til hundeførerne for en hyggelig
dag.
Pkv
Klaus
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5-klub schweissprøve ved Pamhule.
Endnu engang blev der afholdt schweissprøve i 5-klub regi sønderjylland, denne
gang i Pamhule ved Vøjens, hvor Just
Mikkelsen bød os welkommen. Lørdag den
7. maj, var en fantastisk flot dag, vejret blev
op af dagen helt i top, og færtforholdene
havde gode vilkår. Men desværre var vi kun
repræsenteret med 2 drente på dagen. Det
må vi gøre noget ved næste gang når 5-klub
igen afholder prøve. I alt 14 deltager fra vid
forskellige racer, såsom Irsk Terrier, vachtelhund, korthår, ruhår, langhår, weimaraner
og labrador. En god blanding af fine næse
som skulle prøve at komme frem til skindet,
både konventionel eller med færtsko. Malou
med Johanna som lineholder, skulle starte
på spor 2, 400m færtsko som har lagt i 20
timer. Det var deres første prøve på 20 time
og begge to var spænd, men alligevel klart
til kamp. Ikke fordi Malou og Johanna ikke
prøvede at komme ud på sporet af dyret.
Både til højre og venstre, frem og tilbage,
men desværre blev det ikke til en præmiering. Med Eros og mig var det en anden
historie. Vi skulle for anden gang prøve
400m færtsko som har lagt i mindst 3 timer.

Vi starte godt ud og gik fint derudaf på en
roligt og behersket tempo, men lige når men
gå og tænke, kunne det nu være den rigtige
vej kom vores dommer og kalde på mig,
hjælper mig på det rigtige spor. Der få vi
lidt problemer med at komme i gang igen,
så jeg tvivle for meget på Eros, desværre.
Efter at Eros viser mig for anden gang vejen
må jeg bare følge efter ham, frem til
skindet, det var dejlig. Det rækker denne

gang kun til en 3. præmie, men som bedste
af racen få vi alligevel den store vandrepokal med hjem. Vi siger gerne tusind tak for
en dejlig dag og en velarrangeret prøve. Det
er altid en fornøjelse at deltage her, skoven
var noget helt for sig selv og hornblæsere
er en fast tradition. Stort tillykke til alle de
præmierede hunde og deres ejer. Vi vender
tilbage…
Hilsen Baiba Prüse

Klubvinder & Årets unghung titel
Den indstiftede officielle titel Klubvinder
vil blive uddelt på familiedagen. Hvis du
mener at din drente har opnået resultater i
2010, der gør, at den kan komme i betragtning, udfylder du pointberegningsskema,
som du finder på klubbens hjemmeside.
Det sammen gælder for unghunde, hvor
alle resultater fra dens første 2 års levetid
indsamles. Se på vores hjemmeside hvordan du kan komme i betragtning til disse
2 titler. Det udfyldte skema skal sendes
så det er klubbens pokalforvalter, Morten
Overgård Sdr, Borremosevej 4, 9600 Års, i
hænde senest 20. august 2011.
Baiba og Eros .

Nyhedsbrevet

Månedsbillede, maj – Frida med bukken

Månedsbillede, juni – Mille på ferie
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Det er snart halv andet år siden at vi fik
startet den op og der er mange der er tilmeld
denne service, men mon ikke der kan
komme flere til. Vi har brugt det meget som
reminder til forskellige aktiviteter, hvor
sidste tilmeldingsdato nærmere sig. Og når
hjemmesiden er blevet opdateret med nye
nyheder og flere oplysninger. Benyt dig
også af muligheden som bruger. Hvis du vil
formidle noget ud til „med“-drenteejere, så
skriv blot til os. Det kan være du får lyst at
afholde fællestræning, drentetræf eller andre
ideer. Så hold dig endelig ikke tilbage. Vi
håber at mange flere vil benytte sig af denne
måde at kommunikere på med hinanden. Gå
ind på www.drenteklub.dk under nyhedsbrev for at tilmelde jer.
Og så vil jeg gerne benytte mig af muligheden til at fortælle vores medlemmer at
materielle som sendes til webmaster helst
ikke skal have at gøre med stridigheder. I
kan derimod henvender jer til bestyrelsen,
som gerne vil tage imod det, tak.
Og til sidst, er stilling som kasserer ikke
blevet besat, hvem kunne tænke sig at stille
sig frivillig til rådighed?
Med venlig hilsen webmasterne
Sandie & Johanna

Dansk Breton Klub
Første prøve –
meget at lære...
www.breton.dk

Annes dagbog 3.

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71.
allanloui@hotmail.com
Formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,
4390 Vipperød
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allanloui@hotmail.com
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
Avlsrådsformand:
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.
Tlf. 7586 3703,
beuchert@larsen.mail.dk
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Det er tid liille opdræt.

Arkivfoto.

Endelig oprandt dagen hvor Zuma og jeg
skulle prøves af i unghundeklasse – vi
havde, på trods af det manglende forår, haft
en nogenlunde optakt til prøven, men alt
kan jo ske sådan en dag. Det kan man så vist
sagtens sige blev meget sigende for dagen vi
skulle til at igennem.
Vi var tidligt oppe og jeg fik modtaget
babysitter til datteren og så skulle vi afsted.
Alt var tjekket aftenen før og Zuma var klar
til at skulle med helt uden de andre hunde.
Desværre gik en del galt herefter, da GPS’en
var faret vild på ruten og jeg måtte til sidst
sluge stoltheden og bruge en livline – der
blev guidet på livet løs i den anden ende
af røret og jeg ankom lige til tiden. Pyh –
pulsen ned og kunne da dele hektisk morgen
med et par andre fremmødte.
Efter jeg lynhurtigt havde hilst på de
efterhånden mange kendte ansigter som
smilende kunne se frk. Grøn hundefører fare
lidt rundt, få fat i et katalog og generelt lige
orientere sig lidt, så var der parole.
Holdene blev sendt afsted ud i terrænet til
den længe ventede dag og ja sommerfugle
var der da i maven, men var nu mere spændt
end nervøs. Godt lige at minde sig selv om,
at det jo ”kun” er en prøve og flere havde jo
sagt, at man fik sin chance, når man gik med
unghund.
Så gik det løst og det var dejligt, at der var
nogle gode erfarende folk til lige at give
et par råd inden hunden skulle slippes for
første gang. Der var to meget hurtige slip og
så var det pludselig vores tur.
Nå, det blev ikke den bedste start, der var
både kovendinger og lidt meget interesse for
makkerhunden, men så er der jo ikke andet
at gøre end at fatte fløjten og bruge benene.
Det blev et langt slip, men uden fugl. Vi
koblede og kunne få vejret mens der blev
kigget på de åbenklasse hunde som var

med på holdet. Jeg fik et par gode råd og ja
hunden var da trods alt ikke stukket af, så
nu blev det jo spændende hvad dommeren
sagde.
Dommeren var meget flink og fortalt
tålmodigt hvad jeg kunne arbejde med for at
hjælpe min hund til at gøre det bedre i søget.
Rigtig fint, når man som grøn fører er lidt
usikker på hvor meget man må hjælpe sin
hund på en prøve. Så kørte vi til et nyt terræn og igen kunne vi se fugle og fik også set
en rigtig fin situation for en anden unghund.
Så var det os igen og nu skulle mor her til
at arbejde for sagen. Zuma blev sluppet og
skulle lige have at vide at makkeren altså
ikke var det der skulle løbes efter. Så jeg
satte gang i benene og satsede på knæet
holdt. Det gav pote, så at sige, for Zuma
havde også fået lidt mere fokus og da vi fik
venstre del af marken for os selv, så kom der
mere styr på søget. Det var stadig ikke helt
oppe at ringe, men jeg kunne da se at Zuma
fik mere gejst, så efter at have løbet frem og
tilbage ud over stubmarken i et pænt stykke
tid kunne jeg koble og gå og få en lille snak
med hunden på vej tilbage til bilen. Hold da
op, det var blevet varmt, solen skinnede nu
og løbeturen gav da farve i kinderne.
Jeg fik et par klap på skulderen og det så
bedre ud end i første slip.
Så langt så godt og vi kunne lige gå og
tænke lidt over hvad vi så lærte af det sidste
slip, mens de andre på holdet arbejdede med
deres hunde. Og så er det jo med at lure
lidt på hvordan de gør. Efter et par ture ud
i rapsen kørte vi til frokost og det var ikke
ringe, at kunne sætte sig en stund og få fyldt
lidt energi på. Nu skulle jeg jo snart ud at
løbe igen, så vi forhåbentlig kunne gøre
det endnu bedre. Inden vi igen skulle ud i
terrænet var der kritik af vores sidste slip
og dommeren var enig med mig, nogle af
de andre og ja sikkert også Zuma. Det var
blevet bedre med søget og nu skulle arbejdet
bare fortsætte, så kunne det blive helt godt.
Det gav blod på tanden skal jeg love for
og jeg var spændt på hvad der nu ville
ske – kunne jeg være heldig, at Zuma ville
finde nogle af de mange fugle disse terræner
havde?
Uh, jeg var noget spændt, men også klar til
at se ham tage stand som han plejer. For det
der med fugle plejer jo at sidde lige i skabet.
Plejer er altså død kunne jeg konstatere!
For stik imod alt jeg tidligere har set, møder
Zuma faktisk fugle i mit næste slip, men hov
hvad var det – han når kun lige at mærke
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dem og så er de på vingerne. Ikke nok med
det, min lille lydige hund preller at hjertets
lyst.
Pyh – han kommer heldigvis tilbage efter
et lille smut op af marken. Grøn som jeg
er,tænker jeg: Shit, det var det og hvad f.....
sker der lige. Nå ja, det er jo en del af det.
Tror så egentlig at jeg er færdig og som
et resultat af det må jeg storme ned over en
rapsmark, da jeg pludselig bliver kaldt frem.
Jeg når lige at trække snoren af hunden og
afsted det går. Igen er makker interessant,
men ikke mere end et pift fra mor kan kalde
ham af. Han vender lige rundt og rammer
ind i en single høne som letter og så tænker
Zuma vist: Juhueee og han smutter igen og
ja, så er festen forbi.
Dagen slutter i solskin med en meget god
kritik som jeg virkelig kan bruge for der
er direkte råd, så nu skal der knokles med
søg og så skal vi vist lige se om ikke vi kan
finde et par fugle inden næste prøve, så det
kan komme i orden.
Alt i alt en utrolig god oplevelse, som bare
har givet mig og sikkert også Zuma blod
på tanden for det er jo sjovt,selv om dagen
måske ikke altid starter som ønsket. Det
var rigtig rart at kende nogle af de folk man
gik sammen med og der må man sige at
træningsturerne giver bonus på det område
også. Fedt med en dommer som på opmuntrende vis gav en god og saglig kritik.

Apporteringsprøver

Udstilling

Udstiller ejeren flere hunde i ovenstående
klasser – da efterfølgende regler:
1. hund – kr. 335,2. hund – kr. 295,3. hund og efterfølgende med samme ejer
– kr. 255,Resultatbog kan medbringes på udstillingsdagen og afleveres i sekretariatet for
påtegning af udstillingsresultat.
På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være vaccineret
ifølge vanlige fastsatte regler for hundes
tilstedeværelse på
prøve- og udstillingsarealer.
Program, nummerskilte o.l. udleveres ved indcheckning i sekretariatet mellem
kl. 09.00 og 10.00.
DJU´s tilmeldingsblanket sendes til
Oluf Søndergård,
oluf@mail1.stofanet.
dk

Invitation til Dansk Breton Klubs udstilling
i Nordjylland søndag den 14. august 2011.
Så lykkedes det for første gang i historisk
tid, at få arrangeret en anerkendt udstilling
på toppen af Danmark, og aktivitetsudvalget
ser frem til, at nye såvel som gamle medlemmer bakker op om dette initiativ. Dette
sker ved et stort fremmøde.
Udstillingen starter formelt kl. 10.00 og
afholdes på Dokkedalsvej 46, Mou, 9280
Storvorde. Alle er velkomne fra kl. 09.00.
Dommer er Sven Otto Hansen. Ringsekretær bliver Winni Larsen.
Der kan tilmeldes i følgende klasser:
Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 230,- (ingen
rabat)
Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 335,Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 335,Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 335,Championklasse – over 15 mdr. – kr. 335,Veteranklasse – over 8 år – kr. 335,Opdræts- og Avlsklasse - gratis
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Sjællandske apporteringsprøve
Klubbens apporteringsprøve på Sjælland
afholdes søndag den 8. august 2010, Bøgebakkevej (følg skiltningen), Alsønderup,
3400 Hillerød. Mødetid er kl. 09.00.
Der kan tilmeldes til A-prøven (DJU´s anerkendte apporteringsprøve) og B-prøven.
B-prøven er kun for breton´s, der tidligere
har bestået A-prøven.
Pris kr. 225,00. Inbetaling kan ske på reg.
nr. 2361 konto 549 535 2872.
Tilmelding skal ske senest mandag den
2. august ved brug af DJU´s tilmeldingsblanket. Denne sendes til Claus Nielsen,
Poppelvej 4, 3400 Hillerød.
Har du spørgsmål kan du kontakte Claus
Nielsen på 4826 2642 eller 4059 7074

erkendte apporteringsprøve) og B-prøven.
B-prøven er kun for breton´s, der tidligere
har bestået A-prøven.
Pris kr. 225,00
Tilmelding skal ske senest onsdag den
11. august ved brug af DJU´s tilmeldingsblanket. Denne sendes til Frede Nielsen,
Mesterrækken .33, 5350 Rynkeby.
Har du spørgsmål kan du kontakte Frede
Nielsen på 4042 1901.
Jyske Apporteringsprøve
Prøven afholdes lørdag d. 13 august 2011.
Mødested: Dokkedalvej 46, Mou, 9280
Storvorde.
Prøven starter kl. 8.00 med morgenkaffe,
hvorefter apporteringsdisciplinerne starter
senest kl. 9.00.
Der kan tilmeldes til A-prøven (DJU´s anerkendte apporteringsprøve) og B-prøven.
B-prøven er kun for breton´s, der tidligere
har bestået A-prøven.
Gebyr for apporteringsprøve: kr. 225,00
DJU´s anmeldelsesblanket sendes sammen med betaling – senest de 7 august– til
Anni & Jens Hansen, Nørrevej 14, 9970
Strandby, gerne på mail: jensanni@hansen.
mail.dk. Gebyr kan indsættes på regnr.
9009 kontonr. 457-58-64762. Husk at
skrive navn på indbetaler.
Har du spørgsmål kan du ringe til Anni og
Jens på 9848 2253 – 5126 3626
PS: Der kan købes øl og vand samt pølser
(fremragende som forberedelse til året
Kaldaskerfest.)

Fynske apporteringsprøve
Klubbens apporteringsprøve på Fyn afholdes lørdag den 14. august 2010. Mødested:
Nordøst Fyns Jagthunde Klubs terræn,
Nonnebostien, 5550 Langeskov. Mødetid er
Se samlet oversigt over engelske klubbers
kl. 09.00.
apporteringsprøver side 26.
Der kan tilmeldes til A-prøven (DJU´s an-

Tilmeldingsgebyr vedlægges i check
eller indsættes på bankkonto i reg.nr. 9009
konto 457-58-64762. Husk tydeligt navn på
ejer og/eller hund (reg.nr.).
Sidste tilmeldingsfrist er den torsdag. d. 4
august. 2011.
PS: Der vil være mulighed for at købe øl og
vand samt pølser til at reparere efter lørdag
aften og nats Kaldaskerfest.

Dansk Breton Klub

Portræt af Karsten Hinnerup

hvis der er behov for det. En breton skal
have en god næse og være effektiv i sit
fuglearbejde. Den skal vise naturlige anlæg
for at apportere og have god vandpassion og
lyst til at arbejde i krat og skrub. Sidst, men
ikke mindst skal den være dresserbar og
rolig og nem i hjem og hundegård.
5. Hvordan bibeholder vi disse kvaliteter?
Man skal avle på hunde med de rette egenskaber og være villig til objektivt at vurdere
avlsdyr.
6. Er der særlige hunde (udover dine egne)
som du husker - og hvad huskes de for?
Jeg har set mange gode hunde herhjemme
og i udlandet, men jeg vil gerne fremhæve
”Nydams-hundene”. Det var hunde, som
havde det hele: Gode jagt- og markprøveAf: Pernille
hunde, nervefaste og sygdomsfri.
Hansen
7. Hvad er dit syn på importer og udenlandsparringer?
Karsten Hinnerup har i en lang årrække
med sådan en hund. Det var en hård opstart. Jeg har selv kigget meget mod syd som
opdrætter. Jeg har førhen importeret en
været engageret indenfor vores race. Dels
En gang på en prøve hørte jeg to deltagere
som prøvedeltager, dels som opdrætter
snakke om en ”rottehund”. Jeg undrede mig del hunde ( - og skilt mig af med mange af
dem!), og mange af mine tæver er blevet
under kennelmærket ”Midtvejs”og dels som over, hvad det kunne være for en hund. Da
parret i udlandet. Vi er nødt til at gøre det
avlsrådsmedlem. Han har igennem sin opde nævnte et katalognr., gik det op for mig,
drætterkarriere lavet 18 championater på 15 at det var min hund de talte om! Bretonerne for at få genetisk mangfoldighed. Der er
dog altid en risiko, især ved importer. Ofte
hunde samt to derby-placerede. De senere år kunne ikke gå op med de andre engelske
kender man ikke baggrunden godt nok på
har der været droslet lidt ned med hunderacer, men de var effektive og stærke og
hundene. Ved udenlandske parringer kender
aktiviteterne, hvilket bl.a. skyldes at Karsten gode til efterskudsarbejdet. De var gode til
man i hvert fald halvdelen af generne.
og hans kone Henny er blevet bedsteforælden almindelige jæger.
8. Hvordan synes du, det går med bretonen
dre. Jeg har fået en snak med Karsten om,
3. Hvilke „kampe“ skulle kæmpes i staridag?
hvordan det hele startede og om hans syn på ten?
Vi har fået hunde med bedre eksteriør og
bretonen i dag.
I markprøvesammenhæng var det svært i
bedre markprøvehunde. Men vi har tabt ter1. Hvornår startede du med at have breton starten. Vi havde stil-problemer, mange af
- og hvorfor?
bretonerne gik med for lavt hoved. Formatet ræn i forhold til den danske jæger. Det faldende hvalpetillæg taler sit tydelige sprog,
Jeg fik min første hund, en korthår, i 1971.
var heller ikke stort. Sundhedsmæssigt var
men jeg er godt klar over, at der kan være
Den var ikke ret god. Jeg var også inde over der den arvelige sygdom rotation. HD var
pointer og korthåret gravhund på et tidsikke så stort et problem i starten. Det kom til flere grunde til dette. Men mit indtryk er, at
den almindelige jæger i dag ikke har særligt
punkt. På markprøve så jeg et par canadiske lidt senere. Der var få bretoner, og dermed
bretoner. De fangede min interesse. Der var var genpuljen ikke særligt stor. Det gik der- meget tilovers for bretonen som jagthund.
9. Hvilken rolle skal bretonen have i dag
ret få bretoner den gang. Min første breton
for langsomt med at forbedre racen.
”Baro” fik jeg i 1978. Det var en på alle må4. Hvad lægger du vægt på hos en breton? og i fremtiden?
Vi skal arbejde mere for, at bretonen bliver
der god hund. Han var ud af Nydams-blod.
- Hvilke kvaliteter skal den have?
brugt på jagt. Her er det også vigtigt at foJeg har haft mange bretoner siden, både
Der er flere ting, som er vigtige. I en ikkekusere på efterskudsarbejdet. At kunne begå
danske og udenlandske og hanner og tæver. prioriteret rækkefølge er det bl.a.: Et fladt,
sig på markprøve er en bigevinst.
Den bedste import var ”Viane du Tertre qui men bredt søg, hvor hunden arbejder tæt
Sonne”, som bl.a. blev DKCH og blev 1.v.
på sin fører i god kontakt, men godt på
10. Er der noget vi kan gøre bedre?
Jeg går ind for, at man skal få afprøvet avlspå DBK´s 25-års jubilæumsvinderklasse.
bredden. Standen skal hurtigt vise sig i den
dyrene. De skal være sygdomsfri, og de skal
Hun blev stammoder i min kennel.
unge hund. Den skal udnytte terrænet godt
2. Fortæl lidt om opstarten.
og arbejde efter de givne forhold som f.eks. have bestået en apporteringsprøve – gerne
den udvidede. Ved prøver er det andre, som
Der var få, som gik med bretoner. Man var
at kunne arbejde på store terræner, men at
ikke altid lige velset, når man dukkede op
kunne omstille sig til at gå på små terræner, vurderer hunden. Det er meget vigtigt, at
man ikke slækker på kvalitetskravene for at
få dem til at passe på hundene, men at man
Årets Kaldaskerfest – Nordjylland
sætter høje krav, som hundene skal leve op
Alle interesserede inviteres til Kaldaskerfest i forlængelse af den jyske apporteringsprøve
til. Sådan forbedrer man en race.
lørdag d. 13 august i Mou. Apporteringsprøven afholdes som bekendt i Mou samme dag
11. Hvordan ser du fremtiden for bretonen
Alle medlemmer af DBK er velkomne - jyske medlemmer har ”mødepligt” – alle bør opleve
i Danmark?
Jens Hansen slå telt op (fast punkt) – alle bør medbringe telt og sovepose, ædruelig chauffør
Jeg tror, vi går en svær fremtid i møde. Vi
eller forudbestille Mou Taxi. Men som sagt: reserver allerede nu dagen til evt. apporteringsskal tage vare på bretonens alsidighed og
prøve OG aftenen til Årets Kaldaskerfest.
ikke kun fokusere på markprøver. Bretonen
Tilmelding til Anni Hansen, mobil 5154 2494 eller mail jensanni@hansen.mail.dk .
kan jo klare mange forskellige opgaver.
Der kan bestilles årets menu for ca. 100 kr. og det er igen, igen Helle & Michael der står for
Det skal vi udnytte. Til sidst et spørgsmål
den gastronomiske oplevelse. Det vil dog også være muligt at medbringe sin egen menu. Følg
til eftertanke: Hvilke arbejdsopgaver er der
med på www.breton.dk.
tilbage til bretonen, som den er i dag, hvis
agerhønsejagten bliver lukket?
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Bestyrelsens beretning 2010

Apportering: Også på dette område har bretons
markeret sig positivt, men bestyrelsen har noteret
sig, at der helt klart er basis for en udvidelse af
dette område.
Fremmødet på den nordjyske og sjællandske
apporteringsprøve var helt i top. Bestyrelsen vil
dog gerne slå et slag for den fynske prøve, som
afholdes i perfekte rammer og flotte omgivelser,
og der må være et stort potentiale i området, således at denne prøve kan runde de 16 deltagere.
Heldigvis kom mange i mål med den anerkendte apporteringsprøve på alle tre prøver.
Tillykke til Simba v. Claus Raahauge, Theo v.
Eddie Grundahl og Bindesbøl Bessie v. Carsten
Gundersen, som alle blev bedste hund på aprøven.
B-prøven havde igen stor deltagelse og en
utrolig flot beståelsesprocent. I alt kom 14 hunde
i mål med en 1. præmie, og især jyderne formåede at markere sig på denne prøve. Tillykke
til vinderne Thingmanns Miro v. Bent Olsen,
Østfyns Josie v. Jørn Brænder og Mintos v. Kjeld
Kristensen.
Klubbens eget Danmarksmesterskab i apportering (c-prøven) blev skubbet ind i januar 2011
på en købejagt. Tillykke til Bimodus Pil v. Claus
Nielsen, der hjemtog sejren for 3. år i træk.

formandsmøde i januar 2010. De fremmødte
klappede sågar, da udstillingsudvalget orienterede om, at man arbejdede på at gå tilbage til
Medlemmer og indflydelse: Ved indgangen til
de ”gamle” præmieringsgrader – 1. præmie, 2.
året 2010 havde Dansk Breton Klub 562 medpræmie og 3. præmie. Tre præmieringsgrader
lemmer. Dansk Breton Klub udgør ca. 12 % af
samt gamle certifikatregler. DKK offentliggjorde
FJD´s samlede medlemsskare.
de nye udstillingsregler i efteråret. Stor var overraskelsen, da man efter en kraftig nærlæsning
Avl og hvalpetillæg: Der er i 2010 stambogsført
kunne konstatere, at resultatet var blevet noget
136 breton´s. Heraf er de 134 hvalpe født i Danhelt andet end annonceret. DBK´s bestyrelse
mark. Klubben ligger fortsat godt til antalsmæshar meldt klart ud til sine samarbejdspartnere
sigt. Der er registreret 18 hunde på avlsrådets
i FJD og DJU, at klubben ønsker en entydig
hanhundeliste.
fortolkning af de ”nye” præmieringsgrader, inden
klubben forholder sig til ændringer i interne
Sundhed: Bretons er fortsat underlagt et krav
retningslinjer såvel som fortolkninger i forhold
om HD-fotografering samt maksimalt HD-status
til FMR. Det er derfor klubbens holdning, at
C i avlen. DKK´s screening har ikke påvist proklubben indledningsvis følger DKK´s fortolkninblemer i racen. HD-status for 2010 er tæt på B.
ger af egne regler, men at klubben selvfølgelig
skal justere sine retningslinjer m.m., når der
Markprøver
forefindes et entydigt overblik.
Forår
FJD: FJD´s specialklubber tiltrådte på sit
Helt klart et godkendt år. Antallet af starter og for
første møde i maj 2010 en ny forretningsorden.
den sags skyld forårets præmieringsprocent blev
Det skal ingen hemmelighed være, at DBK´s
præget af det hårde vintervejr, der sørgede for, at
bestyrelse var noget tilbageholdende, da tanker
alle kom meget sent i gang på marken. Især synd
om en intern opdeling af FJD blev vendt første
for dem som startede op med unghunde. Det
gang i 2009. Den nye forretningsorden medfører
blev alligevel til 110 starter inkl. vinderklasse på
bl.a., at specialklubberne kun er forpligtet til at
årets hovedprøve omkring Rødekro. Der blev i
afholde ét fællesmøde en gang om året (forår).
unghundeklassen uddelt 9 x 1. præmier, 1 x 2.
Udstillinger: Klubben har i år afholdt 2 ½ udstil- Den kontinentale og den engelske gruppe kan så
præmie og 1x 3. præmie. I Åben Klasse blev det
ling. Først og fremmest FJD-udstillingen på Fyn, afholde selvstændige møder samtidig og holde et
til 3 x 1. præmie og 1 x 2. præmie.
hvor hele 39 bretons mødte frem. Hermed var
selvstændigt møde i efteråret.
Forårets vinderklasse endte i ren opvisningsDansk Breton Klub den 2. største klub på dagen. Dansk Breton Klub´s bestyrelse vil på førstkomstil, hvor kun marginaler skilte 1. vinder PVN´s
Især hanhundene markerede sig på dagen, og
mende FJD-møde stille forslag om, at der igen
Cero v. John Kjærgaard og 2. vinder PVN´s Alf
forhåbentlig er der en eller flere markprøvestjer- afholdes minimum 2 fællesmøder.
v. Aksel Spangsbjerg ad. Begge opnåede HP
ner på vej blandt de flotte hunde, hvor én ud af
DJU og Fælles Markprøve Regler: Der er ikke
og henholdsvis CACIT og RES. CACIT. De to
5 med excellent stillede op i brugsklassen. Lidt
sket regelændringer i 2010, som har betydning
hunde fik følgeskab af Malthe v. Jan Nielsen til
mere fylde i tæverne er fortsat ønskeligt.
for bedømmelsesgrundlaget af bretons på markDansk Kennel Klubs Forårsmesterskab.
På Sjælland lykkedes det at samle små 30
prøve og på apporteringsprøver.
På Forårsmesterskabet udviste de 3 deltagende
hunde i det kolde februar. Igen var hanhundeBestyrelsen har anmodet om en indledende
bretons høj klasse, og det hele endte i triumf for
kvaliteten rigtig god, men alligevel var det en
drøftelse i FJD-regi i forhold til udvikling og ænMalthe og Jan Nielsen, da de kunne slutte dagen
tæve, som blev bedst i racen. Det ser ud til, at der dringer af gældende regler og retningslinjer, der
som 1. vinder og Forårsmester.
er grundlag for en udstilling på Sjælland hvert
henhører under DJU. Det skyldes, at bestyrelsen
Efterår
andet år.
har konstateret, at adgangen til at rejse sager
Det blev til 9 x 1. præmier i UK, 1 x 3. præmie
Den jyske udstilling blev indirekte aflyst, da
i DJU-regi kan virke styret af vilkårligheder.
ÅK, 3 x 2. præmier ÅK og 5 x 1. præmier ÅK.
klubben besluttede at koble sig fuldt og helt på
Bestyrelsen tilskriver disse indkøringsvanskeligPå brugsklasserne blev det til 2 x 1. præmier, 5
et fællesarrangement med jagtudstillingen på
heder med mange nye medlemmer i DJU, men
x. 2. præmier og 2 x 3. præmier. Rigtig flot af
Friijsenborg som omdrejningspunkt. Efter endt
det ændrer ikke ved, at denne drøftelse skal tages
unghundene.
evaluering har bestyrelsen besluttet, at den jyske formelt.
Der var nu ladet op til et par spændende efterudstilling selvfølgelig skal genopstå i det nordjyårsvinderklasser. Først var der klubben egen vinske sammen med apporteringsprøven.
Afslutning
derklasse i Videbæk, hvor klubben blev beværtet
Nedtællingen til 50 års jubilæet i 2013 er bemed flotte terræner med masser af stærke fugle.
Særlige tiltag: 2010 blev året vor klubben
gyndt. De første aftaler er så småt ved at blive
Et stort tillykke til Asger Bak som blev 1. vinder
lancerede sin egen vin. Afsætningen har været
indgået. Det kan være, at nogen af jer over året
med Dixie og 2. vinder med Engbjergvejs Aggi.
så tilfredsstillende, at næste sending/årgang er
får en opfordring til at løfte en opgave i den
På de fælles efterårsvinderklasse gjorde bretons
bestilt.
anledning.
fortsat en flot figur. Dixie v. Asger Bak, EngRoyal Canin meldte sig på banen som spon2010 har været et rigtigt flot år. Med et forårsbjergvejs Abelone v. Kenneth Schultz, Syrach v.
sor, og foderfirmaet har præget alle klubbens
mesterskab og 2 placerede bretons på DanmarksJan Nielsen, Zago v. Bjarne Nørhave, Stevnsåens
præmieoverrækkelser, blad og klubbens mange
mesterskabet har racen endnu engang vist sig fra
Gucci v. Poul Vestervang og Bordon De L’arsvinflasker. Tak til Royal Canin for et godt samden bedste side. Men, træerne vokser ikke ind i
dour v. Poul Valdemar Nielsen blev alle placeret.
arbejde.
himlen, så det kunne jo være sjovt med en derbySidstnævntes placering rakte ikke til en udtagelse
placering inden for de nærmeste år.
til DM. 3. vinder på DBK´s vinderklasse Mick v.
DBK internt: Bestyrelsen har konstitueret sig.
En stor tak skal lyde til alle klubbens medlemKarsten Thomsen fik sneget sig med som klubTorben Andreasen er indtrådt som næstformand. mer og aktive for den store opbakning til årets
bens endelige repræsentant. 6 bretons ud af 26
Peer Bæch-Laursen er fortsat sekretær. Allan
mange aktiviteter, og endelig skal der lyde en tak
startede på Danmarksmesterskabet.
Folmer Hansen har meldt sig på banen som
til klubbens mange gode samarbejdspartnere.
Af de 6 startende bretons kom Syrach, Zago og
lokalredaktør for Jagthunden. Poul Vestervang
Søren Stenhøj
Engbjergvejs Abelone med over middag, og det
passer sit formandshverv i DJU.
Beretningen findes i sin helhed på klubbens
hele sluttede med, at Engbjergvejs Abelone v.
hjemmeside
Kenneth Schultz blev 4. vinder og Zago v. Bjarne
Klubben i øvrigt: De gamle aktivitetsudvalg
Nørhave blev 5. vinder. To solide jagthunde, som
fungerer på bedste vis. Det er glædeligt at
imponerede med stærke situationer på dagen. Et
konstatere, at nye folk har taget udfordringen op
stort tillykke. Danmarksmester blev P Fugeledes
på Fyn.
Juvel v. Flemming Fuglede Jørgensen. Tillykke
Det politiske verdensbillede
til Flemming.
DKK: Stemningen var positiv, da DKK afholdt
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Pølsesnoren

Prisen var 50 kr. pr. høne (det var gårdens
bedste høns).
Der var engang, vi havde et medlem i
2003: (Jubilæumsprøven) Stevns
klubben, han hed Falkefrank. Et forår på
Om den ”næsten” bornholmske markprøvemarkprøve på Stevns, ville han ved festhunden som sultede og selv måtte tage sig
måltidet rejse sig op for at hente mere mad
for af retterne. Ikke bare af terrænlederens,
ved buffeten, men idet han rejste sig op,
men også af dommerens madpakke.
var der en kammerat som slog på glasset,
2004: Videbæk
og der blev ro, og han holdte en tale som
Historien om mosemanden, som bliver
lovpriste bretonen og dens faste følgesvend ældre og ældre, samt hans skræk og rædsel,
Falken…….
da han 3 år senere genså mosen på hovedJa, det var sådan det hele begyndte. Et
prøven i Videbæk.
par år efter var det blevet en tradition, med
2005: Køge
pølsesøg, folk som gik og sprøjtede for ræOm hareturen over Sjælland, som stoppede
veskab mens de gik og grinede så underligt, noget nær Storebæltsbroen.
hundelorte som skulle fjernes fra vejene ude
2006: Juelsminde
på landet og meget andre alvorlige situatio- Om den altseende markprøvedommer, som
ner.
meldte stand på en papkasse.
Da Pølsesnornæstformanden så i 2000
2007: Videbæk
måtte blive hjemme fra en kaninjagt på En- Om den kloge sjællandske breton, som efter
delave pga. en nystartet barsel, overlod hun en rulletur i et ådsel, valgte at glide lige ned
pladsen til Brian Krog. Men det gik ikke
i åen, så far ikke blev sur over duften.
bedre end så, at Jette og pølsesnornæstfor2008: Køge
manden simpelthen måtte bruge penge, og
Om den unge hundefører som ikke var sikda vi så pølsesnore, var vores lykke gjort.
ker på dommerens øjne. Med fagter og høje
I 2002 kom anledningen så, den skulle
tilråb, måtte han sikre dommeren og ikke
gives til en eller anden på hovedprøven.
mindst alle andres opmærksomhed, og jo,
Under stor begejstring blev den delt ud af
dommeren havde set det
Pølsesnorformanden, og vi troede så, det var 2009: Horsens
det. Men året efter stod den stolte ejermand Om manden som i konens bil kørte ud på
med pølsesnoren incl. gravering og så var en den gode jyske muld. 8 mand kunne ikke
tradition født.
skubbe bilen pga. en trukket håndbremse.
Som altid bliver historierne bedre og bedre,
2010: Åbenrå
og Pølsesnorformanden, har år efter år histo- Manden der kom med tre hunde og blev
rien med for pølsesnoren.
slået ni gange på fugl – fem gange i samme
slip med blind makker.
Motivation:
2011 Køge
2002: Køge:
Pølsesnoren blev tildelt Thomas Klit, for
Om den heltemodige bretonmand, som red- følgende: For højlydt at protestere mod en
dede en hund fra en kæmpe trafikulykke –
lille uskyldig Aprilsnar– og sidenog siden
og siden var med til at starte én tradition.
måtte gribe sin hund, da den i en have prøve
2003: Juelsminde:
at fange en flok tamhøns.
Om de to fantastiske Sønderjyske markprøvehunde, som var oplært i en hønsegård,
Øren- og øjenvidne beretning:
og derfor mente, ikke bare en gang, men to
I dages første åben klasse slip er bla. Thogange, at det var i orden at gå på hønserov.
mas Klit ude med det unge talent, Fønsvig

Da Vinci, der var blevet to år få dage forinden. Da Vinci opnår hurtigt kontakt med
parhøns som dog står af inden rejseordre
kan. Dommer vælger at fortsætte med nogle
flere hunde inden han giver kritik. Under
kritikken af første slip falder ordene nogenlunde således: - Da Vinci når at lave ca. 1,5
slag, trækker op på fært og står så i stand tæt
ved befærdet vej. Inden Thomas når op til
hunden og give rejseordre vælger parhøns at
flygte. Da Vinci tager to museskridt, standser så op og forholder sig herefter roligt.
MEN da dette er åben klasse så udgår Da
Vinci. – ca. to hundrede dele sekunds total
tavshed hvor Thomas Klit får trukket skuldrene helt op omkring ørene og knytte begge
hænder og meget høj udbrydert: - HVAAAD
- Hvorefter dommeren slipper sit pokerfjæs
og storsmilende siger: - Aprilsnar.
Epilog: Da Vince er ude i flere slip hvor
dan går rigtig godt. I sidste slip findes der
rigtig mange høns på en gårdsplads og
begge hunde får virkelig lært denne flok
tamhøns at flyve.
Beretningen er lavet d. 27. april 2011.
Til stede var:
Pølsesnorformanden: Jan Larsen
Pølsesnornæstformanden: Winni Larsen

Årets modtager af pølsesnoren, Thomas Klit.

Sommeraktiviteter
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Dansk Pointer Klub
DPKs hovedprøve 2011

www.pointerklub.dk

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

Dansk Jagthunde Derby 2011.
Pointeren holdt sig på toppen og dermed
igen i år Pointer sejr på Derbyet.
Et stort tillykke til Alex Nissen og
Astrups Fighter med den sikre sejr.
Læs mere i Niels Mølgård Ovesens beretning på fællessiderne.

62

UKK på Hovedprøve 2011.

I dagene 1.2. og 3.april var Lunde Kursuscenter standkvarter for Dansk Pointer Klubs
hovedprøve. I 3 dage skulle ca 130 hunde
afprøves på terrænerne i det midtfynske.
Fredag gjaldt det ungdoms- og åben
klasse, hvor hundene var fordelt på 5 hold.
2 unghunde opnående 1.præmie, dette var
Fuglede Opus, ejer og fører Niels Eckholm
Pedersen, og Boelsgaards Black Pi, ejer og
fører Erik Winkler. Efter matchning mellem
disse 2 hunde stod det klart at Fugledes
Opus vandt og dermed blev bedste unghund
2011.
I åben klasse var der på første dagen 5 x
1.præmie, disse tilfaldt:
Mørups Krumme, e/f Kruse Meier, UG`s
Prince, e/f Christian Johansen, Niholus
Chang, e/f Niels Holger Lykke, Villestoftes
Sissel, e/f Anne-Marie Pedersen, Matresse
Nick, e/f Preben Binder
Matresse Ylva, e/f Jan Espersen.
Sidstnævnte hunde kunne efter erhvervelsen af 1. præmie i åben klasse, hædres med
titlen som Dansk Udstillingschampion.
Disse 5 hunde skulle lørdag matche om
bedste hund, sammen med de hunde der
lørdag opnåede 1.præmie i klassen.
Fredag aften var der generalforsamling. En
god og konstruktiv generalforsamling, hvor
der var genvalg til Anne-Marie Pedersen i
bestyrelsen. Jan Koch blev ny suppleant til
bestyrelsen, i stedet for Lars Bæk-Nielsen,
der ikke ønskede at genopstille.
Svend Buchhave fik under stor applaus
tildelt klubbens fortjenestmedalje i sølv. Der
var ligeledes en række årspokalen som blev
uddelt:
Kai Uwe Skovs mindepokal til bedste
internationale præstation blandt de engelske
racer, tilfaldt i år den højt meriterede irsk
setter Lohmans Jaffa, e/f Frank Kryger.
Årets unge pointer på mark blev Vildtmandens Valdemar, e/f Jens Rasmussen

Takese Plaquetten tildeles Matresse Ylva,
e/f Jan Espersen
Mest vindende hundefører fik tildelt Ibsens
Lysestager, og disse tilfaldt Flemming
Fuglede Jørgensen for resultater opnået med
Fugledes Juvel, Fugledes Dirch og Fugledes
Merlot.
Bellepokalen for stor indsats i klubarbejdet
blev tildelt Arne Larsen
Jørgen Gordon Andersen blev tildelt Halds
Vandrestatuette, og slutteligt blev årets foto
hædret, og dette er taget af Terje Norheim.
Lørdag var der igen mulighed for at stille
i åben klasse, og som et nyt initiativ blev
der i år også muligt at tilmelde unghund til
afprøvning om lørdagen.
En unghund opnåede præmie, det var
Bjørklunds Donna, e/f Keld Nielsen, som
opnåede 1.præmie.
I åben klasse var der 2 hunde som opnåede
præmie af højeste karat: Fugledes Flash, e/f
Allan Diederichsen og Alsbjergs Buster, e/f
Flemming Frederiksen
Matchningen i åbenklasse havde således
deltagelse af 8 hunde, og den blev vundet af
Villestoftes Sissel, ejer og fører Anne-Marie
Pedersen.
Klubbens fornemste prøve, UKK, blev
lørdag afviklet med deltagelse af 12 hunde.
Det var en fornøjelse at følge hundene, som
alle var af godt format, og som gennemsnit
på et flot niveau. Dommerne havde til slut
4 hunde i matchningen. Fuglede Opus,
e/f Niels Ekholm, Matresse Black Magic
Junior, ejer Lars Bæk – fører Flemming
Sørensen, Fugledes Odin e/f Søren Mulvad
og Piemens Birka, e/f Susanne Hempel.
Efter matchningen stod det klart, at sejren i
år gik til den svenske raket, Piemens Birka,
foran Matresse Black Magic Junior og
Fugledes Odin.

Dansk Pointer Klub
Under festmiddagen lørdag aften, blev der
yderligere uddelt pokaler. Det var Kaj Uwe
Skovs lysestager, som Peter Gude uddelte
til Gunnar Larsen. Og der var stilpoklaer
i unghundeklasse til Everest, ejer/fører
Laust Nørskov, søgspokal i åben klasse til
Boelsgaards Cille, e/f Henning Hansen.
Ligesom der var præmieuddeling i UKK og
åben klasse.
Mattes Kande tildeltes Anne Marie Skov.
Søndagens vinderklasse blev afviklet
med 45 startende hunde. Et stærkt felt med
mange velgående hunde af stort format. 15
hunde fortsatte til 2.heat, hvorefter 4 blev
omprøvet. Efter disse afprøvninger var der
7 hunde tilbage i matchningen. Der blev
kæmpet bravt, og klokken ca 17.15 var der
koblet efter sidste slip på Dansk Pointer
Klubs hovedprøve 2011. Placeringen blev
som følger:
1.vinder med HP, CACIT Takese Erika, e/f
Villy Lovèn
2.vinder med HP Spurvfugldalens Katja, e/f
Alfred Vemmelund
3.vinder med HP Fugledes Extra, e/f Flemming Sørensen
4.vinder med HP Fugledes Ici, e/f Allan
Diederichsen
5.vinder Drevjens Kurre, ejer Zacrichson,
fører Sten Rønnerling
6.vinder Mørups Britta, e/f Hugo Nielsen
Klubbens fornemste trofæ, Sølvpisken, blev
tildelt Villy Loven.
En god hovedprøve sluttede med præmieuddeling i fornemme omgivelser ved Norskov.
FS

Apporteringsprøver
Sjælland: Dansk Pointer Klub afholder apporteringsprøve lørdag d. 25. juni 2011 kl. 10.00
ved Hagested Gislinge Jagtforening, Tuse
Enge 5, 4300 Holbæk.
Prøveleder: Elsebeth Lovén, eliade@live.dk.
Ålbækvej 39B, 4174 Jystrup. Tlf. 20480331.
Tilmeldingsgebyr: 225 kr.
Dommere: Claus Nielsen og Niels Erik Krüger.
På prøven uddeles klubbens sjællandske
apporteringspokaler og der udtages repræsentanter til Sjællandske Racedyst.
Tilmeldingsfrist til begge prøver: Torsdag d.
23. juni 2011.

Lokal Forårsmarkprøve på Fyn

Jægerklubben Hindevad har netop afholdt
sin forårs prøve 6 marts.
Forårsprøven blev som altid afholdt på det
midtfynske, og standkvarter hos Svend
Buchhave Ståby.
Der var i år 27 hunde tilmeldt, fordelt med
10 åbenklasse, 5 unghunde og 12 i vinderklasse.
Vejrguderne var med os, solskinsvejr hele
dagen, terrænerne var gode og tilpas besat
med fugle.
Hundene var fordelt på 3 hold og som
dommere var inviteret, HP Clausen (ordførende), Anders Varming og
Allan Nissen.
Unghund Pointer Ena / ved Gunner Larsen
fik 1 præmie og 1 vinder af UK
Unghund Engelsk Setter Emerik / Valdemar Larsen 1 præmie og 2 vinder UK
Vinderklassen blev vundet af Irsk Setter
Debbi ved John Skovgaard, og Henning
Klokker med Stoffer 2 V.
Et stort tillykke til Jer.
Alex Nissen

1. og 2. vinder UK.

1. og 2. vinder VK.

Dansk Pointer Klubs
efterårsvinderklasse
Dansk Pointer Klubs Efterårsvinderklasse 2011
afholdes lørdag, den 24. september på Lolland,
nærmere information følger.
/FS

Dansk Pointer Klubs familieweekend

Dansk Pointer Klub afholder familieweekend ved Ryomgaard
18. og 19. juni 2011
I forbindelse med arrangementet afholdes der anerkendte apporteringsprøver
lørdag d. 18. juni kl. 09 og søndag d. 19. juni kl. 13.30.
Der afholdes anerkendt udstilling søndag d. 19. juni kl. 10.
Se hele programmet for DPKs familieweekend på DPKs hjemmeside.
her er alt om priser, tilmelding mm.

Fyn: ESK og DPK afholder prøve samme
dag. Prøven afholdet d. 9 jili 2011 kl. 9.oo
hos Svend Buchhave Ståbyvej 13 5672 Broby
Alle racer er velkommen. Tlimelding, helst en
lille uge før.
Lars Nielsen tlf. 21645188
Svend Buchhave tlf. 50580794
Djursland: Lørdag d. 27. august kl. 9.00.
afholdes der anerkendt apporteringsprøve.
Mødested Attrupvej 3.
Tilmelding senest tirsdag d. 23. august til Martin Mortensen Ahornvej 4. 8550 Ryomgård.
Tlf. 86395045. På anerkendt anmeldelsesblanket.
Se samlet oversigt over apporteringsprøver
på side:26.
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Engelsk Setter Klub i Danmark
www.engelsksetterklub.dk

Foråret for den
engelske setter

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

Bestyrelsen, har konstitueret sig.
Formand:Erling Clausen
Næstformand: Tage skov
Sekretær: Lars Nielsen
Kasser: Peer Vinding Clausen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ulrik Knaack Nielsen
Poul Aagaard Sørensen
Øystein Grandorf
Udvalgsposter kan ses på hjemmesiden
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Vinderne i UKK på Hovedprøve 2011 med 1. vinder til venstre.

Forårsprøverne er overstået, med flere flotte
præstationer af den Engelske setter.
Det har igen i år været en turbulent forår, på
grund af den lange hårde vinter, dog har der
ikke været mange aflysninger og flytninger
af prøver.
På kvalitetsprøverne har vi igen i år haft
mange præmieringer, her skal specielt
nævnes kuldet fra Kennel Bjerndrup som
har gjort sig gældende på næsten alle prøver
de har stillet.
På forårets DKK vinderklasser besatte vi
1. pladsen på 3 af prøverne, ved Vildbjerg
vandt Natasja ved Martin Clausen den
ene prøve og Østkystens Ike ved Jens Åge
Madsen den anden. Senja´s Nice ved Erling
Clausen vandt den ene prøve ved Bramming.
På den afsluttende Forårs Mesterskab blev
det mod sædvane ikke placeret nogen Engelske Setter.
ESKs hovedprøve
Hovedprøven blev afviklet med Ribe Camping som standkvarter og på terræner fordelt
omkring i det Sydjyske, med Erling Clausen
som prøveleder. Terrænerne var generelt
godt besat med fugle. Der uddelt 9 x 1.
præmier i ungdomsklasserne. 4 x 1. præmie
i åbenklasse og 2 x 2. præmier. Vinder af
ungdomsklassen blev Bjerndrups Molly v/
Benny Persson, bedste han blev Bjerndrups
Birk v / Peer V. Clausen. Åben klasse blev
vundet af Østkystens Flying Scotsmann v /
Ole Dahl Madsen.
Til vinderklassen var der i år tilmeldt 36
hunde. Til 2. dagens afprøvninger overgik
i alt 9 hunde. Som sluttede med Lammefjordens Lady v/ Asger Mogensen som 1.
vinder med Cacit, 2. vinder Østkystens Ike

v/ Jens Åge Madsen, 3. vinder Natasja V /
Martin Clausen, 4. vinder Senjas Nice v /
Erling Clausen, 5. vinder Senjas Sally v /
Flemming Østergård og 6. vinder Heiklevias
Stoffer v / Henning Klokker. Flemming
Østergård modtog Engelsk Setter Klubs
hædershorn.
13 hunde stillede til start søndag morgen i
UKK. Her så vi mange stort og flot gående
unghunde, dette lover godt for fremtiden.
1. vinder blev Bjerndrups Birk v / Peer V.
Clausen, 2. vinder Bjerndrups Bojana v /
Sv. Åge Vad, 3. Zalza v / Øystein Grandorf,
4. vinder Nordvestjydens Emmi v / Helge
Rødbro Pedersen og 5. vinder Sikas Rap v /
Gunnar B. Christensen.
Under generalforsamlingen blev Finn Møller Jørgensen udnævnt til æresmedlem af
Engelsk Setter Klub.
Under festmiddagen blev der udelt 2 guld
plaquetter til Jørgen Heegård Nielsen og
Asger Mogensen og en sølv plaquette til
Erling Clausen.

Finn Møller Jørgensen blev udnævnt tilk æresmedlem
af Engelsk Setter Klub.

Engelsk Setter Klub i Danmark

Under festmiddagen blev Asger Mogensen (tv) og Jørgen Heegård Neilsen tildelt klubbens æresplaquette i guld.

Formanden blev også hædret. Erling modtog kubbens
æresplaquette i sølv.

Derbyet
For anden gang i Derbyets historie skulle
den afvikles som en forårsprøve. Prøven
blev afviklet på Fyn med Lunde Kursuscenter som standkvarter. Her blev det til
2 placeringer til den Engelske Setter. Igen
i år var det lige ved og næsten, med en 2.
vinder ved Bjerndrups Bojana v / Sv. Åge
Vad og en 5. vinder ved Sikas Lyt v/ Anne
B. Hansen
Engelsk Setter klub ønsker alle præmierede og placerede hunde tillykke og en
rigtig god sommer til alle medlemmer.
Erling Clausen

De placerede hunde og førere i ESKs vinderklasse 2011 med 1. vinderen til venstre.

Nordisk Match
I forbindelse med Svensk Setter Klubs hovedprøve sidst i september måned afholdes
der Nordisk Match. Vi har meddelt Svensk
Setter klub at vi fra Danmark stiller med et
hold. Holdet vil blive udtaget efter sidste
års og foråret 2011´s præstationer. Der er
mulighed for at stille på mange andre prøver
i forbindelse med deres hovedprøve, både
i kvalitetsklasser og vinderklasse. Se på
Svensk Setter Klubs hjemmeside, det vil
blive nærmere annonceret på vores hjemmeside og i Jagthundens august nr.
Udtagelseskriteriet til Nordisk Match:
Vinderklasse og Derby forår:
1. vinder 6 point
2. vinder 5 point
3. vinder 4 point
4. vinder 3 point
5. vinder 2 point
6. vinder 1. point
Vinderklasseplacering efterår:
1. vinder 12 point
2. vinder 10 point
3. vinder 8 point
4. vinder 7 point
5. vinder 6 point
6. vinder 5 point

HP tæller 2 point og Cacit tæller 5 point
1. præmie Brugsklasse 5 point
Bedste hund 5 point
Hvis man mener man kan komme i
betragtning til at stille på Nordisk Match,
bedes man indsende de opnåede points til
hold leder: Erling Clausen, Stratvej 11, 6740
Bramming, mail: erlingclausen@live.dk
senest d. 1. juli 2011.
Erling Clausen

Et kærligt klem fra en, der har prøvet det mange
gange til en, der prøver det for første gang. Det var
en stor præstation af Anne B. Hansen.
Foto: Niels Mølgaard Ovesen.
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Engelsk Setter Klub i Danmark

ESK Sommertræf

den 2. og 3. juli
Familie weekenden i Herning (Gilmosegård) vil i år foregå i 2.og 3. juli.
Det foreløbige program :

Sideløbende med apporteringsprøven er
der udtagelse til racedysten, hvor alle eng.
settere med bestået apporteringsprøve kan
deltage. Der skal herfra lyde en opfordring
til alle, som har en god apportør til at deltage i denne udtagelsesprøve.
13.00 Frokost og afslutning.
Anmeldelsesblanketter til udstilling og
apporteringprøverne sendes til : Tage Skov
Klintholmvej 4, 7400 Herning Tlf. 97
269337 el.21285651 senest den 25. juni.
Gebyr udstilling: 375,- kr. for den første,
330-kr. for nr. 2 og 275-kr. for nr. 3. Apportering: 225,-. Til racedystudtagelsen er
telefonisk tilmelding ok.

Foto: Alex Nissen.

Øl, vin og vand kan købes til rimelige
priser. Derudover kan der under hele arr.
Lørdag den. 2 juli
købes is og pølser. Der opfordres til, at
man køber sine drikkevarer i kiosken.Det
8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker
garanteres at overskudet går ubeskåret til
kan købes i klubhuset.
den engelske setters fremme. Det er et me9.30 Start på anerkendt udstilling for engelget naturskønt område. I klubhuset er der
ske settere med H.P.Clausen som dommer.
adgang til toilet med bruser og håndvask.
12.00 Frokostpause
Der må overnattes i campingvogn, telt
13.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle
eller på madras i klubhuset. Det er også
racer er velkomne)
muligt at indlogere sig på vandrehjemmet
14.00 Andre aktiviteter for børn og voksne.
i Herning, ca. 3 km. fra klubhuset. VandreCa. 18.00 Spisning : Jan Andreasen vil
hjemmets tlf. 97123144.
sørge for at grisen er grillet.Menu : HelMan er velkommen til at komme allerede
stegt pattegris med div. tilbehør
fredag aften, hvis man har lyst til det, - der
20.00 Hyggeaften, socialt samvær.
er normalt selvbestaltet grillaften og hvad
dertil hører.
Søndag den. 3 juli
8.15 Morgenmad - Kaffe og rundstykker
kan købes i klubhuset.
9.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle
racer er velkomne )

Apporteringsprøve Fyn / Sønderjylland.
ESK afholder apporteringsprøve ved Gørding søndag d. 24. juli kl. 10.00.
Tilmelding til prøveleder:
Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.
Tlf. 75 17 80 17 / 51 20 46 45.
Anmeldelsesfrist: d. 20. juli.
Alle racer er velkomne.
Ligeledes afholdes der apporteringsprøve
ved Gørding søndag d. 7. august kl. 10.00.
Tilmelding til prøveleder:
Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.
Tlf. 75 17 80 17 / 51 20 46 45.
Anmeldelsesfrist: d. 3. august.
Alle racer er velkomne.

Udover anmeldelser, vil vi gerne have
meddelelse om deltagelse i spisning lørdag,
og hvor mange der kommer og overnatter.
Ring til : Tage 97 269337 el. 21285651.
Poul Aagaard Sørensen 97523686 el.

for Engelske Settere (GIBIER TIRÈ)
Engelsk Setter Klub i Danmark har ønske
om at stille med fuldt hold til dette års
Europa Championat for Engelske Settere som afholdes i Frankrig, området er
omkring byen Bordeaux.
Der kan tilmeldes 4. engelske settere
samt 2 reserver.
Program:
Standkvarter kan ikke oplyse endnu, men
forventes snarest.
Periode:
Prøven afholdes i samme område og
periode som Verdensmesterskabet, medio
oktober.
Europachampionatet har samme afprøvningsform som vores vinderklasser, med
hensyn til søg, fart og stil samt apportering.
Der er mulighed for at deltage i flere
prøver. Tilmeldingsfrist: 15. august 2011
samme dato som tilmelding til Verdensmesterskabet.
Tilmelding:
Der anvendes samme udtagelseskriterier
til Europa Championat som der anvendes
til udtagelse for Verdensmesterskaber for
Engelske Racer.
Tilmelding til:
Engelsk Setter Klub i Danmark
Valdemar Larsen, Kogtvedparken 86, 5700
Svendborg
Tlf. 6220 8562 mobil 4025 8262
danske.forsikringsmaeglere@mail.dk

Klitapportering
Klitapporteringen er fastsat til lørdag den 6. august.
Mødetid Kl. 09.30
Det foregår ved Uggerby Strand, vi mødes ved Uggerby Bådhus ( Tolstrupvej 9800
Hjørring)
Vi starter med apportering og derefter tænder vi grillen hvor jeg sørger for lidt udvalgt
skidtfisk.
Bådhuset ligger helt nede ved stranden og er nem at komme til med campingvogne samt
plads til telte, der forfindes gode toilet forhold og bådhuset står til vores disposition hele
weekenden, alle er velkommen til at komme aftenen før selve prøven. Husk badetøj og
oplev det fantastiske Vesterhav, ligeledes er der gode muligheder for at lufte hundene.
Tilmelding til Ingemann Albrechtsen telf. 98975121/23276298

Apporteringsprøve
Nordsjælland.

Se
samlet oversigt over apporteringsprøver side 26.
Foto: Alex Nissen.
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Europa Championat

Engelsk Setter Klubs apporteringsprøve
vil i år blive afholdt i Nordsjælland d. 2.
juli.
Tid og sted vil blive annonceret senere på
hjemmesiden.
Mvh. Ulrik og Øystein

Dansk Gordon Setter Klub
DGSK Klubweekend

www.dgsk.dk

Udstilling, aut. apporteringsprøve, skydning og masser af social samvær.
Fredag den 5. august til søndag den 7. august 2011.

Klubredaktør:
Ole Frank, Jens Winthersvej 20, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk
Formand:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store
Merløse
Tlf. 23 63 42 45
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
Hvalpe-formidling:
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
ALLE tilmeldinger og bestillinger – senest 14.
juli 2011 - skal sendes til:
Kristian Frøkjær, Nordvangen 41, 7173
Vonge, kf@troldmarkens.dk. Mobil: 2917 8064
Penge skal vedlægges som check eller indsættes på reg.nr. 7831 – konto nr. 1610451
Husk og skriv, hvem betalingen er fra! Tilmeldingsblanketten kan også downloades på
DGSK hjemmesiden.

På DGSK´s hovedprøve den 2.4.2011

lykkedes det LIV at vinde matchningen og
dermed fina-len, blandt de 7 hunde der alle
havde opnået 1. præmie i åben klasse. De
fine sølvpræmier tilhører derfor LIV det
næste års tid. Samtidig vandt hun for 2. år i
træk Stilpokalen. Liv er ejet af Anton Dahl.

Apporteringsprøver
Se samlet oversigt over de engelske klubbers apporteringsprøver på side 26.

DGSK inviterer alle interesserede til hyggelige klubdage, hvor det sociale samvær
med hele familien og andet godt folk sættes
i højsædet.
Klubdagene afholdes ved Riishytten,
Østerhovedvej 47, 7323 Give.
I hytten er der 36 sovepladser; 6 soverum m. 4 køjer, 1 soverum m. 6 køjer og 3
soverum m. 2 køjer. Der er gode bade- og
toiletforholde - flere i tilknytning til soverummene.
Der er mulighed for opstilling af campingvogne og telte på pladsen.
Riis Camping ligger lige ved siden af – jf.
www.topcampriis.dk – hvor der er hytter
m.m.

Lørdag: Kl. 08,00 Morgenmad.
Kl. 09,30 Udstilling – Dommer Gunnar
Jensen.
Kl. 13,00 Frokost. (lækre grillpølser m.m.
kan købes) Kl. 15,00 Aut. apporteringsprøve. Kåring af klubmesteren 2011.
Kl. 19,30 Sommerfest.
Søndag: Kl. 08,30 Morgenmad.
Kl. 10,00 Apporteringsprøve. (Hvis der er
hunde nok). Herefter lerdueskydning, hvori
også indgår klubmesterskab. Skydningen
foregår på Riis skydebaner. Der er jagtbane
og to sportingbaner, hvoraf den ene har været anvendt til DM. Instruktion kan gives.

Tilmelding til udstilling og apporteringsprøve skal ske på DJU’s tilmeldingsblanket.
Attraktioner: 5 km til Givskud Løvepark
Til udstillingen kan der tilmeldes i følgende
og 20 km til LEGO i Billund.
klasser:
Hvalpeklasse - alder: 6-9 måneder - (uofProgrammet ser foreløbig således ud (Ret
ficiel klasse): 255 kr.
til ændringer forbeholdes):
Junior-, mellem-, åben-, brugs- og champ.
klasse. Alle klasser: 1. hund: 375 kr. 2.
Fredag :Kl. 15.00 Ankomst i løbet af dagen hund: 330 kr. 3. hund: 275 kr.
fra kl. 15.00.
Kl. 17,00 Fælles Markprøveregler – gennemgang v. Anton og Kristian
Kl. 19,30 Fælles grill – medbring selv
Bestillingsskema side
grillmad.
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Dansk Gordon Setter Klub

Førstegangs hundefører på hovedprøven

Nye VK-hunde

Østjyllands PB Freja v/Rasmus D Bak
Nørre Løgums Dina af 5. Maj v/ Àsgeir
Páll Júliusson

Apporteringsprøver

DGSK afholder AUT. apporteringsprøve
lørdag den 2. juli 2011 kl. 9,30 ved Kolding.
Dansk Gordonsetter Klub afholder apporteringsprøve lørdag d. 25/6 kl. 13:00
Sted: Hagested Gislinge Jagtforening
Se alt om prøverne, tilmelding mm. på
side 26.
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Som førstegangs deltager på DGSK
årsprøve, var der meget nyt at tage stilling
til. Det var første gang, at Chester og jeg
skulle på prøve flere dage i træk og vi havde
store forventninger til weekenden. Håbet
var selvfølgelig at vi kunne gøre det godt og
måske også komme med i UKK. Så langt
nåede vi ikke og jeg det skyldes sikkert
mere min manglende erfaring som hundefører end hundens manglende evner.
Interessen for jagthunde dressur står jeg
nok også alene med herhjemme, så lidt
kvali-tets tid med andre hundefolk er også
værd at tage med.
En af de store udfordringer jeg som ny
hundefører har, er at læse hunden og korrigere de fejl og mangler der opstår i dressuren. At få lov til at gå med hund i 2 dage
i træk er super, da jeg derved fik lejlighed
til at diskutere og korrigere de forskellige
ting. Jeg fik rigtig meget hjælp fra de andre
hundefører – ja selv fra dommerne. Det er
noget der kan flytte tingene.
En god forberedelse til hovedprøven var
DGSK klubbens trænings ture i foråret.
Jeg deltog hos Ole Darman, Asgeir og hos
Bjarne Kleis. Jeg håber dette kan fortsætte.
Det er jo interessant, at når jeg som ny hundefører får at vide, at jeg skal hjælpe hunden
med at vende korrekt, så må jeg i dag
erkende, at det har taget mig over et halvt
år, at forstå hvad det betyder, for min måde
at håndtere hunden på. Det er altså et stykke
vej fra ord til selv at kunne gøre det. I dag
kan jeg næsten garantere, at jeg kan vende
Chester kor-rekt, bortset fra nogle enkelte
gange. Men træningsturene var vigtige, da
der her var tid til at få diskuteret det hele
grundigt igennem.
I dag er jeg meget glad for at jeg gik i gang

Dansk Jagthunde Derby 2011
2 Gordon settere blev præmieret på Derbyets første dag, Q-Bic’s Jumbo ved ejer og
fører Pernille Bruun Lorenzen fik 2.UK og
Østjyllands RBll Sandy ved ejer og fører
Søren B. Thygesen fik 1.UK.
Det var en flot præstation af Jumbo og Pernille, men desværre nåede de ikke igennem
til lørdagens 2. heat.
Sandy og Søren gik videre med karakteren
1B. Sandy havde en et godt slip i 2. heat
hvor søg, fart og stil var i top og lå derfor
ganske pænt rangeret inden matchningen.
Efter matchningen opnåede ekvipagen en
flot 3. vinder. En særdeles flot præstation,
når man tænker på at Sandy havde 3 fugletagninger om fredagen, hvoraf de 2 desværre blev spoleret af makkerhundene inden
situationerne var jagtbare.
DGSK ønsker tillykke til Sandy og Søren,
som i øvrigt også selv er opdrætter idet
Sandy er efter :
(DKJCH Ronja-Entangens B Boss)

med hundesporten. Det var jo Peter Ra-faelsen, som fik mig inspireret til dette skridt.
Cecilie havde godt nok nævnt mulighe-den,
da jeg købte hvalpen, men jeg slog det hen
da jeg dengang ikke vidste meget om markprøver. Men Peter fik mig overbevist om, at
både Chester og jeg kan få glæde af dette.
Det må jeg i dag sande er korrekt. Det at der
er et mål med træningen og at det hele skal
bruges er med til at motivere.
Afslutningsvist vil jeg gerne skrive et par
ord omkring, hvad der fik mig til at vælge
Gordon Setteren. Nu har jeg altid været vild
med Gordon Settere, da jeg synes hunden er
utrolig smuk. Her skylder jeg nok at sige, at
både Cecilie/Frank og Christina/John Bak
har en stor del af æren for dette. Jeg var jo
meget i tvivl omkring, hvilken setter jeg
skulle vælge og om jeg overhovedet kunne
vælge en setter. Jægere der ikke kender
set-tere har jo nogle frygtelige historier at
fortælle om denne hund. F.eks. fik jeg at
vide at den skulle ud 3 timer om dagen og
ikke var til at styre. Men efter længere tids
skriverier på mail og telefon samtaler var
dette spøgelse nu manet til jorden.
Det skal dog siges, at den første aften med
Chester, netop hjemvendt fra kennel Wøkk
med min 8 uger gamle hvalp, der troede jeg,
at jeg havde begået en stor fejltagelse. Chester var nærmest som en raket i stuen og var
overalt i 3 timer, hvorefter han blev lukket
inde i et bur og hylede i 8 lange natte timer.
Det har vores lille baby – Laura – aldrig
nogensinde gjort. Ingen sov den nat.
I dag er vi meget glade for vores dejlige
hund.
Tak til alle for en fantastisk weekend.
Lasse Weberg

Dansk Gordon Setter Klub

”Comeback”

i hundesporten, og være der hvor man
mødes… Ser hinandens hunde på marken og
taler med hundeførerne samt lytter til alle de
gode historier.
Med indkøb af GS Reisavannets Bella fra
kennel Reisavannet (nu Reisarypa) i Norge
efter Åens II Jolly (mor) og Langsuas Boss
(far), var jeg naturligvis forventningsfuld.
Hvad jeg havde fået at arbejde med? Det
gik hurtigt op for mig, at jeg havde købt en
hund som var selvstændig og uden at overdrive, havde jeg fået en hund som var lidt af
en udfordring for mig.
Bella var helt fra starten stort gående. Hun
har en god næse og i begyndelsen stoppede
hun ikke før hun havde fundet fugl…. i en
kort stund, hvorefter hun forsatte!! Ja, det
er jo ikke skidt for noget, uden at det er godt
for noget andet. Trænings perioden førte
til den konstatering, at Bella var årsag til at
min vægt var blevet mindre
Tilbage igen efter ca. 10 år uden hund… Det Efter mange træningsture kunne jeg se at
har altid været min interesse at være med
mit arbejde var ved at lykkes og var klar til
i hunde- sporten, men pga. mit arbejde har
at blive afprøvet. På Dansk Gordon Setter
det desværre ikke været muligt i en periode. hovedprøve blev Reisavannet’s Bella præSidste år gav mig muligheden og det er
mieret med 2 x 1. UK samt 1. vinder i UKK.
dejligt at være tilbage igen.
Jeg vil gerne afslutte min lille historie med
Jeg har glædet mig til igen at deltage på
at sige tak for den varme ”velkomst” jeg har
markprøverne og stå på prøvedagen sammen fået på mit ”comeback” til hundesporten.
med min hund og de andre hundeførere,
Mvh
med en stor forventning til hvad dagen brin- Michael Olsen
ger. Og opleve det, at være med igen

Från Sverige
Ett stort tack till DGSK för ett mycket
bra arrangerat huvudprov 2011 och
trevligt bemötande.
Det är imponerande att ni lyckas få 8
partier(UK/AK) på två dagar och därefter 3 partier i segrarklass (VK). Det
ligger mycket hårt arbete för styrelsen
bakom ett så stort prov på fält, det är
många tillmötesgående markägare som
har ställt sina marker till förfogande
och ett stort antal domare verkligen
har gjort sitt bästa för att få hundarna
till premiering. Att se så många bra
Gordonsettrar reviera med full fart och
bra stil på stora öppna fält är en fröjd
för ögat. Det var mycket bra tillgång på
fågel och alla hundarna fick sina chanser, det blev också många premierade
hundar.
SI center var en förträfflig förläggning med goda möjligheter att
rasta hundarna. Festmidda-gen med en
stor uppslutning av markägare, domare
och klubbmedlemmar blev en glad
till-ställning.
Ett särskilt tack till Anton Dahl, Peter
Rafaelsen och Ásgeir Páll Júlíusson
som gjorde det möjligt för oss att
komma till Danmark
Lena o Bengt Stenson

DKK´s Forårsvinderklasse
i Bramming, den 21. marts 2011
Nørre Løgums Beckham og jeg opnåede 1.
VK med HP, hvorved vi kvalificerede os til
DKK´s For-årsmesterskab (DM)

Bestillingsskema til klubweekend
Navn
A Pris
Antal
Overnatning pr. køje fre/lør
50,00
Overnatning pr. køje lør/søn
50,00
Campingvogn weekend
100,00
Morgenmad Lørdag
60,00
Morgenmad Lørdag – barn
30,00
Festmiddag Lørdag
130,00
Festmiddag* Lørdag – barn
65,00
Morgenmad Søndag
60,00
Morgenmad Søndag – barn
30,00
Apporteringsprøve Lørdag
225,00
Apporteringsprøve Søndag
225,00
Udstilling Hvalpeklasse 6-9 mdr.
255,00
Udstilling Alle klasser
375,00
Total vedlagt / indsat i alt
*Buffet; 2 slags kød, flødekartofler & salat samt dessert.
Tilmelding af hunde
Hundens navn

Hundens ejer:
Navn

DKK nr.

Vej

Fødselsdato

Postnr.

Køn

I Alt

Udstillingsklasse

By

Apport
prøve

Tlf.

Underskrift:____________________________ Dato:_______________2011
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Dansk Irsksetter Klub
Ny formand i DISK

Klubredaktør:
Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle.
Telf. 75834009,
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com hannekrag@ofir.dk
Formand & hvalpeformidling:
Erik Rimmen, Havhusvej 5, Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98960368 – 30960368.
E-mail fam.rimmen@has.dk
Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke
Hyllinge.
Telf. 46404587 - 24647270,
E-mail: juuls@mail.dk
Hvalpeformidler:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg.
Tlf. 86538501 – 51324035,
E-mail kirstinekjaer@privat.dk

Tak for en velafviklet
DISK hovedprøve 2011.

Dansk Irsksetter Klubs hovedprøve 2011,
var i år lagt i Ulrik Kjærsgaards gode erfarne hænder. Ulrik havde til mindste detalje
gennemtænkt denne prøveweekend, så alt
klappede og det blev en stor og god oplevelse for alle deltagere. Jeg deltog selv i et
møde sammen med alle hjælpere og terrænledere som blev afholdt på Gl. Toftegaard,
her mærkede jeg tydeligt, hvordan alle udviste stor velvillighed overfor Ulriks planer og
ønsker. Ulrik du er særdeles vellidt blandt
hundefolket i Nordjylland, vi skylder dig
meget, for mange gode oplevelser, du har
skabt for os med vore hunde, derfor skal du
have tak, særligt skal du have tak for at du
påtager dig jobbet som prøveleder for Dansk
Irsksetter Klubs nordlige hovedprøve. Jeg
beder dig tage en hilsen og tak med til alle
dine hjælpere, fra Dansk Irsksetter Klub.
Erik Rimmen.

Den populære
kagebagende
prøveleder Ulrik
Kjærsgaard.
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DISKs nye formand Erik Rimmen.

Ved generalforsamlingen på Fårup Skovhus, i Saltum den 25. marts 2011, blev Erik
Rimmen, Lønstrup, valgt som ny formand
i Dansk Irskesetter Klub. Erik er i forvejen
kendt af rigtig mange medlemmer, da han
har været medlem af DISK i mere end 30 år,
og de sidste 25 år som aktivitetsmand nord

www.irsksetterklubben.dk

for Limfjorden. I mange år var Erik også
medlem og formand for, det nu nedlagte
Avlsvejlednings udvalg.
Ikke kun blandt DISKs medlemmer er Erik
kendt, men også i lokalområdet har Erik påtaget sig arbejde, blandt andet som formand
i den lokale jagtforening, og som jagttegns
instruktør, undervisning af nye jægere i våben brug og jagthundedressur. Alt sammen
steder, der giver en fin mulighed for at vise
den ”Irske” frem, som en smuk, jagt, prøve
og familiehund.
Erik er ikke kun kendt som markprøve
dommer, men også som hundefører, blandt
andet med sit eget Mårup opdræt, har Erik
opnået mange fine resultater. Nævnes kan
hunde som: Tøk, Line, Dina (My), Mårup
Donna, Klippeøens Pri, Klippeøens C. Sill
og Mårup Klip. Alle hunde med vinderklasseplaceringer. En 4. placering ved Danmarksmesterskabet, er det også blevet til,
med Dina (My).
På medlemmernes vegne, bydes du
velkommen til arbejdet, med at bringe den
Irske Setter frem i forreste række på jagt,
prøver og udstillinger.
Palle Krag.

Hovedprøvens UKK.
Til unghunde konkurrence klassen havde
3 hunde skaffet sig adgang inden Hovedprøven.
Erika 11463/2009, ført af Ulrik Kjærsgaard, Kragereden Moneypenny 03558/2010,
ført af Palle Krag, og Yobbo´s Chester
103790/2009, ført af Helge Knudsen.
På Hovedprøven fik også
Ginkgo11462/2009, ført af Alex Røge
Hermansen, 1. præmie i UK.
Resultatet blev, at Erika ved Ulrik Kjærsgaard blev 1´vinder, med Ginkgo ført af
Alex Røge Hermansen som 2´vinder. To
virkeligt gode hunde, der blev rost meget af
dommeren.
Klubben ønsker stort tillykke.
Ulrik med Erika, en værdig vinder af årets UKK.

Fortsætter i bestyrelsen
Flemming Jensen, der indtrådte i bestyrelsen, sidst på året
i 2010, fortsætter som suppleant til generalforsamlingen i
2012. Flemming har i mange år, tidligere været i bestyrelsen og avlsvejledningen, og medbringer stor viden og
erfaring.
DISK ønsker velkommen til arbejdet.

Dansk Irsksetter Klub

Irske toner til hovedprøvens festmiddag
I forbindelse med festmiddagen til årets
hovedprøve med standkvarter på Fårup
Skovhus i Nordjylland var det lykkedes
prøvelederen via omveje, at overtale en
lokal duo på keyboard og guitar/mandolin
til at stå for underholdningen.
Nu er trætte markprøvefolk, som har givet
den hele armen på marken i to dage, ikke
verdens letteste publikum at begejstre,
men for de to gæve musikanter, Fridlev og
Johannes Larsen, lykkedes det vældig godt
at få stemningen i salen løftet et par grader,
med en fin blanding af folkemusik og fællessang fra Norden og Irland.
Ud over den anekdote, som Ulrik Kjærsgaard nævnte i sin introduktion af underholdningen, så ligger der faktisk endnu en
ganske god historie gemt bag det faktum, at
det netop blev Fridlev og søn, som stod for
underholdningen. Jeg er blevet opfordret til
at skrive lidt herom af Palle Krag, hvilket
jeg har takket ja til.
Jeg har kendt Fridlev og Johannes i en del
år efterhånden. Fridlev er en meget god ven
af min familie, og utallige gange har han
underholdt på mine forældres sejlbåd med
sin guitar og mandolin. En sommeraften,
år tilbage, faldt samtalen på, at jeg havde et
par af de røde hunde gående hjemme, som
blev brugt på jagt og markprøve.
Fridlev kunne berette, at han skam kendte
en del til racen og sporten, idet han tilbage

i 70’erne selv var engageret i klubben og
arbejdet med den røde setter. Ja faktisk
havde han ved nærmere eftertanke deltaget
i settermatchen, som det hed dengang, med
sin hund – Dannerhøjs Toke – der efter
sigende var en ganske udmærket repræsentant for racen.
Jeg dykkede senere ned i de kilder jeg
havde til min disposition og spurgte også
ældre hundeførere til råds, men fandt ingen
informationer omkring hverken hund eller
førers bedrifter, men jeg måtte jo stole på
manden, om end vi var en kende beduggede, da samtalen fandt sted.
Jeg inviterede samme efterår hr. Larsen på
en lille hyggejagt på mit revir, så han kunne
genopleve suset fra en velgående Irlænder
på gul efterårsstub og eventuelt få en fugl
for bøssen. Jeg husker ikke om det lykkedes, men glæden i hans øjne ved synet af
hunden var ikke til at tage fejl af. Gammel
kærlighed ruster ikke sådan lige.
Under festmiddagen kom Palle Krag hen
til mig og spurgte ind til ham musikanten,
der i sin intro havde nævnt hans gamle kærlighed til den Irske setter. Selvom han ikke
genkendte manden, så kunne han bestemt
huske hunden – Toke.
I går modtog jeg fra Palle en artikel fra en
gammel årbog, hvor Fridlev Larsen havde
skrevet et indlæg om mødet med Toke,
jagten og hundesporten samt ikke mindst de

oplevelser han satte pris på ved jagten med
den røde hund. Dermed er min søgen efter
informationer om Toke afsluttet, og jeg vil
glæde mig til at overbringe det mere end 30
år gamle minde til forfatteren ved lejlighed.
Nu tror jeg sejlbåden og musikken har
bedst tag i Fridlev lige nu, på det sted hvor
han er i sit liv. Kender man Fridlev, så
forstår man, at det for ham er alt eller intet.
Man gør ikke noget halvt, men hvem ved
– måske kommer der igen en lille ny rød
hvalp på ejendommen nær Brovst i løbet af
de kommende år. Tak for en god hovedprøve og på gensyn!
Alex Røge Hermansen, Tårs.

Fridlev Larsen (Toke) spiller.

Forårets markpræmierede hunde

Stort tillykke til Kim med Unika. Settermosens Alice 07564/ 2007, ejet og ført af
Endnu ikke fyldt 2 år, på forårets førKent Madsen, fik 2. præmie i AK. Alice har
HP. Tillykke, det var en stor dag i Hornsste markprøve den 13 marts 2011, fik
tidligere opnået 1. præmie i åben klasse.
herred. Dagen efter, den 19 marts, fik
Kirstinekjær´s D. Eddie 06716/2009, ejet
Yobbo´s Chester 10370/2009, ejet og ført af Fuzzy 19093/2007, ejer David Højgaard,
og ført af Gunnar Jensen, 1. præmie i åben
Helge Knudsen, 1. præmie i UK.
fører Ole Schmidt, fik 2. præmie i åben
klasse, og dermed adgang til at deltage i
klasse.
Chester skaffede sig dermed ret til at delVinderklasse. Ualmindelig fint af så ung en tage i UKK på Hovedprøven.
Irmüns May Theis 00338/2009, Ejet og
hund. Tillykke. På samme prøve fik KrageI vinderklassen ved Bramming, blev
ført af Tommy Pedersen, fik 3 pr åben
reden Moneypenny 03588/2010, ejet og ført Kragereden Debbie13553/2007, ejet og ført klasse.
af Palle Krag, 1. præmie i UK, kun 13 måaf John Skovgaard Nielsen, 4. vinder. Det
Narefjells E Ruske Sara N14214/06, ejet og
neder gammel. Samme dag i Nordjylland
skulle senere vise sig, at blive meget bedre, ført af Hans Gjøslien, Norge, fik fredag 2.
fik Erika 11463/2009, ejet og ført af Ulrik
idet Debbie placerede sig som 3. vinder på
præmie, og lørdag 1. præmie i åben klasse.
Kjærsgaard, 1. præmie i UK. Dertil komSara er tidligere præmieret og har før deltaDISKs hovedprøve, og dermed fik afgang
mer, bedste unghund på DISKs hovedprøve, til DKKs Mesterskabsprøve. Her blev Deb- get i DISKs VK.
og 1. vinder af UKK. Et ualmindeligt flot
bie 1. vinder og dermed den første IrsksetSøndagens vinderklasse, var stærkt besat
resultat, et stort tillykke til Ulrik og Erika.
med gode hunde, der tidligere har klaret sig
ter der har vundet ”forårs DM”.
Samme dag på Sjælland fik Kiwi Line´s
Det må siges, at være forårets største præ- godt vinderklasse sammenhæng. Resultatet
Kokus 06289/06 og Citrus 23647/07, hver
blev at, Unika ved Kim Jacobsen blev 1.
station, tillykke til John og Debbie.
en 2. præmie i åben klasse. Citrus fik 3 dage På DISKs Hovedprøve er følgende hunde vinder. 2. vinder Lohmann´s Jaffa ført af
senere sin 1. præmie i Åben klasse, og der- præmieret: Ginkgo 11462/2009, ejet og ført Frank Krøyer. 3. vinder Kragereden Debbie,
med adgang til VK. Mårup Klip 02208/07
ført af John Skovgaard Nielsen. 4. Vinder
af Alex Røge Hermansen, 1. præmie i UK.
fik sin 1. præmie den 14 marts, ved Thisted, Ginkgo blev søndag 2. vinder i UKK, kun
blev Dona, ført af Torben Reese. 5. vinder
og benyttede lejligheden til allerede på
Mårup Klip, ført af Erik Rimmen. 6 vinder
overgået af sin søster Erika. Et par gode
DISKs hovedprøve, at få 2. præmie i åben
unghunde, opdrættet af Ulrik Kjærsgaard.
blev Freja, ført af Flemming Jensen.
klasse, og i vinderklasse, at placere sig som Unika 05893/2007, ejet og ført af Kim
Palle Krag.
5. vinder. Forårets første vinderklasse på
Jacobsen, fik 1. præmie i AK. Unika er
Sjælland blev en stor sejr for Irsksetterne.
tidligere placeret i VK, og blev søndag 1.
Lohmann´s Jaffa 06083/2005, ejet og ført af vinder af søndagens vinderklasse. Unikas
Frank Krøyer, blev 1. vinder med HP. Kiwi fineste præstation i foråret, var dog at blive
Line´s Krokus, blev 2. vinder ligeledes med 5. vinder ved DKKs Mesterskabsprøve.
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Dansk Irsksetter Klub

DKK Mesterskabsprøve 2011

John blev den første Irske vinder af ”forårs DM” med
Debbi. Foto: Aage Stenhøj Jørgensen.

Det er altid med stor forventning, at man
deltager på DKK mesterskabsprøve, dels er
det en ære at blive udtaget, dels er det altid
en yderst velarrangeret prøve som Prøveleder Jan Lorentzen afholder. Terrænerne er
altid velbesat med fugle, og konditionerne
er således så ens, som det kan blive for alle
ekvipager på de 3 hold.
I år var det med ekstra stor forventning og
et par sommerfugle i maven, at jeg kørte
mod Mekkaet for de stående engelske hunde
– Tuse Næs ved Holbæk. Vejret var perfekt
– sol fra en skyfri himmel og en let vind fra
Nordvest, men den største forventning var
knyttet til de kvalificerede Irske Settere –
Jeg følte virkelig, at vi havde en chance for
at vinde i år, da vores hold aldrig har været
stærkere.
Dona v./ Torben Reese. Den erfarne ekvipage på Mesterskabsprøven med imponerende 5 kvalificeringer til denne prøve
Unika v/ Kim Jacobsen. Ekvipagen var
helt suveræn på DISK hovedprøve med en
1. Pr. i ÅK, vinder af ÅK og med 1 VK. m.
CACIT på søndagens vinderklasse.

Kragereden Debbie v./ John Skovgaard.
Debbie har vist rigtig gode takter og en
imponerende VK præmieringsprocent på 80,
dog endnu uden at nå helt til tops.
Kiwiline’s Kokus v./ Jan Lorentzen. Viste
på DKK’s internationale Vinderklasse, at
hun er en stilren hund af et meget stort
format, som kan slå selv de bedste hunde
vores ”konkollegaer” kan stille op med. Hun
kronede en flot dag med en 2. VK. m. Res.
CACIT
Lohmanns Jaffa v./ Frank Krøyer. Viste
ligeledes på DKK’s internationale Vinderklasse, at hun er en stilren hund af et meget
stort format og kronede dagen med en 1.
VK. M. CACIT. Jaffa opnåede ligeledes 2.
VK på DISK Vinderklasse.
Så alt i alt rigtig gode hunde, som hver
især går lige op med selv de skrappeste
modstandere. Det er ligeledes værd at
bemærke, at der er tildelt 3 CACIT’er til 3
forskellige Irske Settere – Således er 3 ud af
5 CACIT’er tildelt til en IS i dette forår.
Det blev desværre stolpe ud for både Lohmann’s Jaffa og Kiwiline’s Kokus – så bedre
held næste år, så lad mig hellere fokusere
på, hvad der gik godt.
Der blev i alt taget 15 hunde med over
middag, så alle var klar over, at der ville
blive sorteret hårdt og kontant efter andet
heat. Debbie blev overført med 2A, med
mulighed for at avancere hvis der blev vist
rejsning. Unika blev overført med 1B. Dona
blev overført med 1B.
Efter lodtrækningen skulle Debbie møde
Donna i 2. heat. Slippet var en nydelse og
kulminerede med en perfekt fugletagning
med rejsning af Debbie. Derefter skulle
Unika ud mod ES Lady, endnu et godt slip
med Unika klart i teten.
Efter andet heat var Debbie rangeret som
nummer 1 og Unika som nummer 4.
Unika skulle således matches mod den
velgående GS Carloo. Endnu et godt slip
hvor dommeren vurderede, at Unika gik for
offensivt og Carloo mere på bredden. Unika
blev derefter sat af som en flot og meget

Yobbo´s Calle
10369/2009, Far
Klippeøens C Tjako
12274/2009, Mor
Rosendales Frida
09147/2002, fik på
Dansk Jagthunde Derby
den 15. april i år, 2.
præmie i UK, og overgik til anden dagens
afprøvninger. Det blev
desværre ikke til en
placering. På Derbyet.
DISK ønsker tillykke
med det flotte resultat.
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fortjent 5. Vinder.
Derefter skulle Carloo ud mod P Britta,
hvor Britta bliver sat over Carloo, han
brugte lidt for meget tid ved remisse.
Kampen om rettigheden til at dyste mod
Debbie i finalen stod derefter mellem P
Britta og en af forårets højst præmierede
hunde, P Erica. Det blev et tæt slip, men en
stand uden påvisning af vildt blev Erica’s
endeligt, og hun måtte sig se sig henvist til
en plads som en flot 3. Vinder.
Finalen blev således et opgør mellem IS
Debbie og P Britta. Efter et meget kort slip,
blev IS Debbie udråbt som suveræn, på en
fejlfri dagspræstation.
Et stort tillykke til de placerede hunde og
selvfølgelig et ekstra stort tillykke til John
og Debbie. Det var i øvrigt den første IS, der
vandt DKK Mesterskabsprøve.
Ud over at være et behageligt islæt på
markprøver, har jeg flere gange haft fornøjelsen af, at dyste med John. Han har nu fået
en top hund, der bliver svær at vinde over –
men jeg vil dog tillade mig at forsøge.
Frank Krøyer.

Kim Jacobsen og Unika blev en flot 5. vinder.
Foto: Aage Stenhøj Jørgensen.

Dubliner Mac Adamia DK14666/2008, er blevet
DKK racevinder i 2010.

DEBAT
Dansk Jagthunde Derby – en overvejelse værd.

Dansk Jagthunde Derby skal i en 3 årig periode
afvikles om foråret og det næste års tid bør bruges
til at debattere fremtiden for Derbyet.
På generalforsamlingerne, i foråret 2012, kan der
således laves de nødvendige indstillinger fra specialklubberne.
Nedenstående er undertegnedes personlige overvejelser i forbindelse med Derbyet og er således ikke
udtryk for hverken DGSK eller FJD’s holdning.
Overvejelserne er heller ikke ment som en kritik af
de sidste 2 års Derby, som absolut er blevet dygtigt
og professionelt afviklet.
Foråret er dog i forvejen kolossalt sammenpresset
med prøveafviklinger fra medio marts til maksimalt
medio april.
Om foråret er specialklubbernes hovedprøver højdepunktet for de fleste markprøvedeltagere, ligesom
mange føler at de mister muligheden for kvalitetsklasse, i hvert fald den lørdag Derbyet hidtil har
været planlagt på.
Derbyet trækker traditionelt mange ”engelske”
deltagere og tilskuere, sådan skulle det også helst
vedblive at være.
Der er ingen tvivl om, at den bedste afprøvnings
tid i foråret, både af hensyn til terræn og færtforhold, er fra først i marts til først i april. I nogle år er
endog de sidste 2 uger i februar særdeles brugbare.
Hverken FJD eller DJ ønsker, helt naturligt, at afgive deres traditionelle prøveweekender til afvikling
af Derbyet, ligesom mange prøvedeltagere giver
udtryk for at prøveafvikling på hverdage er ved at
have nået en grænse.
Alle hovedprøver starter i dag om fredagen og
samtlige DKK forårs vinderklasser er placeret på
hverdage. Tillige vil DJ i foråret 2012 også afvikle
et antal vinderklasser, uden at vi dog endnu ved,
hvor mange prøver det drejer sig om. Her vil hverdagene sandsynligvis også blive taget i brug.
Skal man være rimelig sikker på optimal afvikling
af Derbyet, både hvad angår vejrforhold, deltagere,
terræner og færtforhold bør den placeres en weekend mellem den 20. og 30. marts.
Jeg tror dog ikke specialklubberne er villige til at
afgive deres weekender til afvikling af Derbyet.
Historisk startede Derbyet, som en vigtig avlsprøve om efteråret for Pointere, under 2 år, og først
senere blev det samlede Dansk Jagthunde Derby
en realitet, med deltagelse af de fire oprindelige
engelske racer og senere også Breton.
Ser man på dagens situation har alle klubberne
stort set deres egen UKK prøve i forbindelse med
hovedprøven om foråret. Måske oven i købet med
et samlet kvalitetsmæssigt niveau en lille tak højere
end Dansk Jagthunde Derby, idet alle hunde her har
opnået en 1. præmie i UK.
Som avlsprøve er UKK klassen heller ikke mindre
betydningsfuld, idet alle hundene stort set er under 2
år, ligesom opdrætterne har mulighed for at se racen
samlet. Dog er derbyet vigtigt i den henseende at
alle afprøves her mod andre racer, så man undgår
”selvtilfredshed”.
Vintervejret kan være en hindring for en hensigtsmæssig placering af derbyet om foråret. Det har de
sidste 2 år allerede vist.
Der vil derfor være svært, på grænsen til det
umulige, at finde en forårs weekend hvor lørdag og
søndag ikke er optaget af kvalitetsprøver.
Den vigtigste baggrund for at flytte derbyet til
foråret, var argumentet om at det var blevet utroligt
meget sværere at samle efterårsterræn til så mange
hunde, ofte mellem 60 og 90, ligesom man mener,
det er åbenlyst at chancerne er mere ligeligt fordelt

om foråret end om efteråret.
En gennemgang af DPK og ESK årbog 2010 viser
at, der i ungdomsklasse, er en præmierings procent
om foråret, for Pointere og Engelsk settere, på 25,61
%, mens de samme racer om efteråret har en præmierings procent på 29,41 %. Hvorfor chancerne
skulle være ringere eller mere tilfældigt fordelt om
efteråret vidner disse præmierings procenter ikke
noget om.
I øvrigt, tilfældigt eller ej, ser man på 1. og 2. vinderen i år, placerede begges mødre sig som henholdsvis nr. 1 og 2 på efterårs Derbyet i 2006. De rigtige
gener virker således til at være en større garanti for,
at de rigtige hunde vinder, end årstiden.
Forslag til en løsning på problemerne kunne være:
1. At gå tilbage til den oprindelige efterårsweekend,
som stadig er ledig, eller finde en egnet weekend
sidst i oktober, hvor hønsejagten er forbi og den
værste jagtiver har lagt sig.
(Problemerne med datoer om foråret løses hermed,
ligesom man ikke ødelægger starten på hønsejagten. Efterafgrøder og bl.a. raps er også brugbare i
oktober)
2. Indføre at hundene skal være under 2 år på førstedagen af derbyet.
(Giver en bedre avlsmæssig værdi at se hundene
unge og forholdsvis let dresserede)
3. Indførelse af en 1. præmie i UK som kvalificering
til deltagelse i Derbyet, alternativt en skriftlig dommerudtalelse om hundens egnethed.
(Hæver kvalitetsniveauet betragteligt og gør en 1.
præmie i UK ekstra attraktiv at opnå. I dag kan man
kun bruge den til deltagelse i UKK, samtidig løses
en stor part af problemerne med at finde egnede terræner om efteråret, grundet noget færre deltagere)
Anslået vil der være maksimalt 30 – 40 hunde på
en sådan prøve, men den bliver ikke mindre attraktiv at følge, hverken som tilskuer eller deltager, nok
nærmere tvært i mod.
Med ønsket om en grundig debat på klubdage,
samlinger og vintermøder.
Venlig hilsen
Anton Dahl
Bjert den 22.4.2011

En oplevelse

Hundesport er flere ting, men fælles er spændingen
og nydelsen af solidt arbejde, baseret på førerens
indsats gennem tid. Og det er uanset, om det er på
en mark med fart og stil, schweiss-arbejdets koncentration, ihærdigt apporteringsarbejde i rør, den
taktiske gravhund i grav, støver på drev, etc. Hvad
der fascinerer mest, er en smagssag.
Et nyt tiltag er kommet - meget spændende, nostalgisk på sin vis, - og vel også elitært (hvem vil ikke
gerne have en hund blandt eliten?) - SKOVPRØVEN i Skagen.
Stående hund efter snepper..... fra et stort søg på
åben mark, til arbejde i skov i nær kontakt med sin
fører.
At få lavet en ny aut.-prøve forudsætter stort
arbejde igennem flere år, for at finde den rette form.
Det er lykkedes, fordi Ingemann har brugt sin indsigt, vilje og tid herpå.
Sig ham tak.
Tonen på prøven i marts var fortræffelig, man
glædede sig over (konkurrentens) hund kunne løse
opgaven. Det har måske også noget med Ingemanns
holdninger at gøre. Det er hundearbejdet, det drejer
sig om, ikke konkurrencen.
Som flere af deltagerne sagde: vi kommer igen
næste år.
Du skulle til marts - også tage en tur til toppen af
Danmark og se top-præstationer
foreslår
Torben K. Simonsen
Skærbæk 7000 Fa.

Angående ID-mærkning af allerede
øremærkede hunde.
Det fremgår af dyrlægens svar at man skal til
dyrlæge for at få chippet sin hund når den er over
8 uger og allerede tatoveret. Dette er ikke korrekt,
fordi man kan også kontakte Dansk Kennel Klub
og få en af deres ID-mærkere til at mærke hunden.
Man kan også kontakte ID-mærkeren direkte og
lave en aftale med denne. Fordelen er at man ikke
skal betale for andet end chipmærkningen, jeg tror
at dyrlægen også tager for en konsultation.
Med venlig hilsen
ID-mærker
Frede Nielsen
Godrumvej1, 7362 hampen
Tlf.: 40 42 19 01

Vagt i gevær !

- Et partsindlæg om FJD´s fremtid
Dansk Breton Klubs (DBK) bestyrelse har igennem et stykke tid været bekymret for rammerne
for den stående danske jagthund. DBK har i lighed
med andre specialklubber noteret sig et faldende
hvalpetillæg, der dog er stagneret (i DBK-regi m.fl.)
de sidste 4 – 5 år. DBK er derfor fortrøstningsfuld
i forhold til den stående hunds fremtid i Danmark,
idet klubben er af den opfattelse, at kun rabiate begrænsninger for jagtudøvelse i Danmark kan skade
udbredelsen af netop vores racer.
DBK´s bekymring er nu mest målrettet organiseringen og udviklingen af jagthundesporten. Her
har DBK´s bestyrelse tilladt sig at notere flere
uhensigtsmæssigheder inden for de 2 sidste års tid.
Uhensigtsmæssigheder, som på sigt, kan desavouere
og udvande samarbejdet om den stående jagthund i
Danmark.
DBK har til FJD´s førstkommende bestyrelsesmøde (18. maj) stillet forslag om at forpligte de
deltagende klubber til minimum 2 årlige fællesmøder, således at fællesskabet kan udfylde sin rolle i
det samlende fællesskab under DJU. Ligeledes har
DBK anmodet om en drøftelse af procedurer for
at rejse sager i DJU-regi. DJU blev orienteret om
dette i efteråret 2010, og denne artikel uddyber ikke
specifikt dette forhold nærmere, hvorfor læseren må
bruge fantasien med udgangspunkt i de sidste par
års referater og læserbreve i Jagthunden..
Når DBK rejser disse to fundamentale spørgsmål
for samarbejdet inden for de stående jagthundes
verden, skyldes det som sagt forskellige episoder,
som ikke nødvendigvis er direkte ødelæggende
for sporten og samarbejdet, men episoder som
kan opfattes som farlige tendenser for fremtidens
samarbejde eller mangel på samme. Meget firkantet
formuleret må det konstateres, at der har været alt
for mange vilkårligheder, som har præget arbejdet i
FJD og DJU de sidste to år. Det er ikke sundt.
For en god ordens skyld skal det oplyses, at
DBK´s indfaldsvinkel til samarbejdet i FJD og DJU
er ret simpel og målrettet. Først og fremmest er det
specialklubbernes ansvar at arbejde for udbredelsen
af den enkelte race til den danske jæger, og at fastholde og forbedre kvaliteten i racen med udgangspunkt i den enkelte races særpræg. Dette arbejde
bygger især på at fastlægge kvalitative avlsmål.
Dette sikres gennem mark- og apporteringsprøver
(Fælles Markprøve Regler) og udstillinger. Et
”simpelt” regelsæt.
Hermed er grundlaget for FJD etableret, idet alle
stående jagthunderacer i Danmark som udgangspunkt kan samles og måles over en kam i forhold
til krav, der understøtter betegnelsen en effektiv
stående jagthund – pointing og fugletagning,
søgsoplæg i stort og småt, lydighed, arbejdet efter
skuddet m.m. Alt sammen i respekt for den enkelte
races særpræg, hvor det er den enkelte jæger, som
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i sidste ende vælger den race, som passer bedst til
hans/hendes temperament.
FJD er derfor et naturligt samlingspunkt for alle
specialklubber, hvor udvikling af sporten (kvalitative avlsmål) kan drøftes på bedste vis, og hvor
fællesnævneren indledningsvis er den samme.
Samtidig er ”vi” også flere til at arbejde for en fælles sag, hvilket især er synligt ved deltagelse i de
mange markprøver, der arrangeres i alle dele af den
samlede organisation (inkl. DKK og DJ). Sammen
er vi stærke !
Næste naturlige skridt er DJU, hvor specialklubberne groft sagt skal stå til regnskab over for dem,
som har interesse i vores hunde. Først og fremmest
Dansk Kennel Klub, som til stadighed skal være
kontrollant i forhold til racernes stade i forhold til
eksteriør og sundhed. Så er der Danmarks Jægerforbund, som skal komme med input til, hvorledes
den stående hund skal forbedre og udvikle sig, for at
være interessant for den danske jæger.
Elementært, kære Watson ! Den nuværende
konstruktion med et FJD og et DJU er (eller burde
være) styret af en hel naturlig sammenhængskraft.
Pt. med FMR som samlingspunkt.
Hvad er der så sket de sidste 2 år ? Indledningsvis
har FJD tiltrådt en ny ”moderne” overenskomst.
Fair nok, men konsekvensen af den nye overenskomst er, at sammenslutningen (ubevidst) nu
vægter interne forhold helt ned på racer, frem for at
vægte fællesskabet. Dette kommer bl.a. til udtryk
ved, at FJD nu kun er forpligtet til at afholde ét
fælles møde om året. Til gengæld holder relevante
samarbejdspartnere (DJU/DUV og DKK) møder
hele året rundt, og her har fælleskabet FJD som
organisation indirekte frasagt sig muligheden for

at være en konstruktiv (demokratisk) medspiller.
Nogen vil nok mene, at det, at den kontinentale og
den engelske gruppe har et internt møde i FJD-regi,
kan råde bod på dette. Hvis det er tilfældet, så har
man taget første formelle skridt til en adskillelse af
interessenter inden for den stående jaghundeverden.
Den første kile til adskillelse af fællesskabet er
hermed så småt på vej til at bore sig ind, og bedre
bliver det ikke af, at manglende enighed gør det
nemmere at rejse tilfældige sager til drøftelse i de
enkelte samarbejdsfora.
I Jagthunden/februar bringes 2 referater, som bør
give anledning til bekymring i forhold til jagthundesportens fremtid. Her tænkes på de 2 FJD-referater
fra henholdsvis den kontinentale gruppe af 10.
november 2010 og den engelske gruppe af 24.
november 2010. Møder afholdt på det tidspunkt på
året, hvor FJD normalt ville have sit fællesmøde
nr. 2.
De 2 referater er utrolig interessante, fordi man
for første gang kan få et indtryk af, hvad der kan
opfattes som særlige forhold, som kun (eller især)
egner sig til en selvstændig debat inden for den
enkelte race-gruppering. Når det fremhæves her,
skyldes det, at mange aktive hundefolk har svært
ved at forstå, hvorfor det var nødvendigt at ændre
i vedtægterne for FJD, som man gjorde sidste
forår, således at vægtningen bliver, at FJD én gang
om året fremadrettet beskæftiger sig med fælles
forhold, og FJD´s undergrupper minimum 2 gange
beskæftiger sig med særlige racespecifikke forhold.
Har vi valgt den rette vægtning ? Og, hvad betyder
det reelt for fællesskabet i FJD og for kvaliteten, at
forskellige emner i forhold til fx kvalitative avlsmål,
nu kan rejses ad hoc af mindre grupperinger/interes-
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www.midtjyskvildtfarm.com

Egen hjemmeside?
Avler du, og vil du have solgt dine hvalpe?
Eller har du en god historie at fortælle?
•
•
•
•
•
•

Hjemmesider laves i CMS Joomla
Mulighed for selv at opdatere
Ingen begrænsninger i antal sider m.m.
Hjælp til køb af domænenavn og webhotel
Søgemaskineoptimering
“Webmaster-service”

Kontakt for tilbud
lemo@gribskovens.dk / 5099 0871

Resultatbog

Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47,
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.:
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges
i check, eller overføres via netbank til konto
0225-0016792667.
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Ønskes en uddybning af ovenstående indlæg, er man altid
velkommen til at kontakte DBK´s formand på 2025 7430



Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65:
email: ajagthund@hotmail.com

KÆLEDYRSKREMATORIET

senter ?
De to offentliggjorte referater illustrerer på bedste
vis, at fastlæggelse af separate dagsordener de to
grupper imellem kan skabe uenigheder på sigt.
Uenigheder som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i det fundamentale fællesskab, men kan være
afledt af tilfældige interesseforhold. Vi skal her
undlade at udpensle disse forhold, og blot opfordre
læseren til at gennemlæse de to referater. Det er dog
påfaldende, at begge grupper har væsentlige forbehold over for samarbejdet efter den nye konstruktion. Et klart faresignal.
Efter DBK´s opfattelse dokumenterer de udsendte
referater, at hundesporten, specialklubberne og de
mange aktive medlemmer på ingen måde er blevet
beriget med den nye konstruktion. Tværtimod.
Referaterne efterlader et indtryk af, at de to formelle
grupperinger stille og roligt kan risikere at flyde fra
hinanden, når dagsordenerne ikke styres af et fælles
fundament for målsætning, vision og samarbejde i
organisationen. Har vi råd til det ?
Nej, vi har ikke råd til at samarbejdet stille og roligt udvandes. Jagthundesporten er bedst tjent med,
at specialklubbernes ledelse i samarbejde fastlægger målene på den korte og den lange bane. Det
gøres ved at bruge den nødvendige tid på hinanden,
således at der ikke kan være tvivl om det fælles fundament. Dette vil forhåbentlig også sætte sit præg
på jagthundearbejdet i DJU-, DJ- og DKK-regi.
Hermed en opfordring til at bringe diskussionen ud
blandt de aktive hundefolk.
DBK´s bestyrelse
Søren Stenhøj

Lene Mortensen
Se mere på www.lenes.biz

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

Agerhøns - Familie

få større succes med din udsætning (et par + 20 kyllinger, 14 dage gamle)

Bestilling modtages på udsætningsklare fugle til senere levering
Alex Nissen, Blangstrupvej 12, 5610 Assens. Mobil; 40 43 48 50
Alex Nissen.indd 1

5/9/2011 9:42:15 AM
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KROMIX

Tlf. 75 73 18 61
kromix@kromix.dk

