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Når disse linjer læses er man
helt sikkert i fuld gang med
at skrive forslag til nationale
forvaltningsplaner for markvildtet specielt haren og agerhønen.
Forud for dette har der d. 1. juni været
afholdt workshop på DJ-Kalø, hvor FJDs
Markvildtudvalg var repræsenteret. Hensigten er, at forvaltningsplanerne skal vedtages
på Vildtforvaltningsrådets mødet i september
og derefter videregives til de berørte styrelser
og ministerier for så at føres ud i livet.
For Markvildtudvalget er det afgørende, at
planerne bliver visionære, resultater og mål
målbare, og nemme at håndtere i praksis. Der
må ganske enkelt ikke gå bureaukrati i dette
arbejde, og de midler, der bliver at gøre med,
skal for alt i verden ud og arbejde i forvaltningsområderne og ikke anvendes til kontrol
af en kontrollant eller løn til overødige
medarbejdere bag skrivebordene.
Markvildtudvalget har peget på, at forvaltningsområderne ikke skal være for store,
så de er nemme at håndtere. Der skal være
en styring af områderne, og der skal være
tilknyttet såvel pligter som rettigheder.
Når det gælder rettigheder peger vi bl. a. på
økonomisk kompensation til landmændene
og bedre muligheder for prædatorkontrol.
Hvis den storstilede plan skal lykkes, vil
jægerne med de stående hunde komme til at
spille en afgørende rolle ude i forvaltningsområderne, for uden det engagement som
vore medlemmer kan udvise og den viden,
som de besidder, bliver det hele ikke til
noget.
Det er som bekendt et faktum, at danske jægere i stor stil først og fremmest interesserer
sig for det vildt, som har noget på hovedet.
Ikke et ondt ord om det. Det er også et faktum, at danske jægere i stor stil er involveret
i større eller mindre konsortier rundt om i
landet, hvor jagten primært har en social
dimension. Heller ikke et ondt ord om det.
Men tilbage er der så os med de stående
hunde, der nyder nogle timers jagt i selskab
med en eller to gode hunde og et par gode
kammerater. Vi nyder at gå over markerne.
Vi nyder en tur langt hegn og grøftekanter,
og vi nyder en tur i januarskoven, for at
skyde en udfarvet kok for hunden.
Derfor er det også os, som må gå foran,
når planerne skal føres ud i livet. Vi har
den umiddelbare interesse. Mange har stor
viden på området, og sidst men ikke mindst
har vi lysten til at gøre noget for faunaen i
agerlandet.
Som bevis på, at vi mener det alvorligt,
har FJD også indstiftet en markvildtpris og
oprettet en agerhønefond, fordi man er af den
opfattelse, at gode initiativer bør belønnes.
Så derfor: Træk nu i arbejdstøjet. Tag godt i
mod indsamlingsbøtterne til agerhønefonden.
Vær med til at gøre en forskel
Rigtig god fornøjelse og god sommer.
Flemming Østergaard, redaktør.

8 DKKs mesterskabsprøver.
www.fjd.dk
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Dansk Jagthunde Derby

Åbne agerhønedage
FJDs markvildtudvalg arrangerer
åbne agerhønedage følgende tre
steder i landet.
Sjælland: 7. august kl. 19 på Sigerslevgård, Strøbjergvej 15, 3600
Frederikssund. Tilmelding til Bjarne
Hansen 40 80 79 80
Fyn: 13. juli kl. 19 på Egeskov Gods.

De fem engelske klubbers formænd samt
Derbyudvalget har den 25. april afholdt
et fælles møde omkring afvikling og tidspunkt for derby i årene fremover.
Med udgangspunkt i medlemmernes
synspunkter fra de engelske klubbers nylig
afholdte generalforsamlinger, hvor man
drøftede fordele og ulemper ved derbyets placering forår eller efterår, er det nu
enstemmigt besluttet, at derbyet fremover
afvikles som et forårsderby i 3. weekend i
marts måned. Dog afvikles derbyet 2013,
som er en overgangsordning, fredag den
15. marts og lørdag den 16. marts.
Herefter er det et ønske fra Derbyudvalget - samt fra de respektive engelske
klubbers side - at derbyet i årene fremover
afvikles lørdag/søndag i 3. weekend i
marts måned, uden det dog på nogen måde
må gå ud over muligheden for at deltage i
kvalitetsklasser i FJD og DJ regi.
I ekstreme og hårde vintre, hvor en ytning eventuelt kan komme på tale, henlægges derbyet til fredag/ lørdag i april måned
forud for DKK’s Mesterskabsprøve, som
afvikles søndag.
Udvalget for Dansk Jagthunde Derby
v/ formand Asger Stein.

Dansk Jagthunde Derby 2013
Husk at tilmelde din hund, der er født i
2011 til Derby i år 2013, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2013 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.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt
telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup. Tlf. 47381036.
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Mødested: P-pladsen ved godskontoret. Tilmelding til Steen Bendt Tlf. 23
72 94 36. Mail: steenbent@gmail.com
Nordjylland: 22. juli kl. 19 på Borupgaard, Trudslevvej 58 9480 Løkken.
Tilmelding til Kim Geisler Kristensen.
Tlf. 40 14 24 30. mail: kimgeislerkristensen@gmail.com
Der kan købes
øl, vand og
pølser til alle tre
arrangementer.

Verdensmesterskaberne 2012
VM for stående jagthunde afvikles i uge
42, 2012 i Serbien ved byen Nis. Dansk
Kennel Klub koordinerer VM og betaler for
tilmeldingen.
Der kan tilmeldes et hold kontinentale og
et hold engelske hunde med re hunde på
hvert hold samt to reserver.
Ligeledes kan der tilmeldes i Sankt Hubertus to ekvipager henholdsvis for mænd
og kvinder, der kan stille to hunde i hver
ekvipage.
Betingelserne for deltagelse er, at ansøgeren er medlem af Dansk Kennel Klub.
Udtagelseskriterier kan ses på DKK’s
hjemmeside.
For den enkelte ansøger kan der kun tilmeldes enten til VM eller Sankt Hubertus.

Ved ere tilmeldte hunde, end der kan
starte, afholdes der udtagelsesprøve (FCIprøve).
Der vil være mulighed for at deltage i ere
prøver i samme periode og område bla.
Middelhavs Cup.
Oplysninger og tilmeldinger:
Interesserede bedes sende tilmeldingsblanket og kopi af resultatbog snarest til:
Valdemar Larsen Kogtvedparken 86, 5700
Svendborg.
Tlf. 6220 8562, mobil 4025 8262, e-mail:
danskefm@gmail.com
Anmeldelsen skal være DKK i hænde senest
torsdag den 16. august 2012.

Mød Markvildtudvalget på dyrskue
Du kan møde FJDs Markvildtudvalg rundt om på sommerens dyrskuer. Udvalget er på
Roskilde Dyrskue 8. – 10. juni,
Det Fynske Dyrskue 15. – 17. juni
Hjørring Dyrskue 22 – 23 juni,
Landsskuet, Herning 5. – 7. juli
Ribe Dyrskue - fredag den 27. juli.
Kom og få en snak om terrænpleje og agerhøns. Du nder Markvildtudvalgets stand
sammen med Danmarks Jægerforbund (i Hjørring er udvalget i Det grønne hjørne).

www.fjd.dk

Til alle aldre
og
størrelser
Design, produktudvikling, kvalitet
og et konkurrencedygtigt prisniveau
er nøgleord for Pinewood, som er
T.N. Fashions eget varemærke,
og det er vi stolte af.
Et særdeles repræsentativt
forhandlernet bliver dagligt
bekræftet i, at vort produkt opfylder
forventningerne hos tilfredse
Pinewood-kunder.
Med vort sortiment yder vi således
et relevant bidrag til livskvaliteten
hos den aktive forbruger - nu,
som i fremtiden.

T.N. FASHION
Tlf. 46 73 32 86 . Fax 46 73 32 85
www.pinewood.dk
VI HENVISER TIL NÆRMESTE FORHANDLER
www.fjd.dk
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Et par dage i oktober
Helt fra barnsben var jeg vant til, at vi holdt jagtferie. Vi rejste en uge til det midt- og vestjyske, drog rundt i sognet, hvor far havde lov til at færdes. Det var tider! Engang imellem blev
dagene krydret af et par gæster, men ofte var vi kun os selv. Denne beretning handler om en
af de sidste jagtferier.
Tekst og foto: Flemming Østergaard

og får det visne græs, der er besat med millioner af ne krystaller, til at stråle og glitre
til alle sider.
Siden september har vi gået efter hønsene,
men nu er de blevet så stærke, at vi sjældnere og sjældnere får dem på skudhold, så
det er rart, at det nu er fasankokkene, der
skal holde for. Fasanen er på mange måder
en morsom og uberegnelig fugl, i hvert
fald når den skal skydes for stående hund.
Snart er de ikke til at sætte fast, men løber
Vækkeurets kimen forkynder, at klokken
rundt med hundene, for til sidst at rejse på
er syv. Det er tid at stå op. Morgenmåltidet
langt hold. Andre gange er de så løse, at de
overstås i en fart, inden unghundene skal
tager til vingerne for det mindste spektakel.
fodres, de skal nemlig blive hjemme i dag.
Endelig kan de holde så hårdt, at hundene
Udenfor slår kulden mig i møde. Det må
har stort besvær med at nde dem.
mindst fryse 3-4 grader, hvis man skal
Ved det gamle brunkulsleje mødes vi med
dømme efter rimen på græsplæne og buske.
de andre, hånder og udveksler synspunkter
Klokken otte kommer far og Henry, og
sidstnævnte har tre af sine hunde med, så vi m.v. En lille opstrammer og så i gang med
en stor roemark, der ligger lige for. Længe
er sikret frisk forsyning hele dagen.
varer det ikke, før Chick har stand, smukt
Vi når udenfor byen, og jeg sidder og
nyder en pibe tobak til motorens rolige sum- sekunderet af Bleika. Her er der altså fugl,
men selvfølgelig løber den, og en jagt på
men. Solen er rigtig brudt frem og kaster
nu sine stråler på det rimdækkede landskab, livet løs indledes. Stand, fodfølgning, stand,
Traditionen med jagtferie holdt sig i mange
år, altså med en hel uge til jagt, ja, den holdt
faktisk så længe, at de familiemedlemmer,
jagten omfattede, efterhånden havde for
travlt med arbejde og forretning, men erindringerne om den gang, hvor vi kun tænkte
på, talte om og levede for jagt i en hel uge,
står stadig for mig som en af de allerbedste
perioder i mit jægerliv.
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men stadig uden resultat.
Til sidst kommer kokken nede for enden af
roestykket. Men vi har garderet os. Karsten
når lige at snuppe den, inden den stryger ind
over kulgravene.
Vi stiler mod en dejlig langhåret græsmark
og kobler hundene ind. Her gælder det om
at være snedig, og ikke nøjes med at gå frem
over marken, for så bliver ”Morten” som oftest siddende. Nej, skal vi have harerne op,
må vi standse op, dreje rundt, snakke lidt,
i det hele taget gøre noget uventet. – Bang,
jeg nåede ikke engang at se den, men far
knækker roligt bøssen og går hen og samler
haren op. Han er utrolig hurtigt til dette, og
de gange, jeg har set ham skyde forbi til harer, kan let tælles. Nå, men nu må vi hellere
passe på, der ligger meget ofte to sammen.
I det samme bliver en græstot et stykke ude
til højre levende. For fuld fart går det ned
over marken, ene elegant løber, og farten
får yderligere en tand, da jeg sender to skud
forbi. Det har aldrig været min stærke side.
Vi morer os over forbierne, de andre gør i

hvert fald, og spydige bemærkninger er der
jo gerne nok af i en sådan situation.
Det er blevet frokosttid, og sultne jægere
bænker sig om bordet i stuen. Snakken går,
en snaps giver den en ekstra tand, og så
følger den ene ofte mere usandsynlige beretning efter den anden. Det var før jagthytternes tid og det medfølgende sociale samvær.
Vi spiste frokost, hvor det nu kunne passe
sig, og ofte var det min tante, som kom til at
lægge spisebord til.
Efter frokost gælder det mosen. Straks, vi
går i gang, letter tre kokke. Geværer ryger
op, og skuddene brager, men kun en enkelt
kok fandt vej ind i haglsværmen. Mellem
nogle piletræer rejser endnu en kok, skruer
sig op, og lige idet, den skal tage ugten,
leverer Henry den i et nt skud. Oppe ved
enden af mosen har Bleika fået stand. Vi
kommer der op og bliver enige om, at nu er
det far, der skal have chancen. På rejseordren følger Bleika hurtigt foden op ned
gennem en grøft og rejser en rigtig gammel
kok fra i fjor. Den får ikke lov til at yve
ret langt, før den i en sky af fjer bliver sendt
tilbage til jorden. Det er en stolt hund, der
aeverer til Henry.
Solen er ved at gå ned. Trætte jægere og
hunde samles ved vildtparaden, og påhører,
at jagten blæses af. Solen sender de sidste
stråler ind mellem et par grangrene, og kaster et underligt uhyggeskær over det hele.
Et par fasaner yver op til nattesæde, og
disen begynder at drive mellem træerne.
Andendagsgilder behøver ikke være
dårlige. Andendags gule ærter er det i hvert
fald ikke. De smager næsten af mere, men
andendagsjagt kan godt blive noget af en
tam affære, og sådan blev denne.
Det var gråvejr, lidt koldt og kedeligt.
Haretramp, op og ned ad marken, hvor
Karsten og jeg naturligvis lagde ud med at
skyde forbi, og det lagde ligesom recepten

for resten af dagen, som kort fortalt gav en
kok og en agerhøne. Vi havde mange høns,
det havde man den gang, og det vidste vi,
men få hold på dem midt i oktober er noget
ganske andet. Men altså denne dag – midt
formiddag – en lille plet roer, og så var der
stand. Vi lod rejse, og op kom fatter ”Girik”
med hele sin familie på 18 stykker, der
alle satte kurs mod engene. Fire geværer
knaldede, men kun en høne faldt, og idet
vi skød, rejste yderligere en ok, som gik
den modsatte vej. Jo, vi var ”heldige”, og
hønsene var over alle bjerge. Det mente vi i
hvert fald, men da vi om eftermiddagen kom
forbi roestykket med hundene i snor og geværerne på skuldrene, brasede begge okke
op og strøg mod mosen. De øj lavt mellem
pilebuskene og var borte. Vi var i høns den
dag, men ikke lige som vi havde tænkt os.
Og så den sidste dag, hvor vi skulle jage
sammen. Ja, der burde egentlig stå en hyldest til oktober på denne plads, for den dag
foldede efteråret sig ud i sin allerskønneste
pragt.
Vi havde valgt at starte dagen på ødegården, som egentlig ikke var nogen ødegård.
Den lignede det bare, og fordi den blev
beboet af en gammel eneboer på over 80,
særling og sikkert ikke vasket de seneste 10
år. Takket være hans manglende evner til at
driv landbruget, var her et sandt jægerparadis.
På nær en enkelt tdr. land var det hele
sprunget mere eller mindre i vild natur med
hundredvis af selvsåede graner i større eller
mindre grupper, vilde æbler, røn gyvel og
roser blot for at nævne nogle af dem. Mod
nord skiftede terrænet karakter. Eng gik
over i lyng, med hvidgran og birk, og det
fortsatte helt ud i mosen, hvor det sluttede
ved en mindre sø.
Over os hang den blå himmel og den kraftigt lysende sol, der skinnede og skinnede,
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belyste de hvide birkestammer og k græsset til at antage nuancer, der mere henledte
tankerne på en steppebrand. Et par gråænder
steg op fra søen, kredsede en gang og øj så
lige ind i solen.
Ole snuppede en hare, lige inden vi nåede
skellet, og Karsten skød forbi til en anden.
I hedemosen gik Mica gennem lyngen,
op langs et læhegn, gled ned i en grøft
og avancerede så langsomt frem. Det er i
sådanne øjeblikke, man oplever spændingen
ved jagten. Vildtets evne til at gemme sig
målt mod hundens evne til at nde det og
fastholde det. Mica drejede hovedet, kom
halvt op af grøften og stivnede. Hun nåede
kun at tage et enkelt skridt, da hun blev bedt
om at gå frem, så kom en ung kok til syne
i lyngen. Den k lov til at trække ret langt
ud – vi jagtede med en ung hund – før jeg
stoppede den med et godt skud. Men skuddet må alligevel ikke have været godt nok,
for fuglen lå ikke, hvor den var faldet, så nu
kom dressur, evner og træning til at stå sin
prøve. Med men med gammel erfaren hunds
sikkerhed, fulgte Mica foden og bragte
kokken, som var kommet et halvt hundrede
meter længere frem i terrænet.
Det var stolte hundeøjne, der tittede frem
over ryggen på den store fugl.
Klappelap – klappelap, en fugl skruede sig
op. Karsten kastede geværet til kinden. Et
skud og en lille buket brune dun, drev i vinden. Gives der noget skønnene end at være
med, når en nybagt jæger skyder sin første
sneppe. Med andagtsfuld bæven tog han den
brune fugl og klappede hunden på hovedet.
Vi strøg hattene. Vi sagde ikke noget. Det
var som om vi stiltiende var enige om, at
jagtens gudinde på forunderlig vis havde
smilet til os og sat et værdigt punktum.
Naturen havde denne formiddag åbnet sig
for os og vist os sin storhed.
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Den ni år gamle irsksetter Gaudy sætter tryk fra starten.

Masser af fugle i rapsen
DKK’s forårs-mesterskabsprøver for engelske racer blev afholdt i højt solskin den 14. april
på Vestsjælland.
Reportage: Anders Liand Nørgaard
Fremragende solskinsvejr lige fra morgenstunden. 31 hunde står klar, og ere
hundrede mennesker er mødt op til Dansk
Kennel Klubs Mesterskabsprøver for engelske racer.
Morgenparolen holdes på pladsen lige
foran Hørby Færgekro med udsigt til vandet,
men forude venter knæhøje rapsmarker
længere inde i landet. De 31 hunde er allerede eliten. Flere end 300 starter er i løbet
af foråret blevet kogt ned til udvalget her.
De mange tilskuere viser da også, at der er
massive forventninger til noget rigtig ot
hundearbejde i dag.
Parolen bliver hurtigt overstået. Både
hunde og mennesker er ivrige efter at
komme i gang, og snart er tre lange kolonner af biler på vej ud i det vestsjællandske
landskab.
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Formiddagen viser sig fra sin bedste side.
Solen skinner, brisen er ganske mild, hundene sprinter gennem rapsmarker i hæsblæsende tempo, og tilskuerne kan fra vejkanten
nyde mange otte situationer, hvor hundene
rejser fugle ot.
- Nogen mangler lidt stræk i galoppen, og
så var der et par forkerte vendinger ind i
mellem, men det er altså småting, der afgør
det i toppen, revser dommer Jørgen Gordon
Andersen de forsamlede hundeførere på et
af holdene.
Ansigtsudtrykkene viser tydeligt, at deltagerne udmærket er klar over, hvis deres
hund har lavet en fejl. Alle smiler dog stadig, også dem, der godt ved, at dagen er slut
for dem – i hvert fald som hundeførere
De tre hold får arbejdet sig gennem alle
hunde, og da det bliver frokosttid, er der
www.fjd.dk

ni hunde tilbage. Ganske morsomt fordeler feltet sig næsten helt jævnt på de fem
deltagende hunderacer. To gordon settere, to
irske settere, to engelske settere, to pointere
og en enkelt breton. Og så var hund nummer
10 på listen faktisk også en breton, der lige
præcis ikke kom over stregen.
Blandt de hunde, som får lov til at fortsætte
over frokost, er også den absolut ældste
hund på dagen, irsksetteren Gaudy. Om et
par måneder runder han de ni år. Det gør
ham næsten dobbelt så gammel som de
este af hans konkurrenter. Men i frisk forårssolskin og rapsmarker til alle sider er det
svært at få øje på alderen i den skinnende
rødbrune hund. Det eneste, der måske afslører erfaringen, er roen – de unge hunde sitrer
alle sammen lidt af begejstret forventning.

Gaudy, sidder roligt og ser nærmest ud, som
om han studerer modstanderne lidt.
Hundefører Niels Erik Krüger fortæller, at
Gaudy tidligere har været til DM, men på
grund af alderen var han ellers pensioneret
på prøvefronten. Gaudy synes dog ikke til
sinds at slå sig helt til ro endnu, og i foråret
gik han så nt, at han alligevel k en chance
til. En chance han i dag udnytter på neste
vis.

alder begynder nu at kunne ses. Galoppen
bliver lidt mere bølgende i takt med farten
daler. Den aldrende hund må se sig slået
på energien mod de langt yngre hunde.
Dommerne spotter det straks, og Niel Erik
Krüger og Gaudy må nøjes med en syvendeplads. Gaudy udpeges dog som reserve, hvis
en af de seks nalister skulle nde på at lave
noget helt galt.
Så da nalen går i gang får Gaudy lov til at
få vejret, mens Niels Erik Krüger stolt klør
Efter frokost skærpes konkurrencen og an- sin hund bag øret.
tallet af tilskuere vokser. De mere magelige - Til allersidst, var han blevet træt. Men det
hundefans ved, at det er over middag, hvis
er jo gået ud over al forventning, griner han.
man vil ud og se det helt sublime hundearOg selvom det måske var Gaudys sidste
bejde. Og stemningen er så god, at næsten
prøve, så venter der ikke hunden en rolig
alle de hundeførere, der nu er ude af konkur- alderdom.
rencen også slutter sig til tilskuermængden. - Nej, der er masser af års jagt tilbage i ham,
Hundene slippes i friske rapsmarker, og hvis siger Niels Erik Krüger stolt. - Han er også
man før frokost kunne snige en fejl forbi
en fremragende apportør.
dommeren, så er det slut nu. Dommerne,
Også arrangørerne er tilfredse. - Det er
som i udvælgelsen havde hvert sit hold, er
gået rigtigt nt. Vi har jo jævnt med fugle
nu samlet og hundene har nu hele tiden tre
hele tiden, siger prøveleder Finn Møller
sæt dommerøjne på sig.
Jørgensen fra Dansk Kennel Klub.
En meget ot stand får dommer Joakim
- Det er fremragende hunde, vi ser her i
Skovgård Larsen i løb. Men standen viser
dag. Det er hunde, der går på jagt for deres
sig at være for en gårdkat, der har bevæget
førere. Selvom det foregår langt ude, så kan
sig ud i skellet til marken. Hunden rejser nu vi hele tiden se kontakten med føreren, siger
katten nt, og missen gemmer sig fornærhan.
met i et træ. Der bliver grint lidt i baggrunden, og en af de andre dommere kommenTil sidst er der kun gordon setteren Vinterer tørt, at hundens arbejde såmænd havde terdalens Tillaans og pointeren Mørups
givet toppoint, hvis det altså havde været
Britta tilbage. Tillaans fører på point, og da
en fugl. Men prøven fortsætter, og de seks
naleslippet har været i gang i re sekunder,
vinderhunde skal ndes.
er mesterskabet afgjort. Britta laver en kovending, og så er der ikke mere at rae om.
Niels Erik Krüger og den irske setter,
Så det er en stolt Erik Petersen fra Viborg,
Gaudy holder ud til det sidste. Men Gaudys der indtager førstepladsen med sin 3 ½ årige

gordon setter og hører dommerne rose hans
hund.
- En hund af et betydeligt format. Anlægger
stort velanlagt søg i høj fart og smuk stil.
Har på dagen to komplette fugletegninger.
Førstevinder med HP, lyder der fra ordførende dommer Joakim Skovgaard Larsen.
Smilet er ikke til at overse på Erik Petersens ansigt, og Tillaans kravler nærmest op i
armene på far for at tage del i begejstringen.
- Det her er stort, siger han. Det er kulminationen på en langt forår, og så er hun faktisk
af egen opdræt på sjette generation”

Resultatet
1) Vinterdalens Tillaans. Gordon Setter 24/1 2008, fører Erik Petersen,
Viborg.
2) Mørups Britta. Pointer 24/3 2008,
fører Hugo Nielsen, Vildbjerg.
3) Lohmans Jaffa. Irsk Setter 5/5
2004, fører Frank Krøyer, Glostup.
4) Nørre Løgums Dina. Gordon
Setter 30/4 2008, fører Asgeir Pall
Juliusson, Ringsted.
5) Nordvestjydens Ciwa. Engelsk
Setter 25/6 2009, fører Kurt Nedergaard, Erslev .
6) Astrups Zaza. Pointer 17/2 2009,
fører Jes Krag, Tolne v. Sindal.

Mange interesserede tilskuere fulgte eftermiddagens afprøvninger.

En kommende mester skuer mod konkurrenterne.

De placerede hunde på DKKs forårsmesterskab 2012 med 1. vinderen til højre.

www.fjd.dk
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Trut først og sidst.
Foto: Jens Velling.

Tekst: Rune Riishøj
Foto: Johannes Mørch m. .

Sol over Skive
- et forrygende forårs DM for de kontinentale

Forventningsfulde deltager, jagthorn der gjalder og forventningsfulde hunde, der forsøger at
ramme jagthornets skæve toner. Sådan skal et DM starte. Efter samling og opråb, blev formiddagen anvendt sammen med hold 1.

10
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Weimaranernen Thornvigs Janka krarede fasan om
formiddagen.

Stram stand i forårssolen.

Sikke terræner. Næsten inden den sidste
snor fra det første slip blev taget af hundene,
var der fugl. En fasanhøne var i luften,
og der var skudt, sikke en start. Minuttet
senere var der et par agerhøns i starten af
den dejlige rapsmark, desværre glippede
det for hundene. Næste slip tre slag og fugl,
nerverne sad ude på tøjet både for deltagere
og tilskuere, men desværre var fuglene ikke
så medgørlige, og hunden formåede ikke at
udnytte situationen – ærgerligt.

gange fugl. Hold 1 var et stærkt hold med
virkelig velgående hunde. Desværre var
ere af hundene uheldige på dagen, og
sådan er det nu engang.

Hele formiddagens afprøvning foregik
mere eller mindre i samme rapsmark tilpas
med fasaner og agerhøns. Den kolde vind
fra nordlig retning skabte drømme om de
lange underbusker, men heldigvis var der
høj solskin, og i læsiden var der fantastisk
at opholde sig. Fasanerne var utrolig svære
at styre og virkede allermest som nogen,
der kun var kommet i marken for at sige tak
for sidst for efteråret. Kun en enkelt hund
magtede en fasan og det var Weimaraner
Thornvigs Janka med Karen Sylvest, der
havde en smuk situation i rapsen. Med to
perfekte situationer, stod hun stærkt inden
eftermiddagens afprøvning.
Formiddagen gik forrygende og jeg holdt
op med at tælle fugle, da jeg nåede til 20

11 kategori 1 hunde havde kvaliceret sig
til eftermiddagens afprøvning, der ligeledes
foregik i en rigtig ot rapsmark. Tilpas med
fasaner og agerhøns gjorde eftermiddagens
afprøvning spændende, og alle hunde havde
chance for fugl. Det var som tilskuer lidt
svært at overskue eftermiddagens afprøvning, selvom Anders Laigaard og hans
dygtige stab havde placeret tilskuerne så
publikumsvenligt som muligt Men om
foråret skal vi naturligvis tage hensyn til
landmændene og deres afgrøder.
Igen var der uheldige hunde, men de
hunde, der havde kvaliceret sig til eftermiddagen, var virkelig velgående, og det var
en fryd at se dem arbejde sig frem i marken.

Finn Møller Jørgensen fra DKK følger afprøvningen.
Foto: Rune Riishøj.

Ruhårene vandt mesterskabsprøven
med Tækkemandens Ayla og Dan Bach,
efterfulgt af nr. 2 den korthåret hønsehund
Bislevs Dina med Poul Bislev. Stort tillykke
til alle placerede hunde.

Bøgeskovens Gus havde en stærk situation om eftermiddagen. Foto: Rune Riishøj.

Resultatet af Forårsmesterskabet 2012:
Fra venstre.
1. vinder, HP, RH, Tækkemandens Ayla, Dan
Bach.
2. vinder, HP, KH, Bislevs Dina, Poul Bislev.
3. vinder, HP, KH, Nordboen Emma, Christian
Madsen.

4. vinder, HP, RH, Bøgeskoven’s Frigg, Michael
Dammand.
5. vinder, HP, RH, Hjortlunds Arnold, Jens
Abildgård.
6. vinder, W, Thornvig’s Janka, Karen Sylvest.
Foto: Jens Velling
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Ordførende dommer, Jørgen Larsen giver kritik.
Foto: Jens Velling.
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Øerne vil have agerhønen tilbage
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Dr. Echard Gottschalk m. .

Når en ø mister en af sine markvildtarter, må der en særlig
indsats til for at genskabe bestanden. Der kommer nemlig
ikke overskydende individer ind fra naboterræner. Flere småøer har nu sat sig for, at de igen vil høre agerhønsenes kalden
over markerne i skumringen..

Mange danske øer har tidligere haft en stærk
bestand af agerhøns, som dannede grundlag
for gode jagtoplevelser. Men som alle andre
steder har man også her oplevet en tilbagegang i bestanden, men for øer gælder det
faktum, at hvis bestanden bliver så lille, at
den ikke længere kan reproducere sig selv,
så forsvinder den helt. Der kommer jo ikke
overskydende fugle ind fra omkringliggende
terræner.
Nu har man på ere af vore øer sat sig for,
at man vil tilbage til ”de gode gamle dage”,
hvor der fandtes agerhøns, og hvor man
kunne gå på agerhønejagt. Derfor er man
gået i gang med en indsats, hvor FJDs Marvildtudvalg har spillet/spiller en afgørende
rolle som rådgiver for lodsejere og andre
interessenter.
Det er spændende initiativer, som det har
været meget interessant at være med i, og
som det bliver mindst lige så interessant at
følge med i.
På Ærø afholdt man d. 21. marts et orienteringsmøde for jægere og landmænd.
Mødet var arrangetet i samarbejde mellem
landboforening og jagtforening, og Markvildtudvalget ved Alex Nissen var inviteret
som oplægsholder. (Alex er født på Ærø.)
Der deltog ca. 50 personer i mødet, og de
var meget interesserede i at høre, hvad man
kunne gøre, og hvordan man rent praktisk
ville gribe det an med genindførelse af arten
på øen.
Den livlige debat afslørede hurtigt, at man
var indstillet på såvel biotopforbedrende
tiltag som udsætning af familieokke.
Og hvordan ser det så ud, når de gode ideer
skal omsættes i praksis? Ved Søby har en
sammenslutning af jagtlejere med jagtforeningsformand Henrik Juhl i spidsen gjort et
stort forarbejde og skabt god interesse hos
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landmændene. Der vil blive etableret nogle
kilometer vildtstriber og etableret arealer
med græs, der skal tjene som redeskjul. Der
er planlagt udsætning af tre familieokke.
Lidt længere syd på ved Skovby, bliver der
hos to lodsejere etableret 1,5 km vildtstriber
og inddraget et brakareal i projektet. Her er
det planen, at der skal udsættes fem familier.
Ved Gammelgård, skal der udsættes to
familieokke og ved Brejninge er der
planlagt etablering af vildtstriber hos ere
landmænd.
Som foråret er skredet frem, er ere og
ere kommet med i projektet, og i skrivende stund er man samlet oppe på 10 km
vildtstriber og har planer om at udsætte 20
familieokke her i sommer.
Det gode ved Ærø-projektet er, at det i
første omgang sker på et afgrænset område
af øen på godt 2.000 ha, og det betyder, at
de enkelte tiltag kan støtte hinanden, og der
bliver en sammenhæng i indsatsen.
.
Den lille Limfjordsø Venø havde en gang
en rigtig god bestand af agerhøns, som
dannede grundlag for en overordentlig
god agerhønejagt. Da jeg selv begyndte at
komme på øen for mere end 30 år siden, var
der en rigtig god bestand, og om foråret var
der stort set parhøns alle vegne.
Det er svært at pege entydigt på en enkelt
faktor, som var afgørende for, at agerhønen
forsvandt fra øen. Det er som alle andre steder et samspil mellem landbrugsdrift, vind
og vejr og mange andre faktorer. Men nu har
man på Øster Nørskov Jagtvæsen sat sig for,
at agerhønens kalden i skumringen atter skal
kunne høres på øen, og sidste sommer blev
der lavet planer for, hvordan det kunne lade
sig gøre.
Forskellige steder på øen blev der udsat

I det hele taget er Samsø-projektet et tværpolitisk projekt, som har involveret forskellige interesseorganisationer, fortæller John
Sander Petersen fra Toftebjerg. – Mange af
de fugleinteresserede på øen, og her taler vi
både om ornitologer, jægere og landmænd,
var kede af, at agerhønen ikke længere
fandtes på Samsø, og derfor gik vi egentlig
sammen på tværs af interesser og k således
også landboforeningen og erhvervsudviklingen på øen med i projektet.
På den baggrund har man også søgt EUmidler til projektet fra Landdistriktspuljen.
– Indtil nu har de enkelt interesserede selv
betalt for agerhøns og vildtstriber, siger
John Sander. – Men vi regner med, at når
det egentlige projekt slutter i år, så vil det
udløse et tilskud på 50.000 kr. til dækning af
de løbende udgifter, tilføjer han.
Det første år, synes John Sander petersen
ikke, der rigtig var målbare resultater, men
begynder det at give pote. Han fortæller, at
der er parhøns ere steder, og det glæder
Flere steder på Samø har agerhønsene etableret sig på terræner, hvor man ikke troede, de ville holde til.
ham og de øvrige i projektet meget. John
Sander er glad for at han på sine ældre dage
har fået tid til at være med i dette projekt, og
okke, og de har holdt godt til gennem
lære af de erfaringer, andre har gjort, og
det ligger ham meget på sinde, at der bliver
hele efteråret og vinteren, og i foråret var
bruge kyllinger, der er to uger gamle.
gjort en målrettet indsats for at påvirke
der således parhøns ere steder. Næste trin
Man har også opdaget, at agerhøns ikke
nye og yngre landmænd til at tænke på
bliver nu at trimme landbrugsdriften, så den altid vil være der, hvor der tilsyneladende
giver plads til agerhønen, og her oplyser
skulle være en god biotop, men så ytter de markvildtet i almindelighed og agerhønen i
særdeleshed.
driftsleder Anders Ulfkjær, at der i løbet af
blot til et andet sted, og man har ere ekDet er fantastisk at opleve den entusiasme,
eftersommeren vil ske store forandringer på sempler på, at der er dukket agerhøns op på
som
initiativtagerne rundt på de små øer
arealerne, som vil være til gavn for agerlokaliteter, hvor man ikke havde regnet med,
udviser,
og der er ingen tvivl om, at indsathønen. – Det er meningen, at en stor del af
de ville holde til. – Agerhøns skal nok selv
sen
vil
bære
frugt specielt, hvis arbejdet kan
landbrugsproduktionen skal nedlægges, og
fortælle, hvor de vil være, siger Holger.
blive
bakket
op af den kommende nationale
så skal der skabes natur i agerlandet til gavn
På Samsø har man organiseret arbejdet
forvaltningsplan
for agerhønen.
for markvildtet, fortæller Anders Ulfkjær.
således, at man er inddelt i ere grupper,
Her
i
bladet
vil
vi
følge de enkelte projekHan fortæller endvidere, at der skal etableså nogle grupper tager sig af udsætningen,
ter og omtale dem i særlige artikler.
res en masse faunastriber, barjordsstriber og medens andre sørger for biotopplejen. På
insektvolde. Planen er, at der i det hele taget den måde får vi arbejder gjort, og alt komskal skabet nærmest paradisiske tilstande for mer ikke til at hænge på de samme skuldre,
agerhønen.
slutter Holger Pedersen.
For mange år siden var Samsø et sandt
paradis for jægere med stående hunde med
en meget n bestand af vilde agerhøns og
fasaner. Og mange af øens jægere gik på
jagt med såvel settere som pointere. Men
de senere år har agerhønen ikke haft det så
godt, så samsingerne mente, at nu måtte
der gøres noget. En række initiativer blev
taget bl. a. at tilkalde faglig bistand af Knud
Overgaard fra Markvildtudvalget. – Han
kunne lære os hvor og hvordan vi skulle
udsætte familieokke, forklarer Holger Pedersen, der er en af de sidste jægere på øen,
der driver markprøvesporten. - Vi har lavet
og laver en kombination af familieudsætning og terrænpleje, tilføjer han og forklarer,
at i år skal der udsættes 30 familier over
hele øen.
Holger Pedersen fortæller, at man i de
første par år har haft såvel glæder som skuffelser, men man har lært af dem. Det første
år var særdeles regnfuldt i den periode, hvor
man k de daggamle kyllinger, og det gik
hårdt ud over dem, men nu vil man tage ved

Samsøs agerhøneprojekt er en kombination af udsætning af familieokke og terrænpleje, med viuldtstriber,
barjordsstriber og foderautomater. Foto: Svend Erik Jensen.
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FJD laver agerhønefond
På sit møde d. 9. maj besluttede FJDs bestyrelse at oprette en agerhønefond. Formålet med fonden skal være at
støtte initiativer, der gavner agerhønen.
FJDs medlemmer holdes løbende
orienteret om donationer og det
indsamlede beløb på såvel FJDs
hjemmeside som i Jagthunden.
Det er FJDs bestyrelse, der uddeler
penge fra fonden efter indstilling fra
Markvildtudvalget.
Fra denne sommer vil man i forbindelse med prøver og arrangementer
i FJD og specialklubberne møde
fondens indsamlingsbøsser, hvor
man kan give en skærv til det gode
formål.

Det vil i første omgang sige:
• Tilvejebringe midler til markvildtprisen
• Støtte etablering af nye agerhøneterræner til træning og prøver
Midlerne til fonden skal tilvejebringes
ved:
• Indsamling i forbindelse med
vore prøver og arrangementer.
• Donationer fra rmaer og enkelt
personer. Andet.
Fonden fungerer som en særskilt
konto i FJDs kasse, hvor pengene
sættes ind.

Du kan allerede nu donere penge til fonden, ved at indsætte beløb på konto: Reg. 9738 konto.
0002960591. Husk at angive navn i forbindelse med donationen.

FJD indstifter markvildtpris
På sit møde d. 9. maj besluttede FJDs bestyrelse at indstifte en markvildtpris. Prisen er på 10.000 kr. og tildeles
hvert år i juni måned. Første gang i 2013. Prisen uddeles i samarbjde med Bæredygtigt Landbrug og DLF-Trifolium.
Prisens formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper personer, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.
Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke praktisk arbejde, der forbedre forholdene for såvel
jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne land.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstillinger til prisen skal fremsendes til Markvildtudvalget
inden d. 01.03 det pågældende år.
Det er FJDs bestyrelse, der tager den endelige beslutning om årets prismodtager på sit bestyrelsesmøde i maj
efter indstilling fra Markvildtudvalget.

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
z

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

z

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

z

FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

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

.DULQD5DVPXVVHQ

info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter
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Birkemosens Hundefoder
- det nye danskproducerede kvalitetsfoder!
Hundefoder til ethvert behov
Med udgangspunkt i mange års erfaring som hundesportsmand, jæger, schweisshundefører og opdrætter
valgte jeg pr. januar 2011 at lancere »Birkemosens
Hundefoder«, som naturligvis har gennemgået de påkrævede laboratoriekontroller, der kræves i Danmark.
»Birkemosens Hundefoder« er et let fordøjeligt, fuldkostfoder produceret af råvarer i højeste kvalitet.
Kylling (kødproteinmel), kyllingefedtets og i høj grad
kulhydraternes høje kvalitet gør, at hunden kan yde det
optimale, når det kræves. Det høje niveau af 1. klasses
kyllingefedt gør, at du kan give din hund al den energi,
den har brug for.
Indeholder naturligvis Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer,
der sikrer en sund hud og blank pels samt styrker
immun-systemet og hundens almene helbredstilstand.
Indeholder ingen kunstige farve-, konserverings- eller
smagstilsætningsstoffer.

Birkemosens Maintenance foder (21% råprotein / 14% råfedt)
Komplet, velafbalanceret hundefoder til voksne hunde. Familie- og Jagthunde har stor glæde af dette kvalitetsfoder.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), roetrævler, hørfrø, ølgær, æg, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt) og lecithin.

Birkemosens Aktiv foder (26% råprotein / 18% råfedt)
Jagt- / sports- / brugshunde (højt energiforbrug i stress-situationer) har stor glæde af dette kvalitetsfoder.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), roetrævler, hørfrø, æg, ølgær,
lecithin, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt).

Birkemosens Hvalpe foder (27% råprotein / 17% råfedt)
Produceret til hvalpene, der skal have det bedste.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), hørfrø, roetrævler, æg, ølgær, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt) og lecithin.

Jens Abildgård
Krusbjergvej 1C • 6870 Ølgod
Tlf. 40 28 42 22
www.birkemosen.dk
15
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Apporteringsprøver

5 - klub apporteringsprøver
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub & Dansk
Drentsche Patrijshond Klub inviterer til
apporteringsprøve

Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: Reg.
nr. 5356 - konto nr 0510745

Apporteringsprøve Nord Jylland
Søndag den 18. august 2012 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: lørdag den 11. august
2012
Mødested: Ejerstedvej 95, 9493 Saltum
Apporteringsprøve Midtjylland
Prøveleder: Jesper Klausen, Herskindsgade
Søndag den 17. juni 2012 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: Søndag den 10. juni 2012 9, 9000 Aalborg
Mødested: Jagthytten, Sønder Fælledvej 50, Tlf. 23982009 - Anmeldelses sendes til
klausenmou@gmail.com
7160 Tørring
Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: Reg.
Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4,
nr. 7444 - konto nr 1093940
7160 Tørring. Tlf. 75 80 21 41 / 41 63 78
Kaffe og rundstykker fra kl. 08:00. Øl/vand
62
og pølser kan købes til middag.
E-mail: theibelgaard@dlgtele.dk
VIGTIGT: pga. ytning kan tilmeldingen
Anmeldelsesgebyr indsættes på konto:
først modtages efter 1. juni!!!!
7140 - 1315784

den 5. august 2012 kl.10.00
Mødested: hos Gert Clausen, Rebelsigvej 4,
Bjerndrup, 6690 Gørding

Apporteringsprøve Sjælland
Søndag den 5. august 2012 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 15. juli 2012
Mødested: Kildeåsen, Østbyvej 7, Skuldelev, 4050 Skibby
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen – tlf. 29
27 08 20
Anmeldelses sendes til ckristianthomsen@
gmail.com

Dansk Breton Klub arrangerer apor-

Dansk Pointer Klub afholder apporte-

teringspeøver følgende steder.
Fyn 4. august
Storvorde 13. august.
Hillerød 12. august.
Se nærmere på breton-siderne.

ringsprøver følgende steder og datoer:
Broby, Fyn,7. juli
Holbæk 30. juni
Djursland 25. august

FJD afholder apporteringsprøve

Fælles for alle prøverne:
Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med
tilmeldingen til prøvelederen på DJU- anmeldelsesblanket.
Anmeldelsesblanketten er ofte i Jagthunden eller kan hentes på DJU’s hjemmeside
www.danskjagthundeudvalg.dk
Prøven er åben for alle racer.

Sønderjylland, dato ikke fastlagt
Løkken 22. juli.
Se alle detlaljer om tilmelding mm. på Pointerklubben sider her i bladet.

Dansk Irsksetter Klub afholder følgende apporteringsprøver:

Engelsk Setter Klub afholder apporteringsprøver.

Sjælland 30. juni sammen med DGSK og DPK.
Fyn 1. juli.
Se opslaget på DISK-siderme her i bladet.

Herning 30. juni og 1. juli
Fyn 7. juli (samme sted som DPK)
Gørding 22. juli
Slagelse 15. juli
Se nærmere om tilmelding på ESKs klubsider.

Træningsudstyr til jagthunden

JENS BANG

Strandgade 19 . 5610 Assens . Tlf. 64 71 10 61 . Fax 64 71 32 61
Biltlf. 40 26 70 61 . CVR nr. 61 30 40 10
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk
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De tæller agerhøns

Foto: Jens Velling.

Mere end 20 entusiastiske hundeførere
mødte op i Billund, da der sidst i marts
skulle tælles agerhøns i to tælleområder
på tilsammen 2.300 ha. De k lige som
mange andre tællere rundt om i landet en n
dag i godt selskab og med mange høns på
vingerne.
FJDs Markvildtudvalg har her i foråret organiseret optælling i 22 tælleområder fordelt
på 20 lokaliteter fra Skagen til Vodingborg.
I alle områder er det medlemmer af en af
vore specialklubber, der står som ansvarlig for tællingen, der i dette forår de este
steder foregik i marts måned.
Markvildtudvalget vil gerne takke alle tælere og tælleansvarlige for den store indsats.
Den er uvurderlig i arbejdet for at belyse
agerhønebestandene i Danmark, som igen
bruges til at sikre den fortsatte agerhønejagt.
Alle resultater indberettes til DCE (det
tidligere DMU) hvor det indgår i databasen,
som belyser situationen for agerhønen rundt
om i landet.
Tællingerne foregår systematisk, så man
på tælledagen/tælledagene går over hele terrænet og tæller alle opøj, uanset om det er
hunde eller mennesker, der får dem på vingerne. Hvert opøj noteres på et tællekort,
som så sendes til FJDs Markvildtudvalg.
Generelt har der været godt med parhøns,
selv om der på enkelte lokaliteter blev
noteret tilbagegang i forhold til tidligere
tællinger.
Du kan se alle tælleresultaterne og en
samlet oversigt ved at gå ind på FJDs hjem-

meside under vildtpleje. Her kan du også
se, hvordan det så ud med antal okke og
okstørrelser i efteråret.
Det er foreløbig planen, at vi skal tælle
til og med efteråret 2013, men hvis der er
behov for det, fortsætter vi så længe, det er
nødvendigt. Tællinger kan evt. også blive
nødvendige i forbindelse den kommende
nationale forvaltningsplan for agerhønen.
Hvis du kunne tænke dig, at være med til
at tælle agerhøns, kan du samme sted se,
hvordan du kommer med i projektet.
Markvildtudvalget.

Foto:
Jytte Pårup

KRAGBORG RÅFODER
DANSK BARF - når det er bedst!

www.kragborg-raafoder.dk
kragtborg.raafoder@gmail.com
v/Allan Rønsholt, Lottrupvej 7, 7130 Julsminde - +4526747327

Foto: Vicky Bjerring

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

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

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

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

www.fjd.dk
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Den stående jagthund og fremtiden

Det er svært at spå om fremtiden, men ser vi tilbage over skulderen, har udviklingen i jægernes valg af rbenet jagtkammerat ikke været gunstig for vore racer. Redaktionen har bedt tre helt forskellige personer give
hver deres bud på fremtiden og på, hvordan vi vender udviklingen.
Den „gamle“.
DKK: 2006 - 752 – 2011 - 790.
Christian Johansen, 72 år. Tidligere formand Gennemsnitsalderen i klubberne er høj.
for såvel Dansk Pointer Klub som Dommerudvalget.
Hvis udviklingen i den negative udvikling
skal vendes kræver det:
1. At bestyrelserne i DJU og FJD i fællesskab udarbejder en handlingsplan, for at
vende udviklingen.
2. Handlingsplanen skal bl.a. indeholde:
•
Forslag til forbedring af markvildtets
vilkår (Der skal være vildt at jage)
•
Kontakt til jagttegnsundervisere. (I dag
er det stort set kun stødende hunde der
nævnes)
•
Medlemspleje (Her i særdeleshed de
nye medlemmer)
•
Inddrage medlemmerne i klubberne i
arbejdet med at skaffe nye medlemmer.
•
Hundematerialet skal have en standard,
der gør at de stående hunde (Herunder
særligt de engelske) kan anvendes af
andre en ”markprøvefolket”.
•
Hjælpe opdrætterne med afsætning af
Christian Johansen har følgende bud:
hvalpe (F.eks. en hund solgt til et førUdvikling i antal medlemmer i FJD.
stegangs medlem gives en økonomisk
2006: 5012 medlemmer - 2011: 4632 medkompensation).
lemmer.
•
Gratis medlemskab i et eller to år.
Udvikling i stambogsregistreringer :
•
Tage unge jægere med på jagt.
1985: 4382 (heraf engelske 1034 og konti•
PR aktiviteter i form af deltagelse på
nentale 3348)
div. jagtudstillinger.
1995: 4294 (heraf engelske 957 og konti•
Lokale arrangementer.
nentale 3337)
•
Mød på jagt med din hund.
2011: 1713 (heraf engelske 388 og kontiDette blot nogle forslag.
nentale 1325)
Deltagere på markprøver :
Det er i hvert fald en række konkrete bud
FJD: 2006 – 952 – 2011 – 596.
på, hvad man kan og bør gøre fra en mand,
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der kender hundesporten og klubberne såvel
indefra som udefra.
Der er korrekt, at for rigtig mange af medlemmerne i de 13 klubber gælder det, at håret er gråt eller ved at falde af, og hvis man
ikke gør noget for at tiltrække nye og unge
medlemmer, så vil klublivet om 10 - 15 år
måske udspille sig rundt om på plejehjemmene. - Kan du huske den gang......?
Den „unge“.
Rune Riishøj, 34 år. Hårdtarbejdende familiefar, der har sin første rigtige hund, som
han har klaret sig meget ot med. Rune er
aktiv på mange fronter bl.a i redaktionen af
Jagthunden.

heldige at nedlægge en fugl, så giver vi dem
en oplevelse, de aldrig glemmer.
I mange konsortier er der markterræn, som
sjældent bliver brugt på efterårets planlagte
jagter. Udnyt dette og aftal nogle små eftermiddagsture, hvor jægere kan introduceres
til jagten med stående hund. Så kom op af
stolen og inviter nye og uerfarne jægere
med. Netop disse små eftermiddagsture i
selskab med to eller tre gode kammerater
og en stående hund byder på jagt af høj
kvalitet.
Skal vi få ere jægere til at vælge en
stående jagthund i fremtiden. Ja så tror jeg,
at vi skal satse på det, der er specielt for
vore hunde. Nemlig at de kan tage stand og
derigennem give unikke jagtoplevelser.

Uanset hvor man kommer indenfor den
stående hundeverden, diskuteres den stående
hunds fremtid. Medlemstallene falder og
hvorfor? Fuglebestanden har i store områder af Danmark en faldende tendens, den
danske jæger står hellere på jagt end går på
jagt, og de este af de stående hunde bliver
i dag mere anvendt til at drive hårvildt end
til at nde fugl. Dermed ser epoken for den
stående hund ud til at være forbi, og med
Blicher bliver historien om den stående
hund skrevet på en usleben sten ude på
heden sammen med agerhønen.
For at vende udviklingen er vi langt om
længe kommet i gang, og forslagene er
mange; nye prøveformer, discipliner, ændret
markprøveregler, øget fokus på småvildtet i
den danske landbrugskultur og deltagelse på
diverse messer og udstillinger.
- Hvor skal vi hen du? Spurgte trolden
Hugo på skærmen om for ca. 20 år siden.
Hvis vi spurgte om, hvor vi skulle hen, så
ville han ikke ane det, for spillerne bestemmer selv retningen.
I FJDs synes jeg, at der er en række
iniativrige tiltag i gang, der kan medvirke
til fremgang, men før vi når længere, bliver
klubberne nødt til at være mere selverkendende og mere langtidsorienterende ved at
stille sig selv spørgsmålene, hvorfor skulle
jægeren købe lige præcis vores race, og
hvad kan vi som klub tilbyde?
Vi skal være proaktive; hjælpe nye medlemmer i gang med træningen af deres hund,
invitere nye jægere med på jagt med den
stående hund. Sagt med andre ord, vi skal
være foran og slå takten an.
Derudover skal vi arbejde endnu mere
målrettet og orienteret mod vildtet i det åbne
land. Jeg mener helt klart at FJDs markvildtudvalg er et skridt i den rigtige retning,
men vi mangler at presse Jægerforbundet
og interesseforeninger langt mere hårdt for
nogle politiske løsninger. En ide kunne være
at gå i dialog med eks. Arla, der igennem
markedsføringen af deres produkter slår på
natur og smagen af viol, men er der noget
der ikke er i et kvægbrug, så er det plads til
småvildt og natur.
Vi kan vise vejen, vi ved hvad der skal til,
men vi kan ikke gøre det selv!

Der har gennem den seneste tid været
skrevet og sagt meget om, hvorfor denne
tilbagegang er så massiv. Der er jo stort set
samme antal jagttegnsløsere i Danmark.
Måske endda med en lille stigning. Vore
stående hunde har mistet terræn til de andre
racer spaniel, retriever, terrier m.m. Men
hvorfor?
For mig at se, er der sket en ændring i
måden, hvorpå vi driver vores jagt. En
tilbagegang for markvildtet og en fremgang
for hjortevildtet har medført stor fokus på
de større drivjagter, og på jagterne drives de
såter, hvor der kan stilles et bestemt antal
skytter for på post.
Jeg har altid drevet jagt med stående
hunde. Både Ruhåret hønsehund, Gordon
setter og Langhåret hønsehund. De sidste to
år har jeg dog, af uheldige omstændigheder,
måttet ”nøjes” med en golden retriever.
Jeg må indrømme, hvor er det nemt at have
hund, når det er sådan en og samtidigt, hvor
er det kedeligt at gå på jagt med.
Skal vi vende tilbagegangen for de stående jagthunde, tror jeg, at vi er nødt til at
prioritere, det de kan, og som de andre ikke
kan. Nemlig at tage stand. Vi skal da også
arbejde med alt det efter skuddet. Ingen
tvivl om det. Men hvorfor vælge en stående
hund, som i mine øjne kræver væsentlig
mere træning og ere timers arbejde, hvis
man kan få noget, der kan lære det samme
(efterskuds arbejdet) på mindre tid.
Mange steder er man holdt op med at gå
langs hegn og grøftekanter, når der afholdes
Ja, hvor mange klubber har mon svar pajagter. Det egner sig ikke til selskabsjagrat, hvis man stiller spørgsmålet, om hvorfor terne, og det tager sig heller ikke så godt ud,
man skal vælde deres race. Jo, måske men
når 10 - 15 jægere kommer på rad og række
næppe præcist og gennemtænkt, så spørgened over marken.
ren ikke er det mindste i tvivl om de fordele, Men hvordan gør vi så opmærksom på,
der følger med købet af netop denne race.
at der ligger suveræne jagtoplevelser i
kølvandet på en stående jagthund. Jeg er
„Jægeren“.
overbevist om, at kan vi give jægere, der er
Jørgen Risum, 39 år, familiefar og opvokset vant til at ”stå” på jagt oplevelsen af at gå
med jagt. Har gået på jagt, siden han kunne på jagt. Gerne i et par kammeraters selskab,
holde på et trægevær. Det er først og frembag ved en hund der søger på marken eller
mest jagt, der interesserer Jørgen, men han
langs hegn og grøfter. Opleve hunden tage
har dog i en årrække været aktiv i Langhårs- stand. Komme op bag den. Høre bruset
klubben.
fra agerhønseokken eller rabalderet fra
kokken, der går på vingerne. Er de så også
www.fjd.dk

Det var så tre bud på, hvad vi kan gøre for
at sikre fremtiden for de stående hunde.
I skrivende stund arbejder FJDs bestyrelse
med planer om at afholde en temadag, der
netop skal handle om fremtidig markedsføring af jagten med stående hund, hundene
og specialklubberne.
Mon ikke nogle af synspunkterne nder
vej til den fremtidige strategi.

- 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
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FJD på Jagt- og Outdoormesse

Tekst og foto: Harris Jensen
Aktive repræsentanter fra de stående
jagthundes specialklubber skabte positive kontakter til masser af mennesker på
Danmarks Jægerforbunds imponerende
stand på messen. Der blev snakket med
mange potentielle hvalpekøbere, og FJDs
aktive Markvildtudvalg k kontakt til rigtigt
mange mennesker og uddelte bunker af
materiale om pleje af markens biotoper og
udsætning af agerhøns.
Med formanden for Markvildtudvalget
Flemming Østergaard som overordentlig
aktiv primus motor var der på messen
opbygget en n lille stand, hvor de mange
tusinde mennesker, som i løbet af de tre
dage messen varede, kunne se og høre om
udsætning af agerhøns og om mulighederne
for vildtplejeforanstaltninger..
Der var opstillet voliere til brug for familieokke, og der var opskrifter og modeller
på fodertønder og foderrør.
Film om ”verdens bedste jagtform” – jagten med stående hund – blev vist kontinuerligt alle tre dage.

den positive kontakt til denne erhvervsgruppe er helt afgørende for markvildtets
fremtid.
Jægeres og hundefolks mange visioner og
ambitioner om at skabe bedre vilkår for harer og agerhøns er helt og aldeles afhængige
af et godt samarbejde med de mennesker,
der lever af at dyrke jorden.
Et af værktøjerne til samarbejde om bedre
biotoper for markvildtet er oplysning. Faktisk er der ganske mange af Danmarks landmænd, som ikke er ordentlig orienteret om,
hvad de må eller ikke må i forhold til tiltag
som vildtstriber og barjord og gødskning og
sprøjtning af disse.
En af markvildtudvalgets brochurer indeholder en præcis beskrivelse af, hvad det er
tilladt for landmændene at etablere i deres
marker, og hvordan de må pleje og passe
disse tiltag.

Ingen kan være i tvivl om, at biotopforbedring og rovvildtsbekæmpelse er de vigtigste
faktorer, når det handler om markvildtets
fremtid.
Hvis levevilkårene for agerhøns og
Jægere og hundefolk udgjorde nok langt
harer blot kan gøres tilnærmelsesvis ligeså
størsteparten af de besøgende på standen,
optimale, som de var engang, vil begge
men blandt gæsterne på messen var der
naturligvis også mange landmænd. Og netop vildtarter med deres højt udviklede evne
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til reproduktion hurtigt igen nde fodfæste
over hele landet.
Og så vil de mange aktive ildsjæle fra specialklubberne, som alle tre dage kom i snak
med rigtigt mange interesserede jægere, ikke
have brugt deres tid på messen forgæves. De
må uundgåeligt have tegnet medlemmer og
skabt potentielle hvalpekøbere.

Der var stor interesse for FJDs agerhøneprojekter.
foto: Carlo Nørtoft.

HIKE
ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE
KVALITETS FODER & UDSTYR
TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

WWW.HIKE.DK

Ønsker du forhandler- eller kennel aftale ring

www.fjd.dk

86 64 73 39
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DJU - orinenterer

Indbydelse til førere af stående engelske / kontinentale
jagthunde.
Har du lyst til at blive markprøvedommer?
Dommerudvalget (DUV) inviterer hermed
interesserede hundeførere til orienteringsmøder om uddannelsen til markprøvedommer. På møderne vil der blive oplyst om
adgangskrav og uddannelsesforløb.

Nye dommere
Nedenstående personer har alle bestået dommereksamen i foråret 2012 og er hermed
autoriserede. De er opført på dommerlisten,
og på DJUs hjemmeside kan man nde
såvel telefonnummer som adresse på de
pågældende.
Ud over nedenstående 13 personer er Jan
Andreassen genindtrådt som autoriseret
markprøvedommer for engelske racer. Han
ndes ligeledes på dommerlisten.

Erik Petersen
engelske racer

Poul V. Nielsen
erngelske racer

Møderne afvikles landsdelsvis i Nordjylland – Sydjylland og Fyn – Øst for
Storebælt torsdag den 9. august 2012 og
starter kl. 19,00.
Skulle dette have din interesse, så meld
dig til senest den 20. juli 2012 til Dansk
Jagthunde Udvalgs sekretariat, Højnæsvej
56, 2610 Rødovre e-mail DJU@tiscali.
dk Ved tilmelding opgives fulde navn,
postadresse, tlf. nr.. og e-mail adresse.
Med venlig hilsen
P. u. v.
Thomas Moltesen Hansen
Formand for DUV

Brian Hinge Krog
engelske racer

Flemming Fuglede
Jørgensen
engelske racer

Johny Funda Johansen
kontinentale racer

Michael Sanner
Crhristensen
kontinentale racer

Allan Bredsgaard
kontinentale racer

Freddy Friborg Madsen
kontinentale racer

Gorm Henriksen
kontinentale racer

Jakob Poulsen
kontinentale racer

H. C. Clausen
kontinentale racer

Knud E. Adamsen
kontinentale racer

Jeff Jacobsen
kontinentale racer

Ke n d er du FOR
RDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En
n lan
ng række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 410 kr. til en god investering:
Du får adgang
g g til www.hundeweb.dkk med
m oplysning
om
m aneer, sundhedsdata, resultater mm
m.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Dan
nmarks eneste
spe
sp
pec
ecialm
lmagasin om hunde – 10 gange om
o året.
So
om
m DKK
DK medlem kan du stille på DKK
Ks internati na
ti
tio
nallee vin
v derklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse
Boots kr. 800,-

Sæ

tk

r. 1

.10

k
knæ
& !
k
bræ

0,-

Cloogs kr. 510,-

Tilskud og pleje
- naturlige og gifrie

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

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

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Vedrørende fuldbrugsprøverne 2012

Fuldbrugsprøverne
2012
Grindsted 16. og 17. september
Mødested: Lynghytten, Grindsted
Flugtskydningsbane,
Vesterhedevej 3
7200 Grindsted.
Maks. 12 hunde.

Prøveleder:
Svend Arent Jørgensen,
Sønderkær 157,
7190 Billund,
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
svaj@stofanet.dk
Terrænansvarlig: Brian Søgaard

Vordingborg 18. og 19. september
Prøveleder:
Mødested: Oplyses pr. mail af prøvelederen. Jane Lauritsen
Maks. 12 hunde
Tømmerupvang 38
2770 Kastrup
Tlf. 26 49 01 18
jane@chardin.dk

Sønderjylland 22 og 23. september
Mødested: Savværksvej 7,
6541 Bevtoft
Maks. 12 hunde

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

Dejbjerg 22. og 23. september
Mødested: Bundsbækvej 4, Dejbjerg
6900 Ringkøbing
Maks. 12 hunde

Prøveleder:
Gorm Henriksen
Ørnevej 6, Rindum,
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 41 21 / 52 37 17 79

Fyn 22. og 23. september
Mødested: Det gule skyttehus v/
Tybrindskoven
Sandmarksvej 5,
5592 Ejby
Maks. 12 hunde

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

Skive 22. og 23. september
Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25
7800 Skive
Maks. 12 hunde

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

FUME 12. og 13. oktober
Mødested: V. Kravensøvej
Jagthytten for enden af vejen
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde

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

Mødetid: kl. 8.00 begge dage.
Kun kvalificerede og inviterede hunde kan
deltage.
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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.
Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform
hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal
udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg (-).
Bemærk: Regelsæt kan hentes på DJU’s
hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk .
Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.
2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde
og schweissarbejde.
Stambogbogscertikat, ejerforholdsattest og
vaccinationsattest skal medbringes på første
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
Prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales
på følgende bankkonto Reg. 7650 Konto
nr.1231617 (VestjyskeBank), behørigt mærket
med hundens navn, føres navn, e-mail og
prøvested, i ”tekst til modtager”. Der modtages
ikke check.
Tilmelding skal ske senest mandag den 6.
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 han indsende 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.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve
ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive
offentliggjort på henholdsvis DJU’s, Ruhårog Korthårs Klubbernes hjemmesider ca. 15.
august.
Program vil blive tilsendt fra de respektive
prøveledere.
På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Torben Bersang

Dansk Ruhår Klub
Hovedprøve Ribe 2012

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
Hvalpekonsulent:
Berit Mikaelsen, tlf. 2758 4710 - efter kl. 17
email: hvalpe@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.
Fre 03 august kl 18.00 , Bredsten dagen
før udstillingen

Årbog 2011
Årbogen 2011 er udkommet – har du
modtaget den?
Hvis ikke kan den købes for 230,- kr. inkl.
forsendelse på klubbens web side

Redaktøren har ordet:
Så blev det forår/April og dagen kom som
rigtige mange Ruhår ejer har set frem til,
Klubbens Hovedprøve 2012.
Vi var alle spændte for vi skulle på ny terræner ved Ribe, det var Påske hvor mange
ville der komme, men hele 185 hunde/fører
deltog over weekenden og et pænt antal af
dem havde også meldt sig til Lørdagens fest
arrangement.
Prøveleder Johan Sandersen og hans stab
af dygtige hjælper havde fået lavet et rigtigt
ot arrangement med udgangs punkt fra
Skovly, ja selv vejret havde Johan styr på.
Fugl eller sk !! meninger og oplevelser er
forskellige, men redaktøren er rigtig glad
for de oplevelser han k. Alt klappede,
gode forhold, ne terræner med masser af
kvalitets fugle, jeg fulgte bla. Åben klasse
hvor der var ne vilde fugle, både Agerhøns
og Fasaner.
Rigtige mange medlemmer har da også

meldt tilbage med de samme oplevelser,
Der var mange dygtige hunde og ganske
pæn præmiering bla efter ” Hård kamp ” i
Vinder klasse, tænk engang ikke på andres
fejl men på antal fugle. Her skal der lyde
et tak til Præmie sponsor Birkemosens
hundefoder og øvrige der gør det muligt at
vi i fællesskab kan have sådan en weekend.
Nyt sted – Nye folk – Nye oplevelser og
selvfølgelig er der plads til forbedringer.
Heldigvis da !! hele arrangementet vil blive
evalueret i samarbejde med Johan, hans stab
og bestyrelsen.
Men fra vores , bestyrelsens, side skal der
lyde et STORT tak til Johan Sandersen og
hans mange hjælpere – sponsorer – terræn
giver. I levede helt op til vore forventninger
og vi glæder os allerede til næste år.
Lars Hansen
Gå på www.ruhaar.dk under galleri hvor du
kan se rigtige mange foto fra weekenden

Modtager du ikke automatisk årbogen kan
du henvende dig til kassereren
der sikrer dig, at du fremover får årbogen
leveret.
Årbogen for 2012 udkommer i marts 2013.
Du betaler for årbogen sammen med kontingentet, der opkræves hvert år i februar
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Dansk Ruhår Klub afholder certikatudstilling
lørdag d. 4. august 2012 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten
Udstillingen afholdes efter DKK’s udstillingsregler. Hundene skal møde mellem kl.
9.00 og kl. 10.00.
Bedømmelsen starter kl.10.00, og udstilleren er selv ansvarlig for, at hunden er
rettidigt i ringen.
Middagspause mellem kl. 12.00 - 13.00.
Afslutning og præmieoverrækkelse forventes omkring kl. 15.30.
Resultatet skrives ikke i resultatbøgerne,
den udleverede kritik tjener som dokumentation.
Udstillingsleder er Torben Mørup, tlf. 7513
98 69 - 2138 7515.
Tilmelding
Tilmeldingsblanketter sendes til Annette
Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, tlf.
7588 3123 - 2175 9848 eller medlemsservice@ruhaar.dk .
Gebyr kan indsættes på 9712 - 0003405451
(HUSK at angive hvem indbetaleren er)
eller sendes på en check sammen med
tilmeldingen.
DJU’s tilmeldingsblanket kan anvendes
Tilmeldingsfrist til den 20 Juli 2012
Der sendes ikke bekræftelse på deltagelse
tilbage. På tilmeldingsblanketten skal påfø-

res, hvilken klasse hunden skal fremføres
i og kun én hund pr. blanket. Hundens ejer
skal være medlem af DRK eller tilsvarende
udenlandsk organisation.
Husk alle hunde skal være vaccineret senest
14 dage inden udstillingen. Er hunden over
2 år, skal den være revaccineret.
Udstillingsgebyret er følgende:
Hvalpeklasse kr. 255 (ingen rabat)
Øvrige klasser kr. 385
2. hund med samme ejer kr. 330
3.hund og efterfølgende med samme ejer
kr. 285
Opdræt- og avlsklasse tilmelding gratis

Champion-fremvisning:
Hunde, der opnåede brugs-, jagt- spor og
eksteriørchampionater i 2011, vil blive
inviteret til en særlig præsentation. Præsentationen starter kl. 13.00.
DRK`s bestyrelse håber, at mange ejere af
inviterede hunde vil benytte denne lejlighed
til at fremvise deres hunde for alle interesserede.

Vi spiser frokost sammen!

Boder:
Dansk Ruhår Klub sælger diverse tøj og
tilbehør med klubbens logo.
Udstillings- og salgsboder kan opstilles
efter forudgående aftale med klubbens kasserer og mod indbetaling af standleje.
Kontakt Søren Hecht på kasserer@ruhaar.
dk eller 2049 4839.

Udstillere, championfremvisere, tilskuere, dommere, sekretærer, bestyrelsen
og andet godtfolk samles på pladsen til
frokost kl. 12.00.
Egtved slagteren griller 2 slags kød.
Dertil spises ødekartoer, salat og
brød.
Pris pr. person kr. 115. Kun mod
forudbestilling og -betaling.
Drikkevarer kan købes.
Du skal selv medbringe bord og stol,
og vi har et stort telt med, som vi kan
samles i, hvis det ikke er muligt at sidde
ude.
Vi håber, at vi kan få en hyggelig times
tid sammen over en bid brød.

bestyrelsen for det forelagte regnskab.
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Valg af kasserer: Søren Hecht Petersen blev
genvalgt uden modkandidater.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg til Annette Laursen og Eline Noiesen uden modkandidater.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Poul Erik Rasmussen blev genvalgt (1. suppleant)
Nyvalg til Kaj Verner Nielsen (2. suppleant).
6. Valg af to revisorer og en suppleant
Valg af revisorer:
Ebbe Madsen og Karl-Åge Hansen og Ib
Larsen blev foreslået.
Resultatet af den skriftlige afstemning blev
Ebbe Madsen 42 stemmer
Karl-Åge Hansen 49 stemmer

Ib Larsen 15 stemmer
Der var således genvalg til Ebbe Madsen og
Karl-Åge Hansen.
Ib Larsen er suppleant.
7. Valg til FJD
Formand Torben Mørup blev genvalgt uden
modkandidat.
8. Indkomne forslag
Der var indkommet 8 forslag.
Forslag 1 og forslag 3 blev behandlet sammen, da de begge vedrører klubchampionat
spor.
Forslag 1. Klubchampionspor (KLBCHS ).
Forslagsstiller Jørn Lund-Thomsen
Titlen klubchampion spor ( KLBCHS )
tildeles den hund der på schweissprøve,
der tre gange af mindst 2 dommere har fået
1.præmie schweissprøve 1000 meter 40

Dommere:
Hanner: Knud V. Jensen
Tæver: Ms. Sharon Pinkerton

Referat fra Dansk Ruhår
Klubs ordinære generalforsamling for året 2011 afholdt på
Hotel
Hedegården, Vejle lørdag den 21. april
2012.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Aæggelse af årsberetningen
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2008
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
Der deltog 65 stemmeberettigede medlemmer.
1. Valg af dirigent
KK Jensen blev valgt som dirigent.
2. Valg af tre stemmetællere
Søren Nielsen, Jørgen Jensen og Steen
Langkjær blev valgt.
3. Aæggelse af årsberetning
Formand Torben Mørup aagde beretning:
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2011
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt
uden kommentarer, og der blev meddelt
ansvarsfrihed til
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Timer i Danmark.
Hunden skal tillige efter at være blevet 24
måneder havde opnået Excellent på FCIanerkendt
udstilling.
Endvidere havde bestået ræveslæb med
maksium point på anerkendt ræveslæbsprøve.
Eventuelt diplom udformes og udleveres af
klubben.
Forslag 3. Klubchampion spor (KLBCHS)
Forslagsstiller: Bestyrelsen, Dansk Ruhår
Klub
Titlen klubchampion spor ( KLBCHS )
tildeles ruhårede hønsehunde, der tre gange
af tre
forskellige dommere har fået 1 .præmie
på 1000 meter 40 timer schweissprøve i
Danmark.
Præmieringerne skal være opnået på terræner beliggende i mindst to af Danmarks
regioner.
Hunden skal tillige have opnået mindst very
good på FCI- anerkendt udstilling efter at
være blevet
24 måneder.
Hunden skal endvidere have bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt
ræveslæbsprøve.
Derudover skal hunden være HD-fotograferet med resultatet A eller B.
Efter diskussion blev der stemt om bestyrelsens forslag (forslag 3), som er det mest
vidtgående forslag.

Resultat af skriftlig afstemning blev
For: 40 stemmer
Imod: 16 stemmer
Blanke: 9 stemmer
Bestyrelsens forslag (forslag 3) til
”Klubchampion spor” blev dermed vedtaget.
Forslag 2 og forslag 4 blev behandlet sammen, da de begge vedrører klubchampion
udstilling.
Forslag 2. Klubchampionudstilling (KLBCHU). Forslagsstiller Jørn Lund-Thomsen
Titlen klubchampion udstilling (KLBCHU)
tildeles den hund, der re gange af mindst
tre forskellige
dommere har været 1.vinder, Excellent med
CK i championklasse på specialklubudstillinger (FJD og klubbens egen Bredsten).
Endvidere bestået ræveslæbsprøve med
maksium point på anerkendt ræveslæbsprøve. Eventuelt diplom udformes og
udleveres af klubben.
Forslag 4. Klubchampion udstilling (KLBCHU). Forslagsstiller: Bestyrelsen, Dansk
Ruhår Klub
Titlen klubchampion udstilling (KLBCHU)
tildeles den ruhårede hønsehund, der re
gange af re
forskellige dommere har fået excellent og er
blevet 1. vinder med CK i championklasse
på FCI anerkendt udstilling. Hunden skal
endvidere have bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve.
Derudover skal hunden være HD-fotograferet med resultatet A eller B.

Igen var bestyrelsens forslag (forslag 4) det
mest vidtgående.
Det blev sat til afstemning og blev nedstemt
med overvejende stemmeertal.
Der blev derefter stemt om Jørn LundThomsens forslag (forslag 2).
Resultatet af den skriftlige afstemning blev
For: 24 stemmer
Imod: 36 stemmer
Blanke: 5 stemmer
Forslaget blev dermed forkastet.
Der var således ikke ertal for at indføre
titlen ”Klubchampion udstilling”
Behandlingen af forslagene til vedtægtsændringer (forslag 5, 6, 7 og 8) blev udskudt
til den ekstraordinære generalforsamling (se
referatet af denne).
9. Eventuelt
Hædersbevisninger
HI-nålen
Kurt Drasbek Sørensen, Jørgen Madsen,
Søren Hecht Petersen og Peter Jensen blev
tildelt HI-nålen af sølv.
Tak til hvalpeformidlerne
Formand Torben Mørup takkede de tidligere
hvalpeformidlere Ebbe Madsen og Knud
Risager for deres indsats og overrakte dem
en erkendtlighed.
50 års jubilarer
Sven-Otto Hansen, Læsø
25 års jubilarer
Flemming Thune-Stephensen, Hinnerup
Ida Velling, Grindsted
Claus Christensen, Gilleleje

Dansk Ruhår Klubs områder

Randers området:

Træningssted: Omkring Ikast, oplyses v. tilmelding.
Træningsstart: Onsdage d. 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 4/7 - 11/7 - 18/7 - 25/7 kl. 19.00
Afslutning med lokal prøve fredag d. 27/7 kl. 18.00.
Tilmelding til Bjørn Barslund, Tlf. 21211366 senest
d. 1/6. Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne
grundlæggende
apportering fra land og vand, af fugle/hår vildt. Pris:
400,- kr. pr. hund.

adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Flemming Ransborg
Sanglærkevej 18, Assentoft 8960 Randers SØ
Telefon: 8648 7204 - 2294 4210
E-mail: randers@ruhaar.dk

Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, Ulsted,
9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Ræveslæbs træning v. Tirstrup 29/7, 5/8, 12/8
Tilmelding til Tommy Hougaard 22447188 Anerkendt prøve vil blive enten 18 eller 19 august.

Ræveslæbstræning er den d. 6/6, 13/6, 20/6, 27/6
kl. 19.00 tilmelding på hirtshals@ruhaar.dk

Marktræning i roer 17/8 + 24/8 + 31/8 kl 14
Tilmelding til Mogens Nielsen 30593587

Familiedag
Familiedag med anerkendt ræveslæbsprøve og
anerkendt apporteringsprøve d. 1/7 2012 kl. 9.00
tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket

Lokal Fuldbrugsprøve 25-26 august
Der har været lidt problemer omkring terræn til
denne prøve, men vi er nu glade for at kunne sige,
at vi nu har fundet en løsning på dette. Prøven vil
blive afholdt i Grenå og omegn. Pris er 700 kr.
Der er plads til 12 hunde, og det bliver tilmelding
efter først til mølle-princip. Tilmelding til Tommy
Hougaard / mobil 2244 7188

Anden træning
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på
51919439
Fuldbrugstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
på 51919439
Ringtræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på
51919439
Alle racer er velkomne til ovenstående aktiviteter

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

Hobro området:

Udtagelse til den „Jyske Racedyst“. Afholdes igen
i år ved DJ’s anerkendte apporteringsprøve ved
Egeris d. 30. Juni, Tilmelding på anerkendt anmeldelses blanket sendes til prøvelederen:
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk. Tlf:
97178312/ 22462555.
Pris og tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for prøven.

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

Slæb og Apporterings træning: Instruktør: Bjørn
Barslund

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

www.fjd.dk

Fuldbrugstræning:
Hver mandag fra d. 18. Juni og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl. 18.30. Er
arrangeret i samarbejde med korthårsklubben. Pris:
200,- kr. pr. hund, som betales første træningsdag,
derudover kommer afregning til vildt.
Tilmeldning til: Ole Sørensen, tlf. 40565626 senest
10. Juni 2012. Max. 12. deltagere.
Vand og slæb træning i Stauning: I samarbejde
med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 13. juni 2012, og derefter følgende onsdage frem til vand- og slæbsprøven
i Stauning/ Dejbjerg primo august 2012. Mødested.
Pumpestation Nord, Stauning kl. 18.30. Tilmelding
til: Benny Green Jørgensen, tlf: 20737356 senest d.
8. Juni 2012.
Max. 20 deltagere. Pris: 350,- kr. ( afregnes første
gang).
Nyt Nyt Nyt
Som noget nyt i omr. Herning, prøver vi nu at lave
marktræning for vores nye Ruhårs ejere, og unge
hundeførere der gerne vil prøve kræfter på marken
med deres ruhår. Andre ruhårs ejere med interesse
for markprøverne til efteråret er selvfølgelig også
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velkommen.
Der er plads til max. 12 hunde, hvoraf de nye og
unge får fortrinsret til de 6 af pladserne.
Der bliver mulighed for at træne marksøg, stand,
opøj af fugl for hund og sekundering.
Vi træner 3 onsdage i træk omkring Rimmerhus,
med start onsdag d. 8. august kl. 18.00 i uge. 32, og
de efterfølgende onsdage i uge 33 og 34.
Nærmere mødested oplyses v. tilmelding til Annette Rasmussen på tlf. 2781 2528.
Prisen er 180,- kr. for alle 3 gange, som bruges til
indkøb af fugle som udsættes på terrænerne senest
12. August, og revirpleje. (Der er også ydet et
tilskud fra klubben til revirpleje på arealerne).
Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 26/8
omkring Vildbjerg.
Mødetid kl. 8.00 på Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris 170,- kr. incl. morgenkaffe.
Tilmelding til Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920
Videbæk. Tlf: 22462555. Tilmelding senest d. 23/8
på anmeldelses blanket.
Områdemøde:
Årlig område møde 2012 for område Herning,
bliver d. 7/11 kl. 19.30 i Egeris Hytten, ejstrupvej,
Egeris. Program for aftenen kommer senere på året
på hjemmesiden.

Skanderborg området:
Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes nedstående træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlemsskab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år.
Tilmelding til arrangementerne skal ske til; Peter
Jensen Mosevænget 8 7160 Tørring7580 1814 –
2527 3375 formand@hojderyggens.dk
Juni:
Apporteringstræning: Onsdag den 6. kl. 18.30 ved
Nim til og med 27/6. Pris Kr. 250,00
Ræveslæbstræning og -prøve, se nederst på siden
Vand - Slæb– og apportering: Onsdag den 6. kl.
19.00 ved Nim ti og med 27/6. Pris Kr. 250,00
Afslutning på Apportering + VSA: Lørdag den
30. kl. 10.00
Juli:
Fuldbrugstræning:
Onsdag den 25. kl. 19.00 til og med 15/8. Første
gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus

August:
Fuldbrugsafslutning, fredag den 17. kl. 17.00. Pris
Kr. 350,00
Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 31. kl. 19.00. Pris
Kr. 150,00 Første gang mødes vi ved Tørring Brugs
Ræveslæbstræning på følgende aftener:
12 Juni og 19 Juni kl. 19.00
Der følges op med en anerkendt prøve tirsdag 26.
juni kl. 19.00. Oplysning og tilmelding til prøveleder: Peter Jensen Mosevænget 8, 7160 Tørring Tlf:
7580 1814 – 2527 3375
Mail: peter@egemosens.dk

Egtved området:
Kontaktperson: Benny Bøgh Hansen, Kronborgvej
50, Veerst, 6600 Vejen. Telefon: 7555 5156
E-mail: grindsted@ruhaar.dk
Udendørs hunde træning
Vi starter op udendørs d. 3/4 kl.18.30 med unghunde træning Åben klasse vand og slæb træning
udviet apporterings træning
Krav til hundene : unghunde : ingen
åben klasse: kan minimum opsamle udkastet
dummy damt tage dummy fra hånd.
udviet apportering: kan magte åbenklasse samt
spontan apportere samt dirigerbar og lydig
tilmelding på www.egtved-jagt.dk eller Egtved.
jagtforening@gmail.com

Esbjerg området:
Kontaktperson:
Pt ingen valgt, men kontakt en fra træner gruppen
hvis du har spørgsmål. Se www.ruhaar.dk
Aktivitets udvalg:
Hans C Clausen 2670 3356
Hans Gregersen 2280 0081

Aabenraa området:
Pt: Ingen kontaktmand men se nedenfor…
Nyt udvalg der måske vil lave nogle aktiviteter
meldte sig: Johannes Nielsen, Chris Johansen,
Johnny Johansen, Thomas Thomasen, Herman
Zauner
De planlagte aktiviteter for 2012 vil blive gennemført..
Markprøvetræning lørdag d. 25.8. kl. 0900 i Simmersted hos Jørgen - tilmeldling på 21624612 eller
mail.
Ved alle fællesarrangementer vil der være tændt
op i grillen og der kan derfor købes pølser samt øl
og vand.
Der vil muligvis komme ere arrangement, så hold
øje med aktivitessiden.

Fyn området:
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk
Dressurafslutning. Lørdag d. 16.06.12 kl. 08.00.
Lokal prøve, hvor bla. hundenes dressurniveau
bedømmes. Åben klasse og Unghunde. Vi starter
med fælles morgenmad kl. 08.00, og afslutter med
spisning af medbragte madpakker og kritik af vores
hunde.
Svennekærgård v. Højstrup Vibelundvej 5200
Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15
/ 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
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Udtagelse til Racedyst. Søndag d. 17.06.12 kl.
09.00.
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve.
Sortenkær. Sortenkærvej 24 5492 Vissenbjerg.
Tilmeldingblanket til Jørgen Madsen – senest d.
10.06.12. 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@
Ruhaar.dk
Slæb og Apporterings-træning. Onsdag d.
20.06.12 – i alt 9 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
Apporterings-prøven”. 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 5200 Odense V Tilmelding
til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller
Fyn@Ruhaar.dk
Hvalpemotivation. Lørdag d. 21.07.12 – i alt 5
lørdage Kl. 09.30 – 11.30
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 ok)
Pris : 150 kr. Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29
79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Markprøvetræning. Udvalgte dage i august
Pris : Medlem af DRK – Område Fyn : 50 kr. pr.
aften. Ikke medlem af DRK – Område Fyn : 100
kr. pr. aften. Mødested og tid oplyses v. tilmelding.
Hvis en aften er overtegnet, har Ruhår fortrinsret til
disse træningsaftener. Tilmelding tilJørgen Madsen
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Ræveslæb. Anerkendt ræveslæbsprøve. Søndag
22.04.12 kl. 09.00
Mødested : v. Svend Hansen Sdr. Højrupvejen 100
Søllinge 5750 Ringe Max. 12 hunde Tilmelding til
Jørgen Madsen – senest d. 15.04.12. 65 97 22 15 /
23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Ørnfeldt God Torsdag 02.08.12 kl. 18.00.
Mødested : Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde Max. 14 hunde Tilmelding til
Jørgen Madsen – senest d. 22.07.12. 65 97 22 15 /
23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Familiedag. Søndag d. 19.08.12 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. 11.08.12.
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Bubbelprøven
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. 22.09.12 kl. 09.00. Pris : Medlem
af DRK – Område Fyn
: 50 kr.Ikke medlem
af DRK – Område Fyn : 100 kr. Mødested : Søbygård Johan Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens
terrænleder er Anker Madsen
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 15.09.12.
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Dansk Ruhår Klub
Marktræning for unghunde med fældning af
fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10
hunde. Søndag d. 23.09.12 kl. 09.00.
Pris : Medlem af DRK – Område Fyn
: 50
kr. Ikke medlem af DRK – Område Fyn : 100
kr. Mødested : Søbygård Johan Rantzausvej 7 5610
Assens Dagens terrænleder er Anker Madsen
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 15.09.12.
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til
næste år. Område 10’s mest vindende Ruhår kåres
fra DM 2011 til DM 2012. Onsdag d. 24.10.12
kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18,
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Tilmelding til
Jørgen Madsen 5 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@
Ruhaar.dk

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Slæb og Apportering.
Vi starter slæb og apporteringstræning i løbet af
juni måned. De stående hunde der skal på vinderprøve skal to gang bestå denne prøve, eventuelt den
ene gang erstattet af den udvidede
apporteringsprøve. Prøven består af et kaninslæb på
250 meter, apportering af 2 duer på land, samt
apportering af 2 ænder i vand.
Pris 200 kr. Tid og sted efter aftale. Tilmelding :
Kurt Drasbek, telefon 49170208
eller Drasbek@post10.tele.dk
Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter træning i løbet
af juli måned.
Fuldbrugsprøven er den største prøve vi har i
Danmark. Prøven er meget alsidig med mange
apporteringsopgaver, incl. 300m ræveslæb gennem
skov, 400m schweissspor, markarbejde med stand
for fasan eller agerhøns der bliver nedlagt og naturligvis skal apporteres korrekt.
Prøven er for de absolut bedste og mest alsidige
hunde, og det gælder også for de hunde der skal
træne her.
Pris 200 kr. Tid og sted efter aftale. Tilmelding :
Kurt Drasbek, telefon 49170208
eller Drasbek@post10.tele.dk
Apporteringsprøve i Teglstrup Hegn. Lørdag den
28. juli kl. 9.00.
Vores årlige apporteringsprøve som foreningen har
arrangeret i over 40 år på de samme lokaliteter Vi
har både en almindelig apporteringsprøve, med apportering af 2 duer på land, 1 due i vand,
samt apport af kanin. Den prøve som alle hunde der
bliver brugt på jagt skal kunne bestå. Prisen er 200
kr. pr. Hund.
Der er præmie til alle med max. point. Den udvidede prøve har ere emner, længere
afstande, og måske vildt som ikke er almindeligt.
Dommeren på dagen bestemmer og tilrettelægger
prøven. Du er velkommen til at stille på begge
prøver. Vi har 7 pokaler vi skal uddele. Bedste hund
på alm. prøve, bedste ruhåret hønsehund, bedste
stående hund, bedste stående unghund, bedste ikke
stående unghund,bedste hund på udvidet prøve
samt bedste unghund på udvidet prøve.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk

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

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

info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk

Sæt allerede nu X i kalender til racedyst, der i år
bliver afholdt d. 30.06.12
Vi mødes til morgenmad og får en hyggelig dag ud
af det, medbring gerne hele familien.
Tilmelding til Finn Storm Jensen 43629014 20725341, KUN TELEFONISK HENVENDELSE

Efterårsmarkprøve “Høstprøven” afholdes Lørdag
d. 25.08.2012 kl. 8.00
Mødested: Klubhuset, Ved Kohaven, 4800 Nykøbing F. Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller
kim-nielsen@vikima-seed.dk

Hvalpemotivation i Roskilde-området
Vi har hvalpemotivation i august måned. Vi har især
fokus på at lære den unge ruhår at acceptere føreren
som leder og på at stimulere dens jagtinstinkter.
Træningen er for de yngste hundes vedkommende
baseret på lyst og positiv indlæring. Det er vores
mål, at den unge ruhår får en begyndende forståelse
af betydningen af forskellige kommandoer, og at
den bliver introduceret til forskellige vildtarter, til
sporarbejde og til vand.
Efter træningen mødes vi ved grillen, og her kan du
få svar på dine spørgsmål om hvalpe, træning, etc.
Er du ny ruhårsejer, er det selvfølgelig her, du lærer
andre ruhårsfolk at kende.
Træningen er for hunde i alderen 2 – 8 måneder.
Det er muligt, at vi deler hundene op i hold efter
alder. Din hund SKAL være vaccineret, og du skal
vise vaccinationsattest den første aften. Hvis du
er i tvivl om, hvorvidt din hund er klar til at være
sammen med mange andre hunde, skal du spørge
din dyrlæge.
Medlemmer af Dansk Ruhår Klub har fortrinsret,
men andre kan deltage, hvis der er plads..
Tid: Onsdage i perioden den 1. - 29. august kl.
18.30 Sted: Mødested: Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene Pris: 200. Dertil kommer et mindre beløb pr.
gang for det, du fortærer ved grillen.
Tilmelding til Finn Storm Jensen tlf.: 4362 9014 2072 5341, KUN TELEFONISK HENVENDELSE
HUSK vaccinationsattest og lommerne fuld af
godbidder.

Bornholm området:

September:
Marktræning, nærmere info herom senere.
Oktober - November
Lydighedstræning for unge og ældre hunde, nærmere info herom senere

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

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen
Sandløkkegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Obs Obs.... Ny dato for schweissprøven......
DRK Schweissprøve søndag den 3 juni.
4oom 3 og 20 timer. Tid og sted oplyses ved
tilmelding.
Prøveleder: Bent Rømer Hansen, Brommevej 4, Rø
3760 Gudhjem. Tilmelding til tlf. 40 31 42 13 eller
bentsauto@hansen.mail.dk
Bankkonto: Nordea 0658-6535643782, husk navn
og hund på indbetaling. Tilmeldingsfrist: 22 maj.
Dommer: Lars Hansen. Max: 7 hunde.
DJ’s Udvidet apporteringsprøve lørdag den 16.
juni 2012 i Ibsker.
Prøveleder: Martin Hjort, tlf. 40863976
Dj’s almindelige apporteringsprøve, samt FJD’s
VSA prøve lørdag den 11. august 2012 på Jydegård.
Prøveleder: Jan Olsen, tlf. 40466982
Racedyst på Jydegård lørdag den 25. august 2012.
Prøveleder Maike Fiil Tlf. 20 21 26 78
DJ efterårsmarkprøve lørdag den 8. september.
Prøvested: Boderne/Aakirkeby.
Mødested: Rosengaarden kl. 9.00 Prøveleder:
Denny Pedersen, Svalhøjvej 11, 3790 Hasle.
Tlf. 24204374, Mail: vanghytten@mail.dk Tilmeldingsfrist: 26. august. Dommer: Ikke fastlagt.
Max 24 hunde.
FJD efterårsmarkprøve søndag den 9. september.
Prøvested: Boderne/Aakirkeby.
Mødested: Rosengaarden kl. 9.00 Prøveleder: Erik
Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne.
Tlf. 40353558, Mail: hvideenge@mail.dk Bankkonto: 9541-7695636479
Tilmeldingsfrist: 27. august .Dommer: Ikke fastlagt.
Max 24 hunde.

Apporteringstræning tilbydes i Kongskilde ved
Sorø. Træningen foregår hver torsdag fra kl. 18.30 i
maj, juni, juli og august

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35,
Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Telefon: 5482 6843 /
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
Vand-Slæb-Apporteringstræning
05.06 + 12.06 Borremosen, Bent Lise, Listrupvej 1,
4863 Eskilstrup
19.06 + 26.06: Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
03.07 + 10.07: Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
17.07 + 24.07: Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved
28.07 afslutning på Corselitze, Jagthytten på Bellingegårdsvej, 4800 Nyk. F.
Markprøvetræning
Træning på Sydsjælland og Lolland, se nærmere
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Korthaarklubben
Et godt initiativ

Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 Præstø
Tlf. 56 39 84 96
klubredaktor@korthaarklubben.dk
Formand:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk

Da vi som nye ejer af en tysk korthår, ikke
har så meget erfaring med stående jagthund, synes vi at det var alle tiders initiativ,
der blev sat i gang ved korthårs klubbens
hovedprøve. Denne blev afviklet d.14 april
i Give. Da havde man besluttet at invitere
nye og kommende ejer med til prøven, hvor
vi fulgte hold to, som bestod af ung hunde
og åben klasse.
Vi startede dagen med kaffe, hornblæsere
og morgensamling, hvor der blev informeret
om dagen. Vi var otte som havde taget imod
invitationen, og vi kørte samlet ud til stedet,
hvor hold to skulle starte. Karl Georg var
vores guide hele dagen. Karl Georg startede
kort med at fortælle lidt om mark prøver
generelt, derefter fulgte vi med rundt og så
de forskellige hunde i aktion. Karl Georg
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fortalte undervejs, og vi havde mulighed for
at stille spørgsmål, til de forskellige situationer som opstod undervejs.
Og hele dagen igennem delte de erfarne
hundefolk ud af deres viden, og man k
seriøse og brugbare svar på sine spørgsmål.
En helt igennem fantastisk god dag, hvor
vi drog glade og trætte hjem med hovedet
fuld af informationer, og mere forståelse for,
hvad markprøve er, og helt sikkert også mod
på selv at stille op, når hund og fører er klar.
En stor tak til Korthaarklubben for et rigtigt
godt initiativ for nye jagt hunde ejere. Helt
sikker noget vi kan anbefale andre klubber
at over veje.
Bent Jørgensen.

Webmaster:
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk
Hvalpeformidling:
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Leif Anker Jensen, Hjelmsømaglevej 22, Hjelmsømagle, 4100 Ringsted
Tlf. 57 66 11 33 / 23 38 96 18
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
Avlsvejledning
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Tak!
Endnu engang er to dejlige dage på Giveprøven overstået. Lige fra morgenstunden
lørdag havde vores dygtige prøvelederpar
Tove og Kristian Møberg styr på det hele.
Også vejret viste sig fra sin smukkeste side,
om end noget koldt fra morgenstunden, så
skinnede solen fra en skyfri himmel. Glade
forventningsfulde hundeførere var mødt op.
Snakken gik som sædvanlig lige med det
samme. Prøven var i år ikke så stor som den
plejede, men der var en del tilskuere som
ville følge med.
Karl Georg fra bestyrelsen havde taget
initiativ til at guide og vejlede nye hundeførere, som gerne ville følge med på et hold
og få at vide, hvad det er der foregår på en
sådan prøve. Der mødte 10 nye hundeførere
op, yderligere 5 havde henvendt sig, men
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De seks vindere søndag.

kunne ikke komme denne dag. Alle drog i
marken. Da dagen var slut kunne klubben
konstatere en præmieringsprocent på 53,
hvilket er meget højt. Alle hunde havde
chance til fugl. De nye hundeførere gav udtryk for stor tilfredshed med dagens forløb,
3 gav udtryk for, at de nu vidste hvilken race
de skulle vælge, nemlig Korthår. Det er jo
utrolig dejlig, og et initiativ der helt klart
skal gentages.
Om aftenen mødte en stor skare op til
festmiddag. Dejligt at se at hundeførere der
skal med om søndagen kommer og er med
lørdag aften. Rigtig mange af de præmierede
hundeførere var ligeledes blevet, for at få
overrakt deres præmier og pokaler. Tak for
denne opbakning.
Jubilarerne var inviterede og 4 ud af 5
havde takket ja. Det var 2x25 års jubilarer
www.fjd.dk

og 2x50 års jubilarer. Disse blev behørigt
hyldet. Den ene 50 års jubilar var tillige
hundefører på dagen og opnåede en 1.
præmie. Det ses ikke så tit, at man stadig er
aktiv hundefører.
Niels Jørgen Jørgensen, Grindsted blev
tildelt klubbens højeste udmærkelse Guldhunden. Hans lange virke for klubben, 33
år som medlem af korthaarklubben, 6 år i
bestyrelsen, 24 år som markprøvedommer,
ere år som prøveleder på Vingstedudstillingen, ere år som prøveleder ved Giveprøven. Dette syntes bestyrelsen var en
Guldhund værdig. Vi syntes også vi kunne
se, at han blev glad for den. Om aftenen tog
Niels Korsbæk ordet og sagde at endnu et
kapitel i historien i Korthaarklubben er skrevet, hyldede de præmierede, sagde tillykke
til jubilarerne og tillykke til Niels Jørgen

Korthaarklubben
med Guldhunden. Han spurgte spøgefuldt
”har ungdommen taget over”, idet vinderen
med Bedste unge han er førstegangshundefører, 14 år, sin første hund, har selv betalt
den af sine konrmationspenge. Vinderen
i åben klasse ligeledes førstegangs hundefører. Sidste år var der også en førstegangshundefører der vandt. Det er et rigtig
godt tegn og det er godt for klubben, at der
kommer nye til. Og som formanden sagde
på trappen bliver disse forhåbentlig besat
af ”Givebasillen”. Søndag morgen mødte
vinderklassehundene så op. Igen med sol fra

en skyfri himmel. Denne gang dog desværre
kun til 1 vinderklasse. En hel del tæver
ligger med hvalpe/er drægtige og kunne
derfor ikke deltage, andre var til DKK’s
Mesterskabsprøve for at repræsentere racen.
Men igen var det dejligt at se, at der var en
del tilskuere som fulgte med hele dagen.
Alle mødtes til frokost og snakken gik om
formiddagens hændelser. Spændingen blev
udløst om, hvem der skulle med over middag. Glade drog hele okken ud til matchningen. Vel hjemme igen på Sognegården i
Filskov, blev de 6 vindere kaldt op og blev

hyldet, for derefter at blive fotograferet
samlet. Trætte men glade for oplevelserne
drog alle hjem til hver sin egn af landet. Og
som man så ofte siger ”mødes vi ikke før,
så mødes vi til Giveprøven næste år”. Stor
tak til alle implicerede, prøvelederparret,
terrænledere, terrængivere, Sognegården,
Birte-Web for hurtigt at lægge nyhederne
på nettet, for bare at nævne nogle, men sidst
men ikke mindst deltagerne, hundeførerne
og tilskuerne.
På bestyrelsens vegne
Ellen.

1 vinder søndag: Bakkevænget H.Trolle, E. Allan
Gundahl.

Bedste unge tæve:Tessan`S Gina, E. Søren Weber .

Bedste unge han: Bislevs Goss, E. Pernille Hansen.

Bedste tæve søndag: Zitta E. Steen Kristiansen.

Bedste Åben klasse: Tenna, E. Jesper Wienke Iversen.

Rene´Jørgensen fra Aktivgruppen Storstrømmen blev
årets (2011) ildsjæl. (Se Aktivgruppen Storstrømmen).

Schweissprøve: SKIVE
Søndag 12. august 2012
3 timer/400 m, 20 timer/400 m og 20 & 40
timer/1000m.

Prøvegebyr kan overføres til kontonr. 3296-4730 515 766 – husk stamborgsnr.
Med venlig hilsen
Villy Andersen, Gl. Kongevej 16,Halvrimmen, 9460 Brovst, tlf. 98232595.

PRØVELEDER: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf:
20645246
Mail: jenshald@post10.tele.dk
Tilmeldingsfrist: 8.juli med posten
Mødested Jagthytten Bjørnevej 25, 7800
Skive.
Mødetid kl. 9.
Morgenmad kan købes fra kl. 8 og mad efter
prøven til rimelige priser.
Tilmeldingen sendes til prøvelederen senest
8. juli med posten eller med E-mail.
www.fjd.dk
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Anerkendt Schweissprøve den 29 april 2012.
Resultater:
400m/20 t:
Ann Von Der Christoose, DK 11534/2012, E.& F.
Johan Sørensen, Ullerup, Sønderborg: 0 præmie.
400m/3t:
Bredsgaard´s Nemo, DK 20482/2012, E.& F.
Lars Koch, Ølsted, Løsning: 1 præmie, Bringsel 1
præmie.
Søborggårds Mille, DK 01826/2010, E.& F. Jørgen
Peder Karlsen, Middelfart: 3 præmie, Bringsel 0
præmie.
Petermann´s Maggie, DK 14900/2011, E. Kirsten &
Erik Petermann, F. Kirsten Petermann, Holsted: 1
præmie og pokal.
Nordboen Etna, DK 02804/2009, E.& F. Jørn Rasmussen: 3 præmie.
Lystlund´s Wictor, DK 21600/2008, E.& F. Ulla
Vestergaard, Rødekro: 3 præmie.
Lustlund´s Ø-Raphael N (Dux), DK 13087/2011,
E.& F. Lis Vestergaard, Rødekro: 3 præmie.
Nordboen´s Emma, DK 02803/2009, E. Allan
Bredsgaard, Terkelsbøl, F. Chr. Madsen , Tinglev:
0 præmie.
Malou, DK 18069/2011, E. Erik Hansen, Grindsted,
F. Thorkild Hansen: 0 præmie.
Endnu en dejlig dag er forbi. Der var tilmeldt 13
hunde heraf 9 Korthaar, 2 Ruhår, 1 labr.retriver og 1
Engelsk Spr. Spaniel. Tak til jer alle for en god dag
og tak til alle, der har hjulpet til ved prøven.
Mogens og Allis.

Pokal vinder Kirsten Petermann med Maggie og Lars
Koch med Bredsgaard´s Nemo.

Aktiviteter i Aktivgruppen
Storstrømmen.
Skue og Familiedag, søndag den 3 juni 2012 i
parken på Fuglsang. Sæt allerede kryds i kalenderen
nu. Det vil blandt andet være følgende aktiviteter:
Lokal samt anerkendt appoteringsprøve, anerkendt
ræveslæbsprøve, udstilling m. aut. udstillingsdommer. Andet hunde-sjov for hele familien. Nærmere
info senere, følg med på hjemmesiden www.ruhaar.
dk eller www.korthaarklubben.dk.
Vand –Slæb-Appoteringstræning:
5/6 + 12/6: Borremosen, Bent Lise, Listrupvej1,
4893 Eskilstrup,
19/6 + 26/6: Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo.
3/7 + 10/7: Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing,
17/7 + 24/7: Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 Næstved. 28/7 afslutning på Corselitze, Jagthytten på
Bellingegårdsvej, 4800 Nyk. F.
Markprøvetræning:
Træning på Sydsjælland og Lolland, se nærmere
info. På hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk
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Efterårsmarkprøve:
”Høstprøven” afholdes lørdag den 25/8 2012
kl.08.00. Mødested:Klubhuset, ved Kohaven, 4800
Nykøbing F. Pris 200,00 kr. Max 24 hunde på 3
hold. Tilmelding til: Kim Nielsen, tlf: 21756843
eller kim-nielsen@vikima-sedd.dk
Årets Ildsjæl
Rene´Jørgensen fra Aktivgruppen Storstrømmen
blev årets (2011) ildsjæl. Rene´er bandt andet
blevet tildelt denne pris, fordi han altid er parat til
at hjælpe andre med gode råd, er en rigtig god kammeret, er der altid, når man har brug for ham.

Aktivgruppen København.
Aktivitetskalender forår 2012.
Apporterings- og sportræning.
Vi begynder med apporteringstræning hver torsdag
fra den 19. april kl. 18.00 til ultimo juli. Træningen
foregår hos Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600
Køge.
Pris 350 kr. for hele perioden
Tilmelding til Allan Grundahl, ag@geah.dk. Tlf.
26305500.
Aktivgruppen København
Claus Bælum og Allan Grundahl.

Aktivitetsgruppen Midt- og
Vestjylland
AKTIVITETSKALENDER .Program 2012.
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 22. juli 2012 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr.
Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal
sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1,
6980 Tim. (Tlf.: 9733 3335) – senest den 30. juni
2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 76702804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden
skal være DKK stambogsført.
Vand og slæbtræning:
Onsdag den 13. juni 2012 (vil køre hver onsdag
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg
primo august 2012). Mødested: Pumpestation
nord, Stauning. Tid: kl. 18.30.Tilmelding til: Uffe
Jacobsen (tlf. 61285032) – senest den 8. juni 2012.
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes første
gang).
Fuldbrugstræning:
Mandag den 18. juni 2012 og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 97341601 /
61467501) – senest den 10. juni 2012. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første
træningsdag) dertil kommer afregning af vildt.
Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 12. oktober 2012 i Hjelm Plantage.
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8.
oktober 2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr.
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. Min.
5 deltagere.

Aktivgruppen Aalborg.
Familiedag for Aktivgruppen Vendsyssel og
Ålborg!
Tid og sted: Lørdag den 30.Juni kl. 9.00 hos Mari-
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anne og Karl Georg Kristensen ,Skovgårdsvej 28,
Hals.
Familiedagen er en rigtig god tradition! Her er
samværet i højsædet.Man kan medbringe korthåren
til almindelig samvær med andre hunde(uanset
hundens alder) og man kan deltage i anerkendte
prøvearrangementer, ræveslæbs- eller apporteringsprøve. Skal man ikke til prøve med hunden er der
også muligheder for andre træningsaktiviteter, hvis
du ønsker det. Har du ingen hund i øjeblikket eller
påtænker at købe en, er du velkommen til en god
dag og en god snak. De der ikke skal til prøvearrangementet er også velkommen til at dukke op senere
på formiddagen, hvis dette er praktisk for deltagelsen. Tag madkurven med og der er varme på grillen
til fri afbenyttelse. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til prøverne er nødvendig for udarbejdelse af program: Kontaktpersoner er Bjarne
Jacobsen tlf. 20 28 94 69 eller Villy Andersen 98
232595 såvel for tilmelding til prøverne eller øvrige
oplysninger om dagen. Prøvegebyrer for deltagelse
i anerkendt prøve: Ræveslæbsprøve 150 Kr, Apporteringsprøve 225 kr. Tilmeldingsfrist for prøvedeltagelse,- senest mandag den 25. juni. Velkommen !
Aktivgrupperne Vendsyssel og Ålborg
Vand slæb og Apporteringstræning.
Tid og sted: Søerne ved Langholt, Vestvej 1, med
start kl. 18.00 .Datoerne 1. august ,8. august og 15.
august.
Vi træner alle discipliner i apportering på land og
i vand. Apporteringsemner er til stede på dagen.
Begyndertræning eller videregående, alt er muligt.
Vi tager udgangspunkt i hundens alder og formåen
og kommer forhåbentlig et skridt videre. Kontaktperson for yderligere oplysninger: Bjarne Jacobsen
tlf. 20 28 94 69
Aktivgruppen Ålborg.

Studiekredsen af 1968
Per Svan Rasmussen 70 år.
En af Korthår klubbens meget velkendte og aktive
medlemmer fyldte 70 år den 30. april 2012. Per
Svan er kendt for sin store indsats for fremme
interessen for den korthårede hønsehund, samt at
fremføre disse på prøver og ikke mindst på jagt, for
som Per siger: ’det er på jagt vi får vist hvad vores
hunde kan’. Per har altid interesseret sig for arbejdet
efter skuddet, hvilket mange godser på Sjælland
har nydt godt af, for der hvor Per og hans hunde er,
bliver der gjort alt, hvad der er muligt for at få alle
skudte fugle med hjem.
Per har været medlem af klubben siden først i
70erne og har også siden 1975 været et meget aktivt
medlem af Studiekredsen. Her har han i en årrække
siddet i arbejdsudvalget og udført et velkvaliceret
arbejde med at tilrette lægge aktiviteter, har i mange
år skaffet terræn til apporterings træning i Hedehusene, her var Per altid at nde, for at træne sine egne
hunde, og som en meget respekteret hundeføre som
meget gerne giver råd videre til andre, og lytter man
til disse råd, ja så giver det resultater. Per er en af
de få, som jeg kender som ikke går på kompromis,
tingene skal være i orden og det bliver de kun ved
træning.
Per var også i mange år en trofast medhjælper ved
VSA prøverne i Nordsjælland, hvor han sammen
med Jens Carl havde det betroede job at slæbe
kaninerne.
Per har opnået mange resultater på markprøve med
sine hunde, her kan nævnes Miks A. Pia som var
efter blodliner med meget stor jagtlyst og vandpassion. Den hund som måske er den som huskes bedst
er Rømøs Khan, en meget robust hanhund som
indeholdt tyske aner og som i en tidlig alder blev
brugt i avlen, han prægede godt og der er mange
gode efterkommere. Per har en vis evne til at nde
gode robuste avls linjer. Det at nde sig en ny hund,
er endnu et bevis på dette, går hjemme hos Per,
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Stenholthus’ Fox, som også er en robust og psykisk
stærk hund som på jagt og prøver har vist sit værd,
og der er vundet adskillige pokaler. Per har også
en meget stor indsigt i avl, og alle som stiller et
spørgsmål omkring dette får et meget velkvaliceret svar på hvilken muligheder, der er og hvad de
forskellige hunde besidder af egenskaber. Jeg håber,
at Per også i mange år fremover vil være at nde
med en af hans meget veldresserede hunde gående
ved siden og klar til at løse en opgave.
På vegne af Studiekredsen af 1968.
Leif Jensen.

sundvej 99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup, tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens Certikatudstilling 4 august 2012.

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

I samarbejde med Dansk Ruhaarklub og
Münsterlænderklubben afholder Korthaarklubben lørdag den 4. august Certikatudstilling ved Bredstenhallen, skolevænget 7,
7182 Bredsten.
Udstillingen afholdes efter DKK`s udstillingsregler, og er åben for alle medlemmer.
Hundene indskrives fra kl. 9,30.
Udstillingen åbner med bedømmelse kl.
10,00
Middagspause fra ca. 12-13
Afslutning og præmieoverrækkelse kl.
ca.15,00
Resultatbøger udleveres efter afslutning.

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, 86271889.
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

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.
Telefon nr: 98961856/31719091.
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

Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavm@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

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Virk-

Nyt i Korthårsshoppen !
Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at udvælge noget beklædning som medlemmerne
kan købe til meget favorable priser, idet klubben ikke skal tjene på disse varer. Denne
beklædning er påsyet et korthårs logo og med det signalerer man så, hvilken race man bekender sig til. Beklædningen er fra Deerhunter og består af en beigefarvet skjorte, en New
Game grøn eece vest og eece jakke med membran, en Shellbroke/Deerhunter mørkegrøn
eece jakke med for. På hjemmesiden vil man kunne se billeder og priser. Beklædningen
bestilles hos kassereren. Ved den netop afholdte Giveprøve blev disse varer rigtig godt
modtaget. Fremover vil der på vore udstillinger og prøver være mulighed for at prøve og
bestille beklædning. Vi håber, medlemmerne vil gøre brug af dette rigtig gode tilbud.
Ellen Jørgensen.

www.fjd.dk

Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 27
juli. Tilmelding på: www.hundeweb.dk
Udstillingsleder: Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 6360 Tinglev, Telf.
74644721/25719148.
Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen. Der kan tilmeldes i: hvalpeklasse,
junior klasse, åbenklasse, brugsklasse,
championklasse samt avl og opdrætsklasse. Udstillingsgebyr: 375,00. Ved 2
hunde med samme ejer 330,00 kr pr. hund,
hvalpeklassen 265,00 kr. Avls og opdrætsklasser er gratis. Hvis du ikke har adgang
til internet, kan du sende anmeldelsen til
Hans Martin Christensen og gebyr kan
indbetales på jyske bank reg. nr. 7751
konto nr. 0001053819 eller på check.
Husk alle hunde skal være vaccineret 14.
dage før udstilling. Er hunden over 2 år
skal den være revaccineret.
Dommere: Hanner samt BIR og Bim og
opdræts og avlsklasser Flemming Konnerup. Tæver: Ivar Tang.
I forbindelse med udstillingen vil klubben
gerne invitere alle hunde der i 2011 har
opnået et championat til at blive fremvist. Korthaarklubben vil samtidig gerne
invitere alle udstillere og ledsagere til
morgenkaffe fra kl. 8,30 og til lidt grillmad
fra kl.12,00.
Tilmelding med antal personer til morgenkaffe og grill, bedes gjort til formanden
Hans Martin Christensen på formand@
korthaarklubben.
Tilbud til nye hundeførere i forbindelse
med Bredstenudstilling.
Har du lige købt hund, og aldrig været på
udstilling før, inviterer korthaarklubben
dig til at møde op i Bredsten, hvor vi vil
sørge for vejledning i fremvisning af din
hund. Selv om du ikke er medlem af korthaarklubben, er du også meget velkommen, til at se hvordan en udstilling foregår.
Med venlig hilsen Hans Martin Christensen.
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Dansk Münsterländer Klub
Havgus og høns

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
Grosser, 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@aadevej.dk
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Af: Pia Nielsen
Klokken viste 03.45 da vækkeuret natten
til lørdag d. 24. marts afgav sin utålelige
klagelyd, men som et trylleslag var jeg ude
af sengen, vi skulle til Sjælland på Dansk
Münsterländer Klubs hovedprøve og jeg
havde glædet mig længe. Bilen var pakket
med alt lige fra campingstole, gummistøvler og ekstra øl, man skulle jo nødig løbe
tør, for vi skulle være der ovre på øen hele
weekenden. Ja alt var planlagt, pakket og
klar lige bort set fra mig selv, min taske med
tøj og så nårh.. ja HUNDEN…
Træningen havde stået på længe, jeg havde
fået min sidste 1. præmie i åbenklasse i
efteråret, men kunne desværre ikke deltage i
vinderklassen, da min tæve var blevet parret
midt i august, og derfor var for rund i det,
da vi nåede slutningen af september, så nu
skulle det være. Jeg havde i februar og marts
trænet en del, og dette havde blandt andet
medført træningsturer til både Sjælland, Fyn
og Nordjylland (jeg bor selv på Djursland).
Jeg havde jo hørt om alle disse skabninger
med lange ører, de har derovre på Sjælland,
og da der i løbet af jagtsæsonen var sket lidt
af hvert, måtte jeg træne lidt ekstra. Nu var
vi klar, helt klar… og så skete det! En uge
før prøven kommer min tæve i løbetid, og
det hele faldt til jorden, lige så hurtigt som
det blod der afslørede hendes tilstand. Skuffelsen var stor, og det tog lidt tid inden
www.fjd.dk

jeg helt var kommet mig over den, men der
skulle egentlig ikke så mange overvejelser
til, før jeg besluttede mig for at tage med
alligevel. Nu havde vi jo arrangeret både
overnatning og fest lørdag aften, så det ville
jeg ikke gå glip af. Og man kan vel altid
bruges som hundeholder og vandbærer. Det
skulle vise sig senere at jeg k lov til at
blive begge dele men det kommer vi tilbage
til.
Afsted det gik med et kort stop hos Kennel
Hedeskov for at hente Johannes, som skulle
kører med sammen med hans hund Hedeskov’s Henna på 1½ år. Henna havde egentlig
fået hendes to 1. præmier i åbenklasse allerede, men manglede en vand og slæb prøve
for at kunne deltage i vinderklassen om
søndagen, så Johannes valgte at tage med
alligevel i åbenklasse, sådan for klubåndens
skyld. Da vi havde krydset lillebæltsbroen
tog vi et hvil på en rasteplads, hvor vi mødtes med 2 hundevenner fra det Nordjydske
og 2 fra Esbjerg . Efter en kort pause var
vi på vejen igen, og præcis 3 timer efter vi
kørte hjemmefra ankom vi til mødestedet
lige uden for Ringsted. Metrologerne havde
lovet nt vejr, og i dagene op til havde vi
da også haft helt op til en 16 grader, så hue
og hansker var pakket langt væk, det skulle
vise sig at være en stor fejl.

Dansk Münsterländer Klub
Da prøveleder Sigurd havde givet os
instrukser og sendt os afsted til terrænerne,
stod termometeret på 3 grader og så meget
havgus, at vi ikke kunne se mange meter
frem. Hele formiddagen bar præg af dette
kolde vejr, både for os og for hundene. Vi
frøs som bare pokker, og kun 2 af hundene
lykkedes i løbet af formiddagen, at få en
god situation på høns, som der ellers havde
været nogen af. Harer så vi også, dog ikke
helt i den mængde som jeg havde frygtet.
Det skulle vise sig, at de i overod havde
været især på det hold, der husede unghundene, men over middag da solen endelig
k bugt med den kolde tåge, blev også 3 af
hundene på vores hold fristet over evne, og
fulgte med de lodne beboere ud af terrænet.
Resten af eftermiddagen gik i højt humør,
og da klokken var blevet 15.00, stod vi tilbage med et hold, hvor 2 af hundene havde
opnået en 2. præmie. Ved afslutningen stod
det klart at endnu en åbenklasse hund havde
fået sig en 2. præmie, og at vores ven Jan
Larsen fra det Nordjydske som den eneste
k en ot 1. præmie med hans unghund
Rico på 11 mdr. Også Talentpokalen måtte
en tur med Jan hjem. Efter præmieoverrækkelse og fotografering, gik turen fra
Ringsted til Sorø Camping, hvor vi skulle
overnatte i hytter med 6 i hver. Hele dagen
havde vi været fulgt at en delegation fra
Finland, som var med for at se de danske
Münsterländere i aktion, og de boede også
på samme campingplads og skulle være med
til den spisning og hygge som Tine Broen
Nielsen havde arrangeret, jeg skal ikke kede
med detaljer om vores fest, blot konstatere
at vi hyggede os og søvnen blev lidt knap,
godt hjulpet på vej af, at vi skulle skrue
vores urer en time frem til sommertid natten
til søndag.
Søndag var der sol fra morgenstunden,
og da vi havde fået pakket biler og gjort rent
i hytterne, gik turen igen til Ringsted. Nu
var det tid til den vinderklasseprøve, som
jeg sådan havde glædet mig til. Tine Broen
Nielsen k min plads på hold 1 med hendes
tæve Hedeskov’s Mettevons, som hun lige
havde kvaliceret sig med. Med på holdet
havde hun også hendes hanhund Uldjydens
Heino (Sander) og det var hendes 1. vinderklasseprøve, med 2 dobbeltfører på holdet,
kom min rolle som hundeholder og vandbærer til sin ret, godt man kan være til lidt
nytte. Nu er det jo ikke fordi, jeg ikke gerne
vil have at det skal gå alle det godt, men jeg
indrømmer da gerne, at jeg heppede lidt ekstra på Tine. Ikke nok med at hun er kvinde,
og ja vi er jo lidt i undertal i den her sport,
så har hun også en hund ude fra Johannes,
hvor også 2 af mine hunde er fra, så ja jeg
er nok lidt farvet.. det skulle senere vise sig,
at jeg havde spillet på den rigtige hest eller
øhh… hund. Tine lagde hårdt ud med at få
en perfekt situation med Sander efter bare 5
minutters slip, så var vi ligesom i gang. Der

var fantastisk mange høns, på de forholdsvis
få tønder land vi gik på denne formiddag.
Jeg vil ikke komme med beskrivelser af alle
situationer, men ud af de 6 hunde på vores
hold blev der skudt over de 4. Tine havde
2 situationer på begge hundene, men også
fugle der ikke var blevet udnyttet, så nu var
det spændende, at komme tilbage til mødestedet, og hører fra de 2 andre hold hvordan
det var gået hos dem. Det skulle vise sig at
der kun var skudt over 3 hunde sammenlagt
på de 2 andre hold, så nu måtte vi vente og
se hvad de tre dommere fandt ud af.
Mens dommerne k talt sammen serverede
Sigurd og hans hjælper Skipperlabskovs, og
der blev talt på kryds og tværs af bordene
om formiddagens oplevelser, i den forbindelse vil jeg godt sige alle på vores hold tak
for en utrolig hyggelig formiddag, hvor alle
glædede sig på hinandens vegne når det gik
godt, og ærgrede sig når det kiksede, stor
sportsånd blev der vist af alle.
Så blev det tid til at få afsløret hvem der
var gået videre over middag. 7 hunde var
med, 6 kategori 2 og en enkelt kategori
3, så ingen var helt fejlfrie, nu skulle det
afgøres. Finalen blev afviklet på en kæmpe
stor rapsmark. Tine lagde ud med Sander
men han blev desværre noget distraheret af
en del harerfærd, og han var næsten ikke
til at kende, i forhold til om formiddagen.
Flere hunde blev afprøvet, og det gik ikke
lige godt for alle, høns blev misbrugt og
lydighed blev testet. Mettevons kom ud og
viste en rigtig god gur, dog uden at nde
noget, også Sander k en chance mere, og
her gik han sig mere op og rettede noget op
på det lidt rodede indtryk fra første slip. Nu
skulle Mettevons ud sammen med Aslan
som ejes af Niels Laugesen, begge hundene
gik rigtig stort og ot med masser af energi
og jagtlyst, pludselig er der stand og Tine
melder, jeg k en meget høj puls, tænk hvis

det nu lykkedes for hende… syntes nu hun
var noget længe om at komme op til hunden,
Mettevons rejser men påviser ikke vildt,
ØV… men Tine bevarer overblikket og får
sendt Mette langt ud til højre i vinden så
hun ikke får rodet noget op. Hun slår et slag,
og så står hun der igen, der er langt derud,
men Tine går stille og roligt op, denne gang
er de der, de kære høns som er så altafgørende for vores prøver… Tid og hjerte stod
stille et øjeblik! Den var god nok, som den
eneste havde hun haft fugl over middag,
og nu klappede dommerne bogen i, prøven
var slut. Vi vidste det jo egentlig godt, men
måtte hellere vente til vi havde hørt det fra
dommerens mund, hold op hvor blev jeg
glad, kunne nok faktisk ikke have været
gladere, hvis det var mig selv det var sket
for… Det var så FEDT!
Så blev spændingen udløst. Egon med
Chang blev nr. 5, Tine med Sander nr. 4.
Kim med Spike nr. 3 Niels med Aslan nr. 2
og Tine med Mettevons nr. 1, tillykke til jer
alle det er så ot gået.
For første gang i klubbens historie har en
kvinde vundet vores vinderklasse, og ikke
siden 1989 er det sket at en hundefører har
2 hunde placeret på samme prøve. En lang
og begivenhedsrig weekend var overstået,
og nu ventede 300 km motorvej, men det
betød ikke helt så meget nu. Hvem skulle
have troet at det skulle være så spændende,
at gå på markprøve helt uden sin egen hund.
Stor tak til alle i dejlige mennesker som
jeg deler min interesse og passion med, mit
liv ville ikke være det samme uden vores
dejlige Münsterländere. Vi ses til efteråret,
men først går turen til Mesterskabsprøven i
Skive, for at heppe på Tine og Henning, jeg
kan slet ikke lade være, og hvem ved, måske
er der ere gode historier i vente.

En stolt og glad 1. vinder på øjen.
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Messe, Mesterskab og Münsterländer
Skrevet af Sussie Mattsson

Henning fra Kennel Horsia var også blevet
kvaliceret til prøven, og vi kunne således
glæde os over at have 3 Münsterländere
repræsenteret på den ne prøve.
Johannes og Pia havde taget turen fra Djursland, Peter og Leif kom fra Thy, Jan og
Dorthe fra Nibe, Michael fra Kjellerup, og
gensyns glæden var som sædvanlig stor.
Hurtigt blev den velorganiserede prøve sat
i gang, og vi kørte mod de store rapsmarker.
Desværre var alle 3 Münsterländere sat på
hvert sit hold, så vi måtte holde os orienteret via tlf. hvordan formiddagen gik for de
andre.
Jeg fulgtes jo med Tine, og UUUUHHH
det var spændende... Hun var nummer 4, og
skulle ud i andet slip. Hendes hund „Mettevons“ tog et par hurtige slag i hendes
sædvanlige stort gående stil, og BANG så
havde hun stand. Vi holdt vejret i spænding
og jeg er sikker på at Tine havde ret høj puls
Og Mange gode venner.
for vores gode klub, og den store indsats
da hun meldte standen. Desværre tog MetteLørdag morgen, tidligt, stod jeg op med
alle vores aktivister gør i lokal områderne.
vons et skridt for meget, i forsøg på at sætte
et vist forventnings kriller i maven. Dette
Selvfølgelig havde vi opdaterede hvalpelifuglen, og op røg en høne. ÆV!!
skulle nok blive en sjov weekend!
ster med, som interesserede kunne få, og de
Hun kom ud i et par slip mere, og k en n
Min veninde Tine fra det himmerlandske
blev da også uddelt til rigtigt mange.
situation, hvor fuglen var skadet, og derfor
skulle komme og samle mig op, hvor efter
Messen var i hvert fald en god mulighed for ikke kunne yve. Mettevons apporterede
vi skulle mod Odense Congress Center, hvor at komme ud og se forskellige racer og sam- fuglen, aeverede pænt til Tine, og tilslut
den store Out Door messe løb af stablen.
menligne hundenes statur, pels og psyke.
skød dommeren så over hende.
Vi skulle ud og stå i Dansk Münsterländer
Sidst på dagen, da hundene var helt tyndTja, pga. den første situation var de jo ikke
Klub’s stand og prøve at repræsentere vores slidte i pelsen af al det kæleri og opmærkkat. 1, så vi var noget spændte på hvordan
race bedst muligt. Vi ankom lige inden den
somhed, de havde fået fra alle vores besødet var gået på de andre hold.
åbnede og blev hentet på parkeringspladgende, ankom Niels fra DMK Nordsjælland
Tilbage til jagthytten og frokost. Her stod
sen af Per, der allerede var der ude. Ind på
sammen med hans søn Lukas. De skulle
Jette og hendes mand Thorkil fra Horsens.
standen og få en hurtig brieng af Per og
følges med Tine og jeg nord over, når mesJeg blev mere og mere imponeret over alle
Klaus, et par super søde Münsterländer folk sen var slut. Både Niels og Tine var udtaget de skønne mennesker, der kører land og
fra Fyn, vi skulle stå på standen sammen
til Mesterskabsprøven, der skulle afholdes
rige rundt for at se deres klub kammerater
med. Jeg kender dem begge fra hundetrædagen efter i Skive. Det er ikke så tit, vi ser og venner. Det giver et helt utroligt samning og klub arbejdet her på Fyn, og Tine
Niels, men venskaber kan sagtens plejes
menhold.
blev hurtigt en del af fællesskabet. Snakken via tlf. og computer, så vi faldt hurtigt i den
går så let, når der er noget, der interessere os gamle gænge med drilleri og sjov. Dejligt.
alle. Og det må man jo sige der var. Hunde
Messen sluttede kl. 17.00 og en halvtimes
og Jagt. Over alt.
tid efter var vi i bilerne, klar til at køre mod
Det var en ot messe stand, der var blevet Himmerland. Man er lidt træt og ør i hovelavet, og de hunde vi havde med repræsendet af at stå på sådan en stand, men snakken
terede racen rigtigt godt. Super kælne og
gik lystigt, og så er sådan en lille køretur
meget rolige på trods af al det virak, der var hurtigt overstået. Vi var lige en tur omkring
omkring dem.
et pizzeria i Støvring, inden vi ankom til
Der kom rigtigt mange folk omkring alle
Kennel Trehøjens, hvor vi endelig kunne
hunde standene, og vi havde travlt med at
smække benene op og slappe af, mens
aftensmaden blev indtaget.
snakke hund og specielle egenskaber med
alle de interesserede.
Næste morgen stod vi op kl. 06.00, k
Det er en rigtig god stemning og de omkring stående hunderacer’s repræsentanter
lidt morgenmad og k smurt en madpakke,
hvorefter bilerne blev pakket, hundene
var alle meget søde og imødekommende.
luftet, og endelig var vi klar til at køre mod
Mit umiddelbare indtryk var, at ingen talte
dårligt om nogle af de andre racer, men prø- Skive.
Jeg var bare med for at se, lære og heppe,
vede at give så realistisk et billede af deres
hunderace så muligt. Som en korthår’s mand men jeg kunne sagtens sætte mig ind i hvor
nervøse mine to venner måtte være. Det
sagde: „Vi er her ikke for at sælge hvalpe
til alle, men for at reklamere for vores race, er da stort, sådan at kvalicere sig til en
så DE RIGTIGE køber en af vores hvalpe.“ Mesterskabsprøve!
Da vi ankom til jagthytten i Skive, stod
Fornuftigt.
En skadet fasan, blev apporteret til UG.
Vi prøvede ikke mindst at reklamere meget endnu ere Münsterländer folk og ventede.
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Desværre var ingen af Münsterländerne kat
1. Og da der var 11 kat. 1 hunde, kom ingen
af dem med over middag. Vi kørte alligevel
ud og kiggede på matchen. Det var jo stadig
spændende.
Jeg har vist sagt det før, men jeg gentager
gerne mig selv. De venner jeg har fået
gennem DMK, dem vil jeg meget nødigt
undværer. De er fuldstændig lige så hundetossede som jeg selv, og vi har samme
humor, og samme tilgang til livet. Alder og
levested i Danmark betyder ikke noget. Vi
kører bare lidt længere. Og heldigvis er der i
dag mange muligheder for at holde kontakt
via tlf. og computer. Der var vist et par
udenfor stående folk, der rystede lidt på hovedet af os, når vi stod og drillede hinanden,
men tro mig, det er kærligt ment, og vi får
forhåbentligt mange ere dejlige timer med
hinanden.
Sidst på dagen hilste vi af med alle de
skønne mennesker, og Tine og jeg begav os
mod Støvring. Jeg skulle med toget tilbage
til Fyn. Vi var godt trætte, og helt enige om
at det havde været en skøn weekend! Efter
en sidste kop kaffe på Støvring banegård,
kom toget, og jeg vinkede farvel til Tine og
Mettevons...

Certikatudstilling i Bredsten
I samarbejde med Dansk Ruhår klub og
Korthårklubben afholder Dansk Münsterländer Klub lørdag den 4. august certikatudstilling ved Bredstenhallen, Skolevænget
7, 7182 Bredsten.
Udstillingen er åben for DMKs medlemmer og afholdes efter DKK’s udstillingsregler.
Som dommer har vi inviteret: Jens Martin
Hansen.
Klubben vil være vært med rundstykker
og en ”lille en”, så send venligst en mail til
udstillingsleder, om hvor mange i kommer
på ejbruhn@jubii.dk
Hundene indskrives fra kl. 9.30.
Udstillingen åbner med bedømmelse kl.
10.00.
Middagspause ca. kl. 12-13.
Der vil i år være muligt at købe grillmenu
som består af: Kylling, kotelet, pølse, salat
og ute til en kuvert pris af 115,00 kr., ønsker man at deltage i denne fælles frokost,
skal man tilmelde sig senest søndag den
29/7.
Efter sidste hund er færdigbedømt, vil
klubben som noget nyt lave en præsentation
af nogle af vores hanhunde fra ”Hanhundelisten” – herefter vil der være afslutning og
præmie overrækkelse.
Anmeldelsesfrist: 17. Juli med Hundeweb,
eller 29. juli med post eller med e-mail.
Der er 2 måder man kan tilmelde sig på:
Online via www.hundeweb.dk, dette er den

20/timer. Beløbet vedlægges anmeldelsen i
check. Eller beløbet kan indbetales på bankd. 11. august 2012 i Østerild Plantage
konto
400 m/3 timer og 400 m/20 timer
9083 0001716727
Mødested(Maskinhuset) Tovsigvej 1
OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun
anvendes DKK’s schweiss tilmeldingsTilmelding sendes til prøveleder, Peter
Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730 Hanst- blanket, som fås hos prøvelederen eller på
DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITETER
holm, Telefon.97 965 114 eller 40 478 422
” Blanketten skal udfyldes tydeligt.
Sidste frist for tilmelding er d 23-7-12 med
posten
Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside
Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m 3/
omkring schweissprøveregler.
timer (plus 100 kr. for rapportering) 500kr.
Husk at medbringe stambog/resultatbog på
for 400 m

Schweissprøve i THY

DMK-områderne
Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
Hvalpe- og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den, 8. 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.
Bemærk – ingen træning den, 15. august!
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den 3. oktober. Gebyr for medlemmer er 300

kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 400 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis
Det skal bemærkes at træningsarealerne ved Gl. Køgelandevej 576, må benyttes hele året hver mandag

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk
Hvalpekursus
Tirsdag den 7. august 2012 kl.18.30. Kurset kører
over 6 gange med sidste gang tirsdag den 11.
september 2012
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hurtigste, billigste og mest sikre måde, her
betaler du også online.
Onlinebetaling: 350,00 kr. Ved 2 hunde
med samme ejer 295,00 kr. pr. hund. –
Hvalpeklasse 240,00 kr.
Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket, med posten eller via mail, her er
prisen så:
385,00 kr. Ved 2 hunde med samme ejer
330,00 kr. pr. hund. – Hvalpeklasse 265,00
kr.(som anmeldelses-blanket anvendes
DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling
eller DJU’s blanket)
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
hundens navn)
Husk: Alle hunde skal være vaccineret
senest 14 dage før udstillingen. Er hunden
over 2 år skal den være revaccineret og
husk stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal være i orden før anmeldelse.
På selve udstillingsdagen medbringes
stambog og vaccinationsattest.
Der kan tilmeldes: Championkl., Brugskl,
Åbenkl. (fra 15 mdr.), Juniorkl. (9-18 mdr.),
Mellemkl. (15-24 mdr.), Hvalpekl. (6-9
mdr.), Veterankl. (fra 8 år), Avls & opdrætskl. er gratis.
Vi håber på stor tilslutning. – vel mødt i
Bredsten.

prøvedagen.
Hver deltager modtager bekræftelse og
kørselsvejledning den sidste uge før prøven.
Oplys venligst Mail adresse
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.
Med venlig hilsen
PrøvelederPeter Ringgaard
Max. Deltager antal er 12 hunde
Pris, gældende for kurset: kr. 250 pr. hund medlemmer og kr. 350 for ikke medlemmer.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub
Tilmelding foretages på www.vestergaard.at – Tilmelding til DMK træning

Område Storstrøm:
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27
/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk
Efterårstræning:
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg.
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Parkering på den vestlige side af motorvejen .
Start onsdag den 1. August 2012 kl. 19,00
I alt 5 onsdage.
Pris 250,- kr.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg. Fra hovedvejen mellem Vordingborg og
Stensved følger man Kohavevej, hvorefter Vallebovej kommer på højre hånd.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød op på dagen
og få nogle hyggelige timer sammen med din hund.
Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er velkomne og der trænes hovedsageligt lydighed og
apportering.
Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på 20240145
eller nhc@regionsjaelland.dk

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 15/8 kl. 18.30
Der trænes 5 gange
Pris 200kr
Min 5 hunde.
Kontakt Birger tlf. 66161970/22191525.

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Geonsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk
Der vil i året 2012 være mulighed for følgende
træning i område Nordsjælland:
Juni-august
Slæb og Apporterings træning, til de der vil til
VSA prøven.
Eller ønsker at hunden kan gå spor og apportere
Juli-september
Fuldbrugsprøve træning
Marktræning efter behov og tilmelding. Kontakt
områdets aktivister

svej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@or.dk

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
FamiliedagVed Østerild spejder hus mødes vi til en
hyggelig dag sammen med familien og vores dejlige
hunde.
Dato: Søndag den 17.06.2012
Mødetid: kl.13.00
Program:
Mellem kl. 13 og 14 opstart af aktiviteter
Kl. ca. 14 serveres kage til medbragt kaffe
Kl. ca. 15 til 16 afholdes aktiviteter med hundene
Kl.16 til 17 Festlige og sjove indslag
Kl. 17 opstartes grillen og vi hygger os med mad og
drikke, sponsoreret af klubben
Medbring selv service, bestik og kaffe
MVH: Münsterländerklubben

Område Himmerland:
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25,
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 Email: tinebroen@live.dk
Mark træning i Ålestrup.
Unghunde marktræning. : 8/8 – 15/8 kl. 18.00
Åben klasse marktræning. :12/8 – 19/8 kl. 9.00
Deltag i disse spændene træninger, hvor der bliver
trænet i mark søg, stand og dirigering metoder og
mm.
Mødested – Super brugsen p-plads i Ålestrup.
Tilmelding til Bjarne Sørensen – 24245785

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Ole Hildebrandt, nygårdsvej 48,
8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: olehil@
anarki.dk

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Område Esbjerg og omegn:

Vand-, slæb-og apporteringstræning
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl. 19.00. d.17/7. d.24/7. d.31/7. d.7/8.
Venlig hilsen aktivisterne

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammer-
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Hvalpemotivation
Onsdag kl. 18.30-19.45 – i alt 6 gange + afslutning
Datoer: 22. aug. – 29. aug. – 5. sept. – 12. sept. –
19. sept. – 26. sept. – 3. okt. (afslutning)
Pris: 200 kr.
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 3 – 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/glæder som en selv)
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en ok)

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:
peter.madsen17no@viborgskoler.dk

Område Vejle/Horsens:

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

Markprøvetræning
Søndage
Datoer: 12. aug. – 19. aug. – 26. aug. – 2. sept. – 9.
sept. – 16. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på efterårets
markprøver kan der opstå behov for at ytte nogle
af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Pris: 150 kr. pr gang. Hunde fra
alle DMK-områder er velkomne. Nærmere information om tid og sted ved tilmelding.

Område Viborg:

Området henviser til aktiviteterne i Djurslands
Jagthundeklub. Se mere på www.djurslandsjagthundeklub.dk

Område Herning:

lokale racedyst mellem Ruhår, Korthår og Kleiner
Münsterländer. Det er derfor de korthårede, der står
for arrangementet i 2012.
Nærmere information følger senere.

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Herunder nder du det foreløbige program for 2012.
Datoerne kan blive ændret, så følg med på www.
dmk-esbjerg.dk for opdateringer og kontaktoplysninger. Tilmelding til Per Madsen på jp.madsen@
esenet.dk
Apportering
Slæb og apportering
Onsdag aften – i alt 4 gange + afslutning
Datoer: 13. juni – 20. juni – 27. juni – 4. juli – 11.
juli (afslutning)
Lokal racedyst
Søndag d. 1. juli kl. 9.00
Ved racedysten i 2011 var det de korthårede hønsehunde, der vandt pokalen i ‚åben klasse’ ved vores
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Dressur (hunde ældre end 12 mdr.)
Onsdag kl. 19-20.15 – i alt 6 gange + afslutning
Datoer: 22. aug. – 29. aug. – 5. sept. – 12. sept. –
19. sept. – 26. sept. – 3. okt. (afslutning)
Pris: 200 kr.
Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400
Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E- mail:
tcl@dyb-net.dk

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

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
www.gdh.dk

Jagt og Outdoor 2012

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
gdhblad@gmail.com
Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg,
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Sekretær og Næstformand (Internationale
kontakter)
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Prøver og Jagt (praktik)(5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com
Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub)
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Aktivitetskontakt og -Koordinator
Bente Møldrup Andersen, Lundvej 10, Handbjerg, 7830 Vinderup, tlf. 41 23 52 52
abanhjem@gmail.com
Aktivitetskontakt og -Koordinator (Materialeansvarlig) Udstillingsansvarlig (Klub 5)
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf.
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com

Den 13. 14. og 15. april 2012 var der Jagt
og Outdoor messe for 15. gang i Odense
Congres Center.
Klubben For Gamle Danske Hønsehunde
var selvfølgelig repræsenteret på messen
alle tre dage. De enkelte specielklubbers
stande var integreret i Danmarks Jægerforbunds store stand. Dette gav helt klart mere
aktivitet på de enkelte stande.
Vores stand gik bestemt heller ikke ram
forbi. Der var mere eller mindre besøgende
på standen hele tiden, både af nuværende
ejere af en Gammel Dansk Hønsehund, men
også af mange der overvejede om deres
næste hund, skulle være en Gammel Dansk
Hønsehund. Nye jægere som mere erfarende
jæger kom interesserede forbi og k en god
snak om den gamle danske hønsehund.
Det er altid spændende at møde kendte og
nye ansigter og få en snak om vores fantastiske hunde og hvorfor netop man har valgt
denne hunderace.
På arenaen var der, to gang om dagen,
fremvisning af de forskellige hunderacer,
mens Harris Jensen fortalte om de enkelte
racer og netop deres specielle egenskaber.
Det var tre dejlige dage med masser af aktiviteter på vores stand, det var både trætte
hunde og hundeejere der rundede dagene af.

Jeg vil benytte chancen for at sige stor tak
til alle de frivillige fra Fyn som stillede deres tid og hunde til rådighed for disse dage,
tak for den store indsats det er jeg meget
taknemmelige over.
En ting er helt sikkert, vi vender tilbage
næste gang der afholdes Jagt og Outdoor.
Louise Thestrup.

65 års Jubilæumsdag
for gamle danske hønsehunde
I anledning af klubbens 65 års jubilæum i år, planlægges en dag i hundenes tegn.
Lørdag den 25. august 2012 løber klubbens jubilæumsudstilling og apporteringsprøve af
staben.
Dommer TH Hassing Christensen har sagt ja til at dømme os på jubilæumsudstillingen.
Dommer på apporteringsprøven, tid og sted følger senere. Så hold øje med hjemmesiden,
www.gdh.dk eller vores klubblad for yderligere information.
Vi ser frem til at se jer alle

Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk
Avlsråd:
Lisbeth Strunk (avlskoordiator), tlf. 41 81 62
10/96 10 21 28
bullerstrunk@mvbmail.dk
Rene Hansen, tlf. 86 87 77 78/60 67 77 76
rene@ahm-hansen.dk
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20
35 12
hms@dr.dk
Søren Borup, tlf. 23 72 85 19
lmo@pc.dk
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39

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Forårsmarkprøve 2012
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde afhold den 1. april den årlige forårsmarkprøve. I år deltog 31 hunde på prøven, og de 11 kunne
drage hjem med en præmiering.
De 4 hunde der k 1. præmie er: DK19348/2010 Casey, DK12554/2008 Flade Revdal Azzi, DK12553/2008 Flade Revdag Malik og
DK16034/2008 Søren Boup’s Aida.
Stort tillykke til alle hunde og ejere med deres resultater.

Allez!

Afprøvningen følges spændt.

Klar til slip.

Dommer Henrik Raae Andersen giver kritik.

De præmierede hunde på forårsmarkprøven.
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Langhårsklubben
Familiedage

www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand, 5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
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:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
tlf. 47503250
bent.blik@mail.dk
Jørgen Larsen, Bakkevej 14, 4293 Dianalund
Tlf. 58286593
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

Apporteringsprøver 5 klub regi
5 klubsamarbejdet arrangerer apporteringsprøver tre forskellige steder i landet.
Se annoncen side 12.

Sjælland
Afholdes lørdag d. 18. august, Bakkevej 14, 4293 Dianalund.
Der arrangeres diverse prøver med hundene, såfremt der er interesse og tilslutning nok.
Det kan både være anerkendte og lokale prøver.
Også denne gang vil det være muligt at ankomme med telt eller campingvogn allerede
fredag aften, og man kan blive til søndag morgen. Ellers skal vi bare hygge os sammen som
vi plejer!
Der vil i løbet af dagen blive solgt lodder, hvor man kan være heldig at vinde bl.a:
1 Hel dags fuglejagt., 1 Andejagt., Hundefoder. og Rødvin m/logo
Som de tidligere år er der fællesspisning fredag aften - 50 kr. pr. person.
Der kan hele lørdag købes pølser og brød fra grillen - 15 kr.
Aftensmad lørdag fra grill m/tilbehør - 75 kr. pr. person
Morgenmad lørdag og søndag – 30 kr. pr. person pr. dag.
Øl/Vand – 10 kr. /5 kr.
Vin kan købes til kundevenlige butikspriser.
Børn under 6 år spiser gratis. – Børn fra 6 til 12 år halv pris.
Tilmelding senest d. 6. august 2012
Mail: jo-il-svensson@post.tele.dk eller telefon 45 86 50 61/ mob. 24 66 10 48
Indbetaling: Reg. 7730 konto 4557448

Kreds Midtjylland
Søndag d. 1/7 kl. 9.30. Trehøje skydebane, Trehøjevej 72 a, 6973 Ørnhøj. Vi starter med
kaffe og rundstykker. Herefter vil der være forskellige aktiviteter for hunde og førere.
Tilmelding til Ulrich Kristiansen på 21468600. Senest d. 22/6 Pris: 75 kr. pr hund
Vi sørger for en ”grillbuffet” med kød og tilbehør. Prisen bliver ca. 75 kr pr. person.
Drikkevarer kan købes. Vi glæder os til at se gamle og specielt nye ansigter til dette arrangement.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland.

www.fjd.dk
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Langhårsklubben

Hovedprøven 2012
Prøveleder Just Mikkelsen kunne med god
grund være glad og tilfreds med dette års
hovedprøve i Roager. Efter en prøve i 2011
med et lidt sløjt resultat kunne Langhårsklubbens deltagende medlemmer i år præsentere 14 præmierede hunde ud af i alt 25
deltagende langhår. Det er et meget tilfredsstillende resultat og særligt for unghundeklassen, hvor 5 ud af 7 hunde blev præmieret. Dommerne var da også enige om at
dagens niveau var godt og at det lover godt
for fremtiden. Just Mikkelsen indskyder at
det går op og ned på de mange prøver rundt
omkring, men kan kun give dommerne ret i
at dette års Hovedprøve var en af dem der er
sjov at huske. Samtlige resultater samt foto
fra hovedprøven ligger på hjemmesiden.
Langhårsklubben takker de aktive hundefolk fra Roager med Johan Sandersen og
hans lokaler som fast udgangspunkt for en
altid velfungerende prøve på fantastiske
terræner med dygtige terrænfører. Håber der
igen bliver plads til os i 2013.

Der var godt med fugle og der blev meldt stand mange
gange på dette års hovedprøve

En god markprøvedag
Fra Danmarks Jægerforbunds markprøve i
Nr. Hostrup, Rødekro 14-3-2012
Jeg var blevet modig efter weekendens
1.præmie i unghundeklasse og rykkede
Carla op i Åbenklasse, dagsformen rakte
kun til en 3.pr i åben klasse men jeg var
glad!
Der stillede fem Langhår på prøven. Just
Mikkelsen og Gido, Holger Nielsen og
Etta, Christian Lygtved Jensen og Chanti,
Gitte Becher og A´Carla i Åben Klasse,
og Jørn Thomsen og A´Sille i Unghundeklasse.

Vi havde en rigtig dejlig dag, og re ud af
fem hunde blev præmieret!
Christian og Chanti 1. pr. Just og Gido
2. pr, Holger og Etta 2. Pr, Gitte og Carla
3. pr. Jørn og Sille idag ingen præmie. Vi
blev beværtet på prøven som jeg aldrig
har oplevet det før. Tranekærgård hvor
prøven blev afholdt sponserede morgenmad
for alle hundeførere og dommere, samt
kaffe og lagkage om eftermiddagen. Man
gør virkelig noget for hundeførerne i det
sønderjyske.
Det var som sagt en herlig dag, tak til
holdet for det gode selskab!
Gitte Becher

Aktiviteter for dig og din hund
På klubbens hjemmeside kan man under aktiviteter se hvilke arrangementer der foregår
rundt omkring i landet med udstillinger prøver og aktiviteter i kredsene m.v.
Og har din jagtforening/hundklub eller andet aktiviteter der kunne være muligt for Langhårsklubbens medlemmer at deltage i kan du kontakte klubbens ”web-moster” Gitte Becher
og få det med på hjemmesiden.
Og en anden ting - der efterlyses foto til hjemmesiden af en masse dejlige langhår i alle
mulige situationer. På forhånd tak for jeres aktive indsats for den langhårede hønsehund.

Det perfekte hoved
Et ædelt og langstrakte hoved - et af den
langhåredes adelsmærker, hvor næseparti og skalle er lige lange med et blødt
stigende stop.
Du kan læse meget mere om, hvordan
den langhårede hønsehund skal se ud på
klubbens hjemmeside.

42

www.fjd.dk

Dansk Weimaraner Klub
DWKs hovedprøve 2012

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

Lørdag den 31. marts 2012, Eggerslevmagle
Klubbens hovedprøve løb af stablen i et
halvvådt, gråt og bidende koldt vejr, hvor en
stiv kuling gjorde hønsene svært håndterbare. De lå alt for let, og stak de så meget
som hovedet op tog vinden dem tilsyneladende!
Til gengæld var der masser af harer, som
ikke yttede sig på forhånd, samt en hel del
råvildt. Så udfordringerne var mange. Og
underholdningsværdien for tilskuerne stor.
Terrænerne var rigtigt gode raps og frø-

græsmarker. Og som sagt skortede det ikke
på vildt.
23 hunde stillede, hvoraf hele 7 i en imponerende Vinder klasse.
Tak til prøveleder Carl Kristian Thomsen,
der havde arrangeret og organiseret en rigtig
god prøve.
Dommerne Ernst Jensen og René Jørgensen
der dømte og kritiserede vore hunde, samt
terrænleder Hans Loose, der samtidig brød
det ensartede ”grå” med sin Kleiner Münsterländer Isac.

1. vinder: Scuba´s Hunter, Kristian Kristiansen.
2. vinder: Sønderskoven´s Don Chang Le Rapide,
Flemming Frederiksen.
3. vinder: Nordgården´s Mossa, Carl Kristian
Thomsen.

www.fjd.dk
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Dansk Weimaraner Klub

Forårsmarkprøve i Skive kun med 2 grå!
Mandag den 9. april kl. 8 var der DJ
forårsmarkprøve i Skive, hvor der var 60
tilmeldte hunde, så selv om det var en stor
jagthytte, så var der kneben med plads til
alle deltagere, dommere og hjælpere.
Dagen startede med udlevering af program og morgenmad og der var livlig gang
i snakken
ved bordene. Derefter var der samling
foran jagthytten med jagthornsblæsning,
vi blev budt velkommen og ændringerne i
dagens program blev gennemgået.
Grupperne kørte herefter ud til de
udvalgte terræner og der var både raps,
majsstub, eng, vintersæd, brak og skub på
de udvalgte terræner. Hele dagen var der
småregn, men vi var heldige, for først til
afslutning stod det ned i stænger og vinden
var god dagen igennem.
Der var kun to Weimaranere tilmeldt og
desværre var der ingen af dem, som k en
præmie. Den ene prellede og tog en ordentlig tur helt hen til en kirke (Fy Sally!) og
den anden kom meget for „tæt på“ fuglen
som sad i en grøft, så det var en skam. Der
var dog mange gode situationer, der var
mange fugle og næsten alle havde til held at
komme for fugl.
Imellem slippene mødte vi mange søde
og imødekommende mennesker og det var
også en god oplevelse at se andre racer og
hvordan de gik på marken. Vi indtog vores
medbragte mad hos en af terrænlederne og
derefter fortsatte vi med slip til kl. 15:30 og

sluttede med åben klasse. I unghunde klassen blev det til to 1. præmier og åben klasse
en 2. præmie. Derefter gik turen tilbage til
jagthytten, hvor der var pølser og derefter præmieoverrækkelse og gaver til alle
hjælpere. Nu var der dog ingen problem
med at være i jagthytten, da over halvdelen
af deltagerne var taget hjem! Det er altså
for dårligt at man deltager i sådan et nt
arrangement, hvor mange har lagt et stort
arbejde og så tager man hjem før tid, fordi
ens hund enten preller, ikke er kommet for
fugl eller andet, så man er færdig for den
dag. Man er jo ikke færdig med at snakke,
klappe af dem, som har vundet eller have
det hyggeligt, så jeg håber det vil ændre
sig frem over. Det samme gælder for antal
tilmeldte Weimaranere - de andre racer skal
da have noget konkurrence - skal de ikke?!
:o)
„Linselusen“ Jette Veggerby

Arkivfoto.

Klubvinder 2011

Ved den ordinære generalforsamling den
31. marts 2012 blev Nordgården´s Mossa
og Carl Kristian Thomsen tildelt Jagtpokalen for følgende resultater:
Markprøve, Nr. Hostrup, 02.04.11, 1. pr.
ÅK. Rude, 24.09.11, p. pr. BK. Sydsjælland, 24.09.11, 2. pr. ÅK
Schweissprøve, 400 m/3t, Gribskov,
01.05.11, 2. pr. Pamhule 07.05.11, 1. pr.
400 m/20t, Buderupholm, 27.08.11, 1. pr.
DJU apporteringsprøve, Skuldelev,
02.06.11, 30p, bedste hund. Tuse Næs,
31.07.11, best. 22 p.
DJs udv. Apporteringsprøve, Øster
Ulslev, 25.06.11, best. 189 p.
Udstilling, DKK Bjerringbro 18.09.11,
Excellent BK Plac.1 CK 1.BTK CERT
CACIB BIR. DKK, Herning 06.11.11,
Excellent BK Plac.1 CK 1.BTK CERT
CACIB BIR.
Tillykke til Kristian og Mossa med det
otte resultater og de ne pokaler

Flotte placeringer på Vinderklasse og Mesterskabsprøver
I forbindelse med afholdelse af Danmarks Jægerforbunds forårs vinderklasse i Sydjylland
på terræner omkring Grindsted, blev Thornvig’s Janka og Karen Sylvest Hansen placeret
som 3. vinder med Hæderspris.
Med placeringen som 3. vinder kvalicerede Karen og Janka sig desuden til DKK mesterskabsprøven ved Skive 15 april 2012. Hvor ekvipagen brillerede med en ot 6. plads.
Tillykke med de imponerende resultater.
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Dansk Vizsla Klub
Forårsmarkprøven - DVK

www.danskvizslaklub.dk

Fotos: Kennth Hansen.

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Næstformand & Sekretær:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.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:
Majbritt Holgersen:
holgersen.majbritt@gmail.com

FJD´s forårsmarkprøve, Eggeslevmagle
d.28.03.2012:
Ruhåret vizsla Aura, 10448/2003, fører
Claus Secher - 2. præmie
Korthåret vizsla Bailey von der Wohldbeek, DK16266/2010, fører Lars Bonnesen - 3. præmie

Forårsmarkprøven blev i år afholdt d.31.03.
Natten før vågnede vi ere gange p. g. af
voldsom blæst, og da vi mødtes på Lars
Bonnesen´s Overmosegård i Lov ved Næstved, kom der skiftevis kraftig regn, hagl
og store snefnug, som kortvarigt dækkede
landskabet. Som Lars sagde i sin velkomst:
Et rigtigt lortevejr til en markprøve.
Humøret var dog nt hos de 21 tilmeldte
hundes førere (der var 2 afbud), prøveleder
Nanna Brændgaard, dommerne Kaj Olsen
og Kim Nielsen, terrænlederne René Jensen
og Bjarne Jensen – samt ere vizsla ejere,
som var kommet for at hilse på.
Vi blev delt i 2 hold med hhv. 3 unghunde,
6 åben klasse – og 4 unghunde, 7 åben
klasse. Efter morgenkaffe og brød kørte vi
ud i terrænet, - og mirakuløst klarede det op,
så resten af dagen forløb i koldt, blæsende
men tørt vejr.
Vores hold startede på en stor græsmark
grænsende ud til Dybsø Fjord. Inden første
slip kunne vi ”nyde” synet af adskillige
harer, som sprang forårskåde omkring. Der
var terræn til afprøvning af alle 11 hunde,
og alle ”overlevede” harer/-fært. En enkelt
kom for agerhøns, som desværre ikke kunne
udnyttes.
Herefter var det lidt stræbsomt for Bjarne
at nde egnede terræner: Mange af de
marker, han havde udset, var netop blevet
sprøjtet/pløjet inden for det sidste døgn. Vi
fandt dog alligevel dejlige områder med
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græs, eng og raps. Undervejs blev hundene
præsenteret for ere harer, meget råvildt, en
del ænder, enkelte fasaner, – og det lykkedes
efterhånden alle at komme for høns. Formentlig p. g. af den hårde vind var fuglene
ikke nemme at håndtere. Hundene opførte
sig ellers pænt: En enkelt unghund kiggede
nærmere på lidt råvildt, men ikke mere end
tilladt. En norsk ruhåret hønsehund prellede
efter ænder, men ellers blev der ikke lavet
noget ”ulovligt”.
Vores familie havde en særlig udfordring:
Vores 3 ruhårede vizslaer Aura, Caddy og
Humlekrogens Annebell (Rikke) samt vores
søn Jans Amigo (Sprocket) udgjorde 4 af de
7 åben klasse hunde. Det betød, at de måtte
afprøves sammen i ere kombinationer.
Det gik nu forbavsende godt, bortset fra
at Aura og Rikke i det sidste slip blev for
selvstændige. Her k Aura stand for parhøns
med Rikke sekunderende meget tæt på. Det
lykkedes ved stor ihærdighed at afværge
unoder, og Claus og Aura kunne høste en 2.
præmie.
I dagens sidste slip var Caddy og jeg ude
med Soe Skovly og Thasjani´s Gismo.
Ingen af dem havde endnu været for fugl.
Sent i slippet k Caddy stand, men påviste
ikke noget. Kort efter lettede den agerhøne,
hun formentlig havde mærket, da Soe og
dommeren gik frem i terrænet. Dommeren
var næsten lige så ærgerlig som vi. Som
han sagde: I gik begge med en 1. præmie
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mellem hænderne, og det var lige den fugl,
en af jer skulle have haft. Det blev så ikke
til ere.
Vi mødtes alle sidst på eftermiddagen
på Overmosegården til kaffe, kage, kritik
og præmieuddeling. Det andet hold havde
ingen præmieringer. Ig. Dommeren havde
unghundene vist stor jagtlyst, - især når de
mødte harer. Åben klasse hundene havde
været uheldige med bl. a. manglende rejsning af fugl og manglende respekt for anden
hunds stand.
På vores hold k Aura og Claus Secher
2. præmie, og en af de norske deltagere
Kvanne med Eli Haugen (som også deltog i
Europa Cup i Danmark i august) k 3. præmie. Talentpokalen blev tildelt Soe Skovly
med Thasjani´s Gismo, som gik rigtig ot
hele dagen.
Det var en dejlig dag med vores skønne
hunde og god og hyggelig stemning. Jeg vil
meget anbefale, at man prøver at marktræne
med sin vizsla, hvis det er muligt, - og at
man melder sig til markprøver. Det giver
nogle fantastiske oplevelser mellem hund og
fører, skønne naturoplevelser og hyggeligt,
socialt samvær. Ikke mindst vizsla klubbens
årlige prøve.
Tak for en dejlig dag – især til Lars Bonnesen, som lagde initiativ og ejendom til.
Anne Secher

Så er der stand.

Kataloget studeres.

På vej mod slip.

Nu må der rejses.

Ud af bilerne og være klar.

Apporteringsprøver - 5 klub
regi
5 klubsamarbejdet arrangerer apporteringsprøver tre forskellige steder i landet.
Se annoncen side 12.
Søg over forårsgrønne marker.
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub
DDPK Forårsmarkprøve

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
Kasserer:
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600
Aars, tlf.: 21 78 14 68,
kasserer@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

Søndag den 1. april afholdte DDPK sin
årlige markprøve. Prøven blev afholdt på
Ledreborg Gods, hvor tidligere drente ejer
Michael Boon, førte os igennem det skønne
terræn, og Rikke Hansen var prøveleder
- tak til begge for deres gode indsats. Arealerne viste sig at byde på fasaner, agerhøns,
rigtig mange harer, rådyr, ænder osv.
Vi havde ikke vejret med os, det blæste
og var meget koldt, hvorfor fasanerne og
agerhønsene ikke var til at nde på markerne den dag og de chancer som bød sig
var hundene ikke skarpe/heldige nok til
at udnytte. Første slip var på en kæmpe
mark, hvor alle k lov at vise deres format.
Dagens efterfølgende slip var primært op ad
skrub og i højere vegetation, hvor fuglene
kunne sidde og gemme sig. Desværre uden
situationer der kunne præmieres. Der deltog
i alt 9 Drenter og 1 Vizla på vores forårsmarkprøven.
Tak til Michael og Ledreborg Gods for lån

af terræn og tak til dommer John Christensen, der bedømte hundene, for deres kunnen
på marken. Trods vejr og vind, var det en
fantastisk dag. Det var hyggeligt samvær
i klub regi. Tak til alle dem, der har lagt
arbejde i prøven!
Desværre blev ikke alle pokaler uddelt,
men det lykkedes dog at få uddelt to af
pokalerne.
Tillykke til de to pokalvindere:
Johanna Jongstra med Mosehøjs Bufri
Eros DK09746/2009 - opmuntringspokalen
fordi Eros viste ot format på marken. Han
k en rigtig ot kritik, men havde desværre
ikke heldet med sig denne dag.
Morten Overgaard med Bjergvejen’s
Beamer (Ossie) DK10200/2007 - harepokalen fordi han i dagens allersidste slip, viste
sin jagtlyst og forfulgte en hare, 2 gæs og et
rådyr. :o)
Mvh.
Sandie Rosenberg

Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk

DKK - Roskilde - resultater
Roskilde lørdag den 5. maj 2012.
Dommer: Hans van den Berg, Holland.
Mellemklasse hanner:
Sandmosen’s Tjalfe 18213/2010 f 24/9-10, O/E
Niels Peter Jakobsen Skolemarken 40 9490
Pandrup
EX - CK 1 -1- CERT - CACIB - BIR
Mellemklasse tæver:
Sandmosen’s Novia 18215/2010 f 24/9-10, O/E
Niels Peter Jakobsen Skolemarken 40 9490
Pandrup
VG
Åbenklasse tæver:
Nørlund Sisse 21978/2005 f 7/11-2005, E: Jytte
Nielsen Svalevej 10 9940 Læsø
EX - CK 1 -1- CERT - CACIB - BIM
Roskilde søndag den 6. maj 2012.
Dommer: Tryge Heyerdahl, Norge
Mellemklasse hanner:
Sandmosen’s Tjalfe 18213/2010 f 24/9-10, O/E
Niels Peter Jakobsen Skolemarken 40 9490
Pandrup
EX - CK 1 -1- resv. CACIB - BIM
Mellemklasse tæver:
Sandmosen’s Novia 18215/2010 f 24/9-10, O/E
Niels Peter Jakobsen Skolemarken 40 9490
Pandrup
EX -CK -1 - 2
Åbenklasse tæver:
Nørlund Sisse 21978/2005 f 7/11-2005, E: Jytte
Nielsen Svalevej 10 9940 Læsø
EX - CK 1 -1- CERT - CACIB - BIR

Her ses Johanna, Eros, Morten og Ossie med pokaler.

Apporteringsprøver - 5 klub regi
5 klubsamarbejdet arrangerer apporteringsprøver tre forskellige steder i landet. Se annoncen side 12.
www.fjd.dk
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Dansk Breton Klub
Udstilling - Nordjylland

www.breton.dk

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:
Anni Hansen, Nørrevej 14, Strandby 9970
Tlf: 9848 2253 / 5126 3626
jensanni@hansen.mail.dk
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

Tålmodighed belønnes
Den uofcielle Fynsmester i apportering Jørn Brænder har i år bevist, at med
tålmodighed og stædighed kommer man
til tops. Apporteringsdiciplinen har altid
ligget Jørns hjerte nært, og i ere år har han
været suveræn på den fynske B-prøve med
sikker udtagelse til årets mesterskabsprøve
i apportering.
Jørn har dog aldrig smagt den ultimative
følelse af sejr, selv om han ad ere gange
har været yderst tilfreds med hans hund
og egen præstation på mesterskabsprøven,
hvor han nærmest har været fast inventar i
ere år.
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Invitation til DBK`s udstilling i Nordjylland
søndag d. 12 august 2012. Anerkendt udstilling på toppen af Danmark, Dokkedalsvej
46, Mou, 9280, Storvorde.
Mødetid fra kl. 9.00 og formel start kl.
10.00.
Dommer oplyses senere på DBK´s hjemmeside.
Der kan tilmeldes i fælgende klasser:
Hvalpe klasse 6-9 mdr. webtilmelding: 240
kr. Manuel tilmelding: 265 kr
Junior klasse 9-18 mdr. Web: 350 kr. Manuel 385 kr.
Åben klasse > 15 mdr. Web: 350 kr. Manuel:
385 kr.
Brugs klasse > 15 mdr. Web 350 kr. Manuel:
385 kr.
Championklasse > 15 mdr.Web: 350 kr.
Manuel: 385 kr.
Veteran klasse - > 8 år: Web. 350 kr. Manuel: 385 kr.
Opdræts- og avlsklasse GRATIS

stedeværelse på prøve- og udstillingsarealer.
Program, nummerskilte m.m. udleveres
ved indchekning i sekretariatet mellem kl.
9.00-10.00.
Tilmelding via DKK´s Webtilmelding eller
blanket sendes til: Oluf Søndergård, oluf@
mail1.stofanet.dk - sidste tilmeldingsfrist
er torsdag d. 2 august 2012. Ved manuel
tilmelding indsættes prøvegebyr på: Reg.nr:
9009 Konto nr. 457-58-64762. (Husk tydeligt navn på ejer og/eller hund ((reg.nr.)).

Udstiller ejere ere hunde gælder følgende:
1. hund: Web: 350 kr. Manuel: 385 kr.
2. hund: Web 295 kr. Manuel: 330 kr.
3. hund: Web: 250 kr. Manuel: 285 kr.
Resultatbog kan medbringes på udstillingsdagen og aeveres i sekretariatet for
påtegning af udstillingsresultat.
På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være vaccineret
ifølge vanlige fastsatte regler for hundes tilSammen med Østfyns Josie er Jørn
blevet 2. vinder i 2009 og 3. vinder i 2010
(2011). Årbogen var ikke lige i nærheden,
men kender jeg Jørn ret, blev han sikkert
også placeret i 2008. Men langt om længe
lykkedes det Jørn med Østfyns Josie at
betræde podiets øverste plads. Dette skete
på mesterskabsprøven for 2011 afholdt
lørdag den 14. januar 2012 på Borreby
Gods, hvor Østfyns Josie i et tæt opgør med
Rico v. Harry Jensen blev 1. vinder. På de
efterfølgende pladser kom Fønsvigs Darwin
v. Flemming Knudsen og lige uden for
placeringen Lester v. Jørgen Berdin.
Der skal lyde et stort tillykke til de tre
placerede. Jørn ser vi ikke på marken, men
rygtet vil vide, at hans søde datter måske
kan lokkes ud med sin nye breton. Om
ikke andet kan Jørgen få lidt konkurrence i
baghaven.
På hjemmesiden kan man nde et par uddybende artikler om mesterskabsprøven.
Søren Stenhøj
www.fjd.dk

Tilmelding til nyhedsbrev
Som tidligere beskrevet i Jagthunden,
ønsker klubben at udsende alle fremtidige
nyhedsbreve ud via E-MAIL. Dette for at
spare porto og øge muligheden for at udsendelse af ere ofcielle klubnyhedsbreve.
Hvis du er oprettet i den nuværende
nyhedsdatabase, er det nødvendigt, at du
tilføjer sit medlemsnummer til din „nyhedsbrevs-prol“. Dette gøres ved at gå til
menupunktet „Nyhedsbrev“, klikke på linket
„Ret prol“, udfylde felterne og klikke på
„Tilmeld“. Medlemsnummeret kan ndes på
bagsiden af Jagthunden og på denne kuvert,
lige over navn og adresse.
For nye tilmeldinger til nyhedsbreve Husk at klikke på aktiveringslinket i den
tilsendte mail.
Når du tilmelder dig med dit medlemsnummer, så anses indkaldelse til fx generalforsamling o.l. via mail at være sket korrekt.
Dette for en god ordens skyld.

Dansk Breton Klub
mest vidunderlige små klumper. Vi k nu af
vide at der desværre ikke var noget at vælge
i mellem, så der var kun denne ene hvalp tilbage. Vi blev ikke skuffede eller noget, for
hvordan skal man kunne vælge når de kun
er 3 uger gamle. Man kan jo ikke se hvordan
de kommer til at se ud alligevel, men man
kan jo selvfølgelig altid vælge ud fra deres
sind, aktivitet og størrelse. Jeg tog denne
lille “forvalgte” hvalp om i mine arme - JEG
var solgt på stedet, hun var så vidunderlig,
dejlig og skøn. Hun var MIN..
D. 17/4 tog vi igen til Hadsund, men denne
gang for at hente Emma hjem. Vi var begge
meget spændte på den lange køretur hjem,
for vi havde jo hørt alle skrækhistorierne om
hvordan at de blev køresyge, kastede op i
lange baner, hylede hele vejen osv.
Men Emma, ja- hun sad bare på mit skød
og nussede rundt, sov og slappede af. Vi
havde lige et stop på vejen hjem i Århus, da
vi skulle hente nogle stole, som én af vores
venner havde købt på nettet. Her mødte
Emma sin første store hund, hun k ikke
Af: Marianne Ottesen
hele huset. Det endte med at min mand og
den bedste velkomst, men tog det pænt og
Hvordan skal jeg begynde at fortælle om
jeg sad og snakkede om at sådan én hund
lod sig ikke kue.. Mor´s hund viste allerede
denne nye vidunderlige verden af fantastiske MÅTTE vi eje. Det var jo en perfekt størher at man var en ghter..
hunde, vidunderlige mennesker og dejlige
relse, ikke for stor ej heller for lille. Dette
De første 10 dage sov jeg sammen med
oplevelser, som jeg er kommet ind i efter at hørte Frits, og med det samme var han i
hende nede i bryggerset, mens hun sov i sin
have fået mig en Breton? - JA, det starter jo gang med at give os gode råd, hjælp og vej- transportkasse. Så kunne jeg lige stikke min
nok med at min dejlige mand (Christian), k ledning i hvordan vi bedst kunne anskaffe os hånd ind til hende når hun peb om natten,
et gavekort til jagttegn i 40 års gave i 2009. en raceren/sund og rask Bretonhvalp.
det gik så godt, og til sidst lagde jeg bare
Noget han meget hurtigt blev seriøst bidt
min trøje som jeg havde haft på om dagen
af, faktisk så bidt at han mener at jeg også
SÅ da Fritz ringede til os lige i starten af
ind til hende om natten, og så sov hun roligt.
burde have et. Meeeen det må vente..
2011, og meddelte at én af hans tidligere
Vi har haft meget få uheld indendørs, så det
I 2008 kom jeg ud for en bilulykke, som har hvalpe (Freja) skulle have hvalpe i slutninhele gik over al forventning.
gjort at jeg nu går hjemme og arbejder i min gen af Februar, var det jo oplagt at vi skulle
Nu kom min store bekymring - Hvordan
mands rma 15 timer om ugen.
være Breton ejer for første gang. Vi konskulle jeg træne hende, hvornår, hvor og
I de første par år efter ulykken, levede jeg
taktede Lars Andersen i Hadsund, og blev
alt det der. Jeg gik på nettet og fandt Dansk
ligesom i min egen lille verden. Havde det
skrevet op til en hvid/orange tæve. Vi k
Breton´s hjemmeside, og her fandt jeg Memeget svært med alt og alle, men i 2010
af vide at der allerede var mange der havde
rete Larsen´s telefonnummer. Jeg ringede til
kom min mand og sagde at han skulle bruge skrevet sig op til hvalpene, så det kom an
Merete og spurgte om hun kunne hjælpe mig
en stående hund på sine jagter, og at JEG
på om der var nok tæver med denne smukke med at nde en som jeg kunne søge hjælp
skulle træne den. ØH NÅ… (Hans søde
farve i kuldet.
hos, og hun henviste mig til Claus Kirkemåde at få mig i gang på).
Så her gik vi i nervøs spænding, krydsede
gaard Rasmussen som også boede i Haslev.
Jeg var meget stædig, og mente bestemt
hvad der krydses kunne, og håbede på at
Hun inviterede mig også til at komme forbi
ikke at jeg havde lyst, mod eller evne til
der også ville være en til os. Den 22/2. blev Herfølge, hvor de trænede apportering så vi
noget af den karakter, men kunne godt se
vi ringet op af Frits, som fortalte at nu var
kunne se hvordan dette forgik. Som sagt så
meningen med at få en hobby at gå op i.
der kommet hvalpe, så vi skulle kontakte
gjort, jeg ringede til Claus og vi faldt rigtig
Bare det at komme ud var jo næsten noget
Lars. Der gik nok kun 3 minutter før jeg
godt i hak sammen, og siden har vi trænet,
nyt og skræmmende for mig. MEN jeg gav
meget ivrigt og med sommerfugle i maven
gået ture og haft mange hyggelige stunder
ringede jeg til ham. Lars fortalte at Freja i
mig, for jeg elsker dyr (havde i forvejen 3
sammen. Jeg k ikke kun en træningspartgår d. 21/2 havde fået hvalpe, og at han med ner, men også en dejlig og god ven, og i dag
dejlige katte og en sød/sjov Fritte.)
glæde kunne meddele at der også var én til
Vi havde længe snakket om det at have
ser vi både Claus og hans skønne kone Lissi
os. Glæden var jo enorm og sommerfuglene privat. Jeg kan takke Claus for rigtig meget,
hund, men havde ikke haft tiden, da vi
bankede sammen nede i maven, det var et
begge arbejdede meget, og vi er begge af
han er guld værd, en stor støtte/lærermester
den mening, at man IKKE skal anskaffe sig stort glædeskaos.
og vejleder, og altid meget hjælpsom.
Vi aftale at komme derover for at se hvalen hund for at den skal være alene hjemme
Christian og jeg tog vores 10 uger gamle
pene d. 11/3, og nu kunne tiden jo så ikke gå Emma med til Herfølge for at se på apportehele dagen.
hurtig nok. Hele vejen derover snakkede vi
Vi er til min svigerfars 70 år fødselsdag
ringstræning, og her vil jeg gerne indskyde,
ikke om andet end denne her lille uldklump, at man skal godt nok lede LÆNGE efter
på Gjøl i 2010, og den ender med at slutte
som allerede nu fyldte så meget hos os.
hjemme hos nogle af deres rigtig gode
en klub, som består af SÅ mange dejlige,
Navnet var fundet, købt hvad der købes kan, hjælpsomme og ivrige hundefolk. Alle har
venner (Frits & Jette). Her bliver vi mødt
og nu skulle vi bare vælge hvalpen.
af en skøn og dejlig breton (Gaia). Hun var
været så rare, åbne, fantastiske og vidunVi ankom til Hadsund, hilste på Lars &
noget af det mest betagende vi længe havde
derlige til at give gode råd/værktøjer, støtte
hans kone, blev inviteret ind i stuen til kaffe/ og små kærlig klap/puf til at komme i gang
set. Rolig, velopdragen, havde klasse og
var en glad hund, uden at vælte gæster eller te og her var kassen med de skønneste og
med at få en dygtig og god jagthund ud af

Mig og min breton

www.fjd.dk
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Emma og hundefører ud af lille mig.
Senere fulgte vi med til Falster, hvor Claus
Raahauge holdt apporteringstræning i en
grusgrav, og her k lille Emma mulighed for
at møde andre Bretonhunde, lege med døde
fugle, kaniner og forsøg på at komme i vandet. Alle var ivrige for at hjælpe hende med
at få bytteinstinktet i gang, det var så rart at
komme hver gang, og føle sig velkommen.
Vi blev også inviteret med til Maafesten 2011, og her blev vi igen mødt af ene
skønne og hjælpsomme, nysgerrige Bretonfolk. Ingen så ned på mig som nybegynder
eller kvinde (for jeg følte virkelig at dette
var en mandeverden jeg havde begivet mig
ind i). Det var en varm velkomst vi k,
og jeg kan kun varmt anbefale andre til at
melde sig ind i Dansk Breton klub. Der kan
kun siges gode ting om den modtagelse vi
har fået, og stadig får.
Det er i mine øjne en verden helt for sig
selv, og jeg glæder mig hver gang jeg skal
være sammen med disse mennesker.
Vi tilmeldte os så at sige alt hvad der var af
hundetræning, trænede hjemme, gik lange
ture hver dag, socialiserede hende med
andre hunderacer, tog hende med overalt.
Emma viste sig at være en sjov, meget
lærenem og glad hund (men det er racen jo i
sig selv), som næsten var utrættelig. Men nu
nåede hun jo så den alder hvor alle begyndte
at snakke om prøver og alt det her. Min nervøsitet voksede dag for dag, og jeg spurgte
til højre og venstre, alt og alle om hvordan
jeg bedst kunne gøre det her, for det var jeg
ikke så sikker på at jeg kunne.

DBK´s apporteringsprøver sommer 2012

Fynske apporteringsprøve
Klubbens apporteringsprøve på Fyn afholdes lørdag den 4. august 2012. Mødested:
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I dag er Emma 1 år og 2 måneder, har
deltaget i den lokale markprøve i Haslev,
FJD prøven i Bjæverskov (1.Præmie),
Hovedprøven i Horsens (2. + 3. Præmie) &
Markprøven i Vordingborg (3.Præmie). Jeg
er enormt stolt, men også forundret over at
jeg som første gangs hundefører, ejer af en
Breton og 0 viden om markprøver, træning
m.m. kan opnå alt dette i hendes første år.
Det er ikke uden nervøsitet og søvnløse nætter at dette er sket, og jeg havde ALDRIG
klaret det uden ALLE de mennesker der har
været der for mig hele vejen. Af hele mit
hjerte siger jeg et kæmpe stort tak til Breton
klubben, samt alle de andre dejlige mennesker vi har mødt det sidste års tid. Det er en
fornøjelse at være en del af det her.
Nu starter vi så op til apporteringtræning
i Herfølge her til maj, så nu starter nervøsiteten op på ny, for er dette også noget hun
kan nde ud af, men endnu mere kan JEG..
For det er jo føreren af hunden som skal dú
til noget. Men vi prøver at se hvad der sker,
det er i hvert tilfælde ikke fordi der mangler
hjælp fra alle jer andre, at det ikke skulle
kunne lade sig gøre. Tusind tak.
Jeg tog for et lille stykke tid siden initiativet til at starte en hjemmeside op på
Facebook, som bliver kaldt Breton Banden.
Jeg gjorde dette med det formål at alle Breton folk kunne bruge siden POSITIVT, som
f.eks til at fortælle en god, sjov eller sød historie/oplevelse, sætte billeder ind, køb/salg
eller bytte af ting. Man kan spørge hinanden
til råds og lægge begivenheder ind, det er
kun ment som en sjov indskydelse til os

alle, og indtil nu er vi 89 medlemmer, så jeg
er ovenud tilfreds, og håber at I andre også
er glade for ideen, og at den vil blive brugt
rigtig meget fremover.
Til slut kan jeg kun sige til alle jer som
læser denne artikel, om I er Breton ejere
eller anden raceejer, så har jeg kun positive
ting at sige om min nye verden, det er en
stor glæde at være en del af Breton Klubben
og at være ejer af en Breton. Tak til ALLE
(Ingen nævnt - Ingen glemt). Jeg er taknemmelig for alle de nye venskaber/bekendtskaber jeg herigennem har fået. Jeg ville ikke
undvære det for noget i verden i dag.

Nordøst Fyns Jagthunde Klubs terræn,
Nonnebostien, 5550 Langeskov. 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. Dommer er Søren
Stærkær. Pris kr. 225,00
Tilmelding skal ske senest mandag den 30.
juli 2012ved brug af DJU´s tilmeldingsblanket. Denne sendes til Frede Nielsen,
Godrumvej 1, Hjøllund, 7362 Hampen.
Har du spørgsmål kan du kontakte Frede
Nielsen på 4042 1901

Nr. 9009 Konto: 457-58-64762. Husk at
skrive navn på indbetaler.
Har du spørgsmål kan du kontakte Annie &
Jens 98482253 / 51263626
PS: Der kan købes øl, vand og pølser – en
fremragende forberedelse til årets Kaldaskerfest.

JyskeApporteringsprøve. Prøven afholdes lørdag d. 13 august 2012. Mødested:
Dokkedalsvej 46, Mou, 9280 Storvorde.
Prøven starter kl. 8.00 med morgenkaffe,
hvorefter apporteringsdiciplinerne starter
senest kl. 9.00. Der kan tilmeldes til Aprøven (DJU´s anderkendte 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 7 august – til
Annie & Jens Hansen, Nørrevej 14, 9970
Strandby, gerne på mail: jensannie@
hansen.mail.dk. Gebyr indsættes på Reg.
www.fjd.dk

Emma tre uger gammel.

Sjællandske Apporteringsprøve.
DBK`s Sjællandske apporteringsprøve
afholdes søndag den 12.
august 2012.
Mødested: Bøgebakkevej (følg skiltningen)
Alsønderup. 3400 Hillerød.
Mødetid: Klokken 09,00.
Der kan tilmeldes til A-prøven
(DJU`sanerkendte apporteringsprøve) og til
B-prøven. B-prøven er kun for breton`s der
tidligere har bestået A-prøven.
Pris kr. 225,00. Indbetalingen kan ske på
reg. nr. 2361 konto 549 535 2872
Tilmeldingen skal ske senest mandag den 6.
august 2012 ved brug af DJU`s
tilmeldingsblanket. Denne sendes til prøveleder Claus Nielsen.
Poppelvej 4. Tulstrup. 3400 Hillerød eller
på mail, claus@breton.dk.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte mig på mail eller telefon
48262642-40597074 - Claus Nielsen

Dansk Breton Klub

Opsamling på hovedprøven 2012
Hovedprøven blev igen et naturligt samlingspunkt for alle aktive bretonfolk. Over
150 starter, 14 hold samt ét 2. heat og én
matchning. Terrænerne i Horsens og omegn
levede igen op til forventningerne. Der var
godt med fugle, og den kolde og meget tørre
luft må påtage sig skylden for præmieringsprocenten på 20 %. Enkelte meget ulydige
hunde satte nok også sit præg på tingene.
Muligheden for at komme på gode terræner
er simpelt hen alfa og omega for afvikling
af markprøver af høj kvalitet. Klubben har
de 3 dage hovedprøven varede fået stillet
15 forskellige kvalitetsterræner til rådighed.
Dette takket være positive terrængivere,
opbakning fra interesserede terrænledere/
hundesportfolk (uanset race) samt en prøveledelse, som ved hvad det handler om. For
at fastholde de gode relationer alle parter
imellem, er det vigtigt, at hverken hundeførere, tilskuere, tillidsvalgte m.. bare tager
for givet, at tingene kommer af sig selv.
Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden
ude i marken, og overholder terrænlederens
anvisninger. At vi bruger tid på at snakke
med en terrængiver eller jagtkonsortiets
leder, som tilfældigvis lige falder forbi, for
at se om terrænerne præsenterer sig på bedste vis. Og, at vi hjælper hinanden med at
opfylde vores forpligtelser. I det hele taget

er det vigtigt, at vi alle udviser ydmyghed i
forbindelse med vores færden på fremmed
mands mark, så vi med fælles hjælp også
fremadrettet kan få suveræne dage i marken,
og samtidig kan nde det bedste avlsmateriale til fremtidens super-bretons. Hovedprøven i Horsens gav mulighed for dette !
Præmieringerne har været bragt på
relevante hjemmesider. Her skal følgende
fremhæves fra de tre dage:

Annes dagbog 5

Jeg var faktisk ikke rigtig nervøs eller spændt,
men meget klar til at komme i gang og jeg skal
da love for at det ikke blev bedre da vi kom ud
i terrænet. Skønt terræn, med våd raps og god
vind og ja, solen var kommet frem, så det skulle
nok blive godt. Humøret på holdet var da også
strålende mens vi blev ledt rundt i et nt terræn af
grundige terrænledere.
Jeg k mit første slip i raps hvor Zuma startede
lidt forsigtigt, men var grundig og lydig. Jeg var
glad for at arbejdet derhjemme var lykkedes og
på trods af raps ikke er favoritten for Zuma, så
kunne jeg ikke lade være med at tænke for mig
selv at den hund bliver jeg aldrig træt af at gå
på jagt med. Vi kunne koble da makker hunden
desværre smuttede med fuglene efter at have
stået med dem i den høje raps ved et sprøjtespor.
Heldigvis havde vi da ikke forbrudt os eller
endnu værre ødelagt noget for en anden. Så nu
måtte vi se frem til næste slip. Der var masser af
fugle på terrænet, men rapsen var godt nok også
blevet høj nogle af stederne, så vores elskede
bretoner var jo helt væk indimellem hvilket da
også gav nogle spøjse situationer i løbet af dagen,
når de skulle ndes. Andet slip bød igen på raps,
men her k Zuma lidt mere fart på og forsigtigheden forsvandt mere og mere for hvert slag. Jeg
nåede faktisk helt at nyde det mens vi gik frem
i marken og smilet var stort, da Zuma mærker
fært og lister frem på hans helt egne måde. JA,
STAND!! Jeg løber frem med armen hævet og ser
han lige rykker lidt for at holde dem. Da dommer
og jeg når op på fornuftig afstand ser jeg Zumas
rumpe stikke op af rapsen. Så får jeg OK til at
rejse og jeg skal ikke risikere at de fugle smutter
nogen steder. Selvom at jeg har arbejdet med at
stoppe prelle-kongen, så skal det jo testes og på
ca. 10 meter kommer der et højt JA brølende ud

Aktiv hovedprøve…
Endelig kom weekenden hvor Zuma og jeg skulle
på prøve igen efter et kort forår hvor ere ting
skulle på plads. Den årlige hovedprøve blev valgt
som stedet hvor jeg mente Zuma ville kunne
være klar. Der blev trænet på min måde, når der i
dagligdagens travlhed var tid hvilket nogle dage
betød, at vores datter Laura måtte tilbringe en
times tid eller to på fars ryg eller i en klapvogn
mens der blev trænet hund. Tror også manden til
tider kunne ryste lidt på hovedet, men der kom
styr på tingene. I hvert fald så meget at jeg mente
at tiden til at stille på prøve var kommet.
Efter sidste års utrolig frustrerende lørdag hvor
vi måtte trække os var startegien klar. Der skulle
kun stilles lørdag. Fredag ville jeg kun gå med
for at kigge og ja, sludre lidt Breton og ellers
forhåbentlig se noget godt hundearbejde. Jeg må
sige at hovedprøven altså bliver mere hyggelig
for hvert år, og især når man har været i klubben i et stykke tid og møder nogle kendte folk.
Altid hyggeligt at gå i marken og se den skønne
race arbejde, men også at mødes til en øl ved
standkvarteret og høre om alle oplevelserne fra
de andre hold.
Fredag bød også på General forsamling i Breton
klubben som jo altid er spændende, men tonen
forblev god og konstruktiv, så vi nu kan komme
videre i et forhåbentlig fælles arbejde på at lave
gode, glade hunde til den danske jæger.
Lørdag vågnede vi til snevejr! Nej, det er sgu
for surt, var tanken der først ramte. Men der er jo
heldigvis ikke noget der er så skidt at det ikke er
godt for noget. Sne er jo også en slags fugt og det
kan jo give rigtig gode fært forhold for de kære
hunde. Det blev også tilfældet skulle det vise sig.

Ellers skal det det nævnes, at generalforsamlingen med over 70 fremmødte blev
præget af en sober debat, og hvor bestyrelsen noterede sig opbakning til de tiltag,
som har været gennemført, og de tiltag, som
ligger i støbeskeen. Bestyrelsen k også et
entydigt mandat til de kommende forhandlinger med DKK om avlsrestrektioner for
bretons. Bestyrelsens beretning kan ndes
på hjemmesiden.
Festmiddagen blev afviklet med højt
Bedste unge hunde (rypevinder) Sif v. Ken- humør, selv om ikke alle er vant til at blive
neth Thomsen
tromlet over af et hold bestående af ældre,
Solvig agerhønen (unghund) Stevnsåens
jyske, semi-professionelle bankospillere,
Zita v. Poul Vestervang
som med hård hånd og tykke pengepunge
Bedste unge han Aulumboens Jeppe v. Per dominerede pokalfondens lotteri, som gav
Iversen
et ot overskud. Banden (skal vi kalde dem
Bedste åben klasse hund Midtvejs Zidane
ældre i bevægelse?) var knap så kæphøje
v. Allan Folmer Hansen
dagen efter.
Bedte åben klasse tæve Ellings Ås Smilla
Alt i alt 3 gode dage i Horsens, og alle
v.Michael Birkeløkke
deltagere har fået besked om at påbegynde
Bente Lemvighs Mindepokal Engbjergvejs opsparingen til næste års hovedprøve i
Aggi v. Asger Bak
Midtjylland samt det store jubilæumsar1. vinder Fønsvigs Darwin v. Flemming
rangement (50 år) i dagene den 27. til 29.
Knudsen
september 2013. En udskrivning, der hurtigt
Særlige priser:
kan løbe op, men det – kan vi love allerede
Årets unge hund 2011 Midtvejs Zidane v.
nu – bliver 6 (3+3) gode dage, med jubilæet,
Allan Folmer Hansen
som det absolutte højdepunkt i klubbens
Årets hund 2011 Engbjergvejs Aggi v. Asger historie
Bak
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af mig. Zuma kvitterer med rejse hårdt og præcis
en agerhøne, men bagfra kommer makker som
ellers nt har sekunderet. Jeg må derfor også lige
give et pift og et brøl, så Zumas rumpe bliver i
jorden. Der letter samtidig endnu en agerhøne
som respekteres prompte.
Zuma får så meget ros, klap og kys – tak min
dejlige lille hund – tak for den oplevelse på den
dag.
Det er med et stort smil jeg kan gå tilbage gennem marken hvor jeg mødes af ere smil, klap på
skuldrene og lykønskninger. Nu er det så bare at
vente på dommen, men lige meget hvad så kan
intet ændre på hvor glad jeg er for min hund lige
netop i det øjeblik. Det er en god dag! Der er et
par slip mere og så dømmes der ellers frokost i
ne forhold da en af terrænlederne ligger lokale
til. Efter frokosten gives kritik og da det bliver
min tur er det godt at høre at dommeren har
samme opfattelse som mig og jeg bliver færdig
bedømt med en 2. præmie. YES, min allerførste
præmiering med stående hund og så i åben klasse.
Jeg var meget glad og tilfreds, så der var hunde
kiks til Zuma, som nu kunne holde fyraften. Ikke
lige hvad han havde håbet på for da de andre
hunde skulle ud igen var der da noget utilfredshed fra hans side.
Så nu var der dømt hygge til aftenens festmiddag hvor jeg for første gang i min ”karriere”
skulle hente et glas med hjem.
Dejligt at slutte en aktiv weekend, men med en
følelse af at glæde sig til efterårets komme, så vi
igen skal på jagt og prøver. Nu er der sommerferie med apportering og turen til stranden. Glæder
mig til fremtiden i breton klubben og i særdeleshed med min skønne lille hund som giver så
mange gode oplevelser.
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Klubredaktør Jagthunden:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
E-mail. jantor87@gmail.com
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

Dødsfald
Den 22-2-2012 afgik Harald Lang ved
døden 90 år gammel.
Harald Lang var et mangeårigt medlem af Dansk Pointer Klub. Af pointere
som Harald havde, skal fremhæves Pia,
kuldsøster til DkCh Bimmer. Pia k 1. pr.
både på udstilling og markprøve. Haralds
sidste hund var Rikke (Ola-Per og Sussi),
med den vandt han FJD´s ungdomsklasse
i 1998 på Gl.Toftegård, og blev 3.UKK på
hovedprøven.
Harald boede i mange år i Hasseris ved
Ålborg, men hans sidste år blev tilbragt i
København nær sin familie.
Æret være Haralds minde.
J.R.
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Klar til nalen i UKK.

Vi sagde det jo, der er fugle nok på Sjælland
til Hovedprøven.
Man skal vare sig for at love noget, men det
holdt hele prøven ud.
Vejret var rigtigt godt, markerne fantastiske, mange fugle og gode hunde, jo det
vigtigste var i den grad i orden.
Standkvarteret fungerede nt, på trods
af at morgenstarterne var med udkørsel i
morgentrakken.
Og rammerne med mad og fællesskab var
også i orden, n stor sal til festen og godt
med plads udenom til hundesnak og hygge.
Det var imponerende ot det hele, stor tak
til Hans Kurt og alle hans gode hjælpere.
Vi er jo godt vante i vores klub, så der skal
meget til at imponere.
Med 8 præmieringer i Uk heraf 6 1.præmier og 17 præmieringer i Åkl. Med 8 1.
præmier var de gode terræner og mange
fugle pænt udnyttet, selvom vi var mange
der kun var tæt ved, eller lige manglede
lidt på dressur for helt at honorere de gode
muligheder.
Vi havde også den glæde at præmiere 2
Engelske sættere for deres otte indsatser på
vores prøve.
Ukk er altid fulgt med stor spænding og
nysgerrighed, dvs. mange tilskuere, og det
kræver særlig planlægning at bringe så
mange biler og publikummer rundt, så de
også får parkeret og set det de kommer for.
Også her var planlægningen i orden, det
fungerede bare.
Vi havde den lykke at hundene også kom
www.fjd.dk

for fugl gennem hele dagen, så fuglearbejdet
også kunne bedømmes og tælle med i afgørelserne om årgangens bedste arveegenskaber, det er der mange der sætter pris på.
Af 10 startende Ukkére skilte der sig
hurtigt nogle særdeles velsøgende og format
sikre hunde ud, for til sidst at ende i et naleslip, hvor det blev vældigt stort og hvor
Nicki og Donna forsvandt for publikum i
bakkerne på Eriksholm. Heldigvis var også
de unge dommere velgående, og k set det
de skulle for at dømme Spurvfugldalens
Nicki som endelig vinder. Det tog Kruse
Meier imod med strakte arme og den lykke,
det er at vinde denne otte hæder. Flot
Kruse.
Vinderklassen søndag var endnu er herlig
dag med fugle og udfordringer, som vi
ønsker (og frygter) det. Harer og råvildt
blandede sig noget forstyrrende i billedet af
velsøgende og dresserede hunde. Igen i år
blev et stort felt af ”fuglendere” sendt videre til 2. heat, som blev lagt på Løvenborg
gods, hvor især matchningen lå fornemt på
kæmpe store marker med gode muligheder
for publikum til at følge med. Fugle og
andet vildt blandede sig igen i afgørende
situationer, netop sådan så vi må kalde
afprøvningen for jagtlig og ikke kun formel
1 maskine testning.
Og tænk engang, Mathias på 14 år var med
hele vejen med sin første Pointer Opal, der
veldresseret og velsøgende opnåede en ot
5. VK. Godt at vores ungdomsafdeling ikke
bare er midaldrende.

Dansk Pointer Klub
Held og tilfældigheder spiller naturligvis
altid væsentligt med i hundesporten, og når
vi så til sidst står med en vinder, så er det
bare dejligt at Zaro og Erik Aarø kan få et
ot Cacit med i præmieringen. En fejlfri
præstation er også en meget dygtig og komplet samarbejdende ekvipages fortjeneste.
Tillykke Erik. Jo det var en ot Hovedprøve.
Hvor er det dejligt at være (Sjællandsk)
Pointerejer sådan 3 dage.
PD.

De placerede hunde på vinderklassen med 1. vinder
til venstre.

En glad og stolt 5. vinder, Mathias Nissen.

Derby 2012
Dansk Jagthunde Derby blev afholdt i
dagene 20. – 21. marts, med standkvarter
på Danhostel i Køge. Der var tilmeldt i
alt 52 hunde, fordelt på følgende: Bretons
9 – Engelsk Settere 14 – Gordon Settere
10 – Irsk Settere 3 – Pointere 16. Der var
6 afbud, 4 Pointere og 2 Engelsk Settere.
Så derbyet 2012 går ikke over i historien
som det største der er afholdt, det kan så
gå over i historien ved at det blev afholdt
på to hverdage, tirsdag – onsdag. Det var
jo afslutningen på en 3-årig forsøgsperiode
på forårsderby, som nok ikke har haft de
bedste betingelser, men nu skulle det være
lagt i faste rammer så må vi håbe at de
fremtidige vintre og forårsvejr arter sig.
Fire hold blev det til, vi kom på hold 3 og
der k vi selskab af Keld med Bjørklunds
Donna, så der var kun to pointere på det
hold. Vi gik på nogle gode terræner godt
besat med parhøns, som bestemt ikke var
særlig samarbejdsvillige. Der blev stødt
og der blev gået forbi parhøns til den store
guldmedalje, hundene havde utrolig svært
ved behandle fuglene. Rex havde en stand,
hvor fuglene går efter kort tid, men han
er for langt ude til det er jagtbar. Jeg tror
ikke at nogen er uenig i at de to pointere på
vores hold så absolut havde derby format,
men med så stort gående hunde, og fugle

der er så lette, ja så er det svært. Der var 10
hunde der formåede at gøre sig gældende,
så de gik videre til næste dag, heraf var der
to pointere Frierfjordens Randi med 1B og
Fleur des Rousses de La Combe med 2A.
Så det blev altså henholdsvis Jens Have
og Villy Loven der skulle prøve kræfter
med de øvrige. Frierfjordens Randi blev 5.
vinder og Fleur forblev uplaceret, desværre.
Der skal lyde et stort tillykke til vinderen
og de øvrige placerede. Sluttelig en stor tak
til dem, der så venligt, stillede terræner til
rådighed, og brugte to dage på os.
Allan Diederichsen.

Jens Have og Villy Loven på årets derby.
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Elsebeth Loven 60 År.
Tirsdag den 15. Maj fyldte Elsebeth 60 År.
Et smil er den nærmeste vej mellem mennesker, og derfor føler man sig altid godt tilpas
sammen med Elsebeth for hun har et dejligt
smil og bruger det næsten altid.
Altid hjælpsom når det gælder klubben,
udarbejdelse af årbog, på pletten når det
gælder udstilling, praktiske gøremål under
hovedprøver, og ikke mindst stor hjælp under fammilieweekenderne, husker specielt
her i Ribe hvor du i 2 år var meget aktiv i
”Team – Kruse” .
Man må jo ikke glemme at ved siden af
alle dine aktiviteter så overkommer du også
at servicere Villy, lufte hunde samt fodre
dem.
Vi glæder os til også i fremtiden at nyde
gavn og glæde af dig samt din dejlige måde
at være til på.
Dansk Pointerklub ønsker stor tillykke med
dagen.
Kruse M.
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Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2012
En dejlig forårsdag, lørdag den 14. april
2012 blev D.K.K. mesterskabsprøve afviklet
på Vestsjælland.
Dagen var perfekt med dejlig solskin og
passende vind.
Tak til arrangørerne, prøveleder Jan Lorentsen og Finn Møller Jørgensen, der i samarbejde med lodsejerne og terrænlederne har
skaffet terræner, der var publikumsvenlige
og særdeles vel besat med fugle hele dagen.
Dommerne, der var inviterede til bedømmelse af hundene var Joakim S. Larsen,
der var ordførende, Flemming Sørensen og
Jørgen G. Andersen - et gode team.
Dagen igennem sørgede de for, sammen
med terrænlederne, at de terræner mest raps
og stubmarker, der var stillet til rådighed,
blev grundig afsøgt.
Forud for prøven blev det oplyst, at ca. 300
hunde var afprøvet og heraf havde 31 kvaliceret sig til start om formiddagen.
Racemæssigt fordelt således, 4 Bretoner, 8
Engelsk Setter, 5 Irsk Setter og 10 Pointere.
Under formiddagens afprøvninger var der
mange gode fugletagninger. Det var dog
ikke alle hunde, der kunne klare dagens
udfordringer med fuglene. Flere hunde, deriblandt min egen, smed sig selv ud på grund
af dårlig søg og manglende dressur.
Til 2. heat om eftermiddagen havde dommerne udtaget 9 hunde + en reserve og
matsningen blev afviklet på rapsmarkerne i
nærheden af standpladsen ved Hørby Færge
kro på Tusenæs.

Til stor glæde for os alle viste det sig, at vi
i 2. heat og matchning k afviklet prøven,
stadig med mange fugle på terrænerne, så
placeringen af hundene ikke alene blev
afgjort på søg, fart og stil, men også på
fugletagning.
Efter dommernes grundige afprøvning af
hundene, blev resultatet:
1. Vinder med HP. GS. Vinterdalens Tillaaens, fører Erik Petersen.
2. Vinder Med HP. P. Mørups Britta, fører

Hugo Nielsen.
3. Vinder Med HP. IS. Lohmans Jaffa, fører
Frank Krøyer.
4. Vinder GS. Nørre Løgums Dina, fører
Àsgeir Pàll Jùliusson.
5. Vinder ES. Nordvestjydens Ciwa, fører
Kuret Nedergaard.
6. Vinder P. Astrups Zaza, fører Jes Krag.
Tak til DKK.
Tak til alle, der var med til at vi k en god
dag.
Med venlig hilsen, E. H. Aa.

Mørups Britta og Hugo Nielsen: 2. Vinder.

Astrups Zaza og Jes Krag: 6. vinder

DPK’s apporteringsprøve på Sjælland
Lørdag d. 30/6-12 kl. 10, Hagested-GisDPK og ESK apporteringsprøve på Fyn
linge Jagtforening, Tuse Enghave 5, 4300
Apporteringsprøve afholdes d. 7-7-2012
Holbæk
Kl. 9.00 hos Svend Buchhave Ståbyvej 13
Tilmelding til prøveleder Elsebeth Lovén,
5672 Broby.
mobil 2048 0331 eller e-mail: eliade@live.
Tillmeldind til. Svend Buchhave tlf.
dk senest d. 28/6-12 af hensyn til vildt.
50580794 Lars Nielsen tlf. 21645188
Gebyr kr. 225,00.
e- mail: metrinelund@anarki.dk
DGSK afholder prøve samme dag og sted
Startgebyr 225 kr. Beløbet kan indsættes på kl. 13. Prøveleder Ásgeir Páll Júliusson,
kontonr. 81138861819.
2212 2252.
Husk tilmeldind 1 dag eller 2 før prøven.
mvh
Elsebeth

Apporteringsprøver/træning

Apporteringstræning
Med henblik på Dansk Pointer Klubs apporteringsprøve på Djursland, starter vi
apporteringstræning tirsdag d.19 og 26. juni
kl.19.00.
Fortsætter træningen kl. 18.30 d. 31. juli og
d. 7 – 14 – 21 – august.
Træningen er åben for alle racer.
Tilmeldingspris er 140 kr. inkl. Kanin.
Duer kan købes på banen til en pris a`20 kr.
pr. stk.
Har man selv mulighed for at skaffe duer
gør man det. Vi mødes for enden af Industrivej i Ryomgård på vej til engen.

54

www.fjd.dk

Anerkendt Apporteringsprøve.
Lørdag d. 25. august kl. 9.00. afholdes der
anerkendt apporteringsprøve.
Mødested Attrupvej 3. Tilmelding senest
tirsdag d. 21. august til
Martin Mortensen Ahornvej 4. 8550 Ryomgård Tlf. 86395045.- 26110344
Startgebyr 225,00 kr.
Apporteringstræning Sønderjylland.
Vi starter apporteringstræning mandag den
7. maj, og fortsætter, hver mandag, så længe
der er tilslutning. Første gang mødes vi hos
Bent Olsen, Grammingtoften 1 Sdr. Hygum,
6630 Røding Kl. 19.00.
Vi afslutter med anerkendt apporteringsprøve, herom senere i Jagthunden og
på hjemmesiden. Evt. spørgsmål Bent
21755857 / Allan 22389984.
Alle er velkommen.
Bent / Allan
Nordjysk Apporteringsprøve afholdes
d. 22 Juli kl.10,00 mødested Borupgaard,
Trudslevvej 58, 9480 Løkken. Prøveleder
Annette Lorentzen borupgaard@mail.tele.
dk
Husk at tilmelde i god tid.
Startgebyr 225,00 kr.

Dansk Pointer Klub

60 år

Under festmiddagen på årets hovedprøve: Jens Rasmussen modtager Kai O. Skov´s vandrepræmie fra Gunner
Larsen.

Torsdag den 19 juli 2012, fylder DPK`s
mangeårige medlem Jan Rasmussen
Bårdesø 60 år. I en lang årrække et skattet
bestyrelsmedlem og dygtig kassèr, der sammen med den øvrige bestyrelse k opbygget et meget solidt økonomisk fundament i
DPK, hvilket vi, den dag i dag nyder godt
af.
Jan blev medlem af klubben midt i halvfjerserne og blev hurtigt involveret i arrangementerne, når der blev kaldt til store og små
prøver på Nordfyn, ligesom han ofte har
været prøveleder ved DPK`s hovedprøver
på Fyn.
Bimmer I blev Jans første pointer og
dermed var lykken gjort. Bimmer blev 2.
vinder derby 1978, 1. vinder FJD efterårsvinderklasse 1979 og samme år 3. vinder
danmarksmesterskabet. Han bliver udstillingschampion i 1980. Herefter havde Jan
nogle gode og stabile hunde, men det er
først da Bimmer II vinder derbyet i 1990, at
han atter er på skamlen. I 2003 vinder Jan
med Anja DPK`s åben kl. på hovedprøven
og året efter bliver også hun udstillingschampion.
Det siges, at bagved enhver mand står en
kvinde og det er så sandt i dette tilfælde,
for uden Else Maries støtte og hjælp både
i hverdagen og ved store arrangementer i
DPK, såsom hovedprøver og udstillinger,
havde tiden næppe slået til.
En stor fornøjelse er det, at komme på
besøg hos jer og utallige er de kopper kaffe,
der er sat til livs medens hundeverdenen er
blevet endevendt.
For sin store indsats i klubben, har Jan bl.a
modtaget DPK`s fortjenst medalje i sølv.
På vegne af Dansk Pointer Klub, ønskes
du hjertelig tillykke med dagen, håber på
mange hyggelige timer fremover, både med
og uden vores rbenede venner.
JGA.

Under festmiddagen på årets hovedprøve: N.H. Lykke får vandrestokken som den ældste fører der bliver præmieret på hovedprøven.

Under festmiddagen på årets hovedprøve: Bliver vor afgående bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen tildelt
DPK´s fortjenstmedalje i sølv.
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Foråret for den Engelske
setter

www.engelsksetterklub.dk

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 og webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
Hvalpeformidling:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk
Søren Rydahl Christensen, Tågeskovvej 32
4733 Tappernøje
Tlf.: 21201858
Email: xsry@live.dk

Forårsprøverne er overstået, med ere otte
præstationer af den Engelske setter.
I modsætning til de forgående år, k vi
startet træningen op, uden vinteren drillede
med sne og frost langt hen i marts måned.
Træningsturene over hele landet var utrolig
godt besøgt, medlemmerne er virkelig gode
til at bakke op om disse arrangementer, dette
er en stor tilfredsstillelse for de mennesker
som bruger megen tid på at arrangerer disse
træningsdage.
I kvalitetsklasserne faldt der igen en del
præmieringer af. I konkurrenceklasserne
startede vi med at besætte 1. og 2. vinderen på Derbyet ved Melsgårds Whitney,
H.P. Clausen som vinder og Zalza, Øystein
Grandorf som 2. vinder. På vinderklasserne
var vi igen med på toppen. Bl.a. på DKK´s
vinderklasse ved Vildbjerg vandt Nordvestjydens Ciwa ved Kurt Nedergaard, og på
den tilsvarende prøve ved Bramming gjorde
Senjas Opus ved Morten Brommerholm,
fører Erling Clausen kunsten efter.
På den afsluttende Mesterskabs prøve var 7
engelske setter kvaliceret, deraf k vi desværre kun en blandt de placerede, Nordvestjydens Ciwa som blev 5. vinder. Prøven blev
i øvrigt vundet af vores årbogsredaktør.
Skovprøven blev som tidligere afholdt
i Skagen med Ingemann Albrectsen som
primusmotor. Igen i år viste prøven at
vore hunde kan bruges til andet som at gå
på markprøve. 2 engelske setter opnåede
højeste præmiering, Sikkas Stoffer, Knud
Overgård og Martallens Iasy, Erling Clausen
som også blev prøvens bedste hund. Jeg skal
igen opfordre medlemmerne til at deltage på
denne otte og utrolige spændende prøve.
Engelsk Setter Klubs hovedprøve blev i
Vinder af såvel UK som
UKK. Lammefjordens
Lerche med ejer og fører
Asger Mogensen.

Under festmiddagen k
Finn Møller Jørgensen
overrakt DJU-nålen.
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år afviklet ved og omkring Vildbjerg med
Knud Overgård som hovedansvarlig. Som
sædvanlig, når vi afholder prøver på disse
kanter, fungerede alting til mindste detalje.
Bedste unghund blev Lammefjordens
Lerche, Asger Mogensen, samme hund
vandt også UKK. Vinderklassen blev i år
afholdt anderledes end det plejer, da vi har
fået tilladelse til et forsøg med 2 særskilte
vinderklasser på 1. dagen. Disse prøver blev
vundet af henholdsvis Natasja, Martin Clausen og Senjas Zeibas, Jan Andreassen. På
2. dagen var det udelukkende pokalerne og
prøvens bedste VK hund der skulle matches
om. Prøvens bedste VK hund blev Natasja.
For at understrege Asger Mogensen og hans
hundes meget otte præstationer blev Lammefjordens Scack 2. vinder på både 1. og 2.
dagen. En meget ot hovedprøve af Kennel
Lammefjorden.
Der skal fra Engelsk Setter Klubs side lyde
et stort tillykke til alle de præmierede hunde
og en rigtig god sommer til alle medlemmer.
Erling Clausen

Martin Clausen løfter pokalen på ESKs vinderklasse.

Engelsk Setter Klub i Danmark

ESKs sommertræf
Familie weekenden i Herning (Gilmosegård) vil i år foregå i 30.juni og 1. juli.
Det foreløbige program :

Apporteringsprøver
Apporteringsprøve FYN
Engelsk Setter Klub og Pointerklubben afholder apporteringsprøve ( 2 prøver samme
dag/sted)
Lørdag den 7. Juli kl. 9.00.
Prøverne afholdes i dejlige omgivelser hos
Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Tlf. 50580794.
Tilmelding sendes til ovenstående eller,
Lars Nielsen, Saltoftevej 2, 5610 Assens.
Tlf. 21645188.
Apporteringsprøve Sønderjylland.
ESK afholder apporteringsprøve ved Gørding søndag d. 22. juli kl. 10.00.
Tilmelding til prøveleder: Gert Clausen,
Rebelsigvej 4, 6690 Gørding. Tlf. 75 17 80
17 / 51 20 46 45.
Anmeldelsesfrist: d. 18. juli. Alle racer er
velkomne.
Ligeledes afholdes der apporteringsprøve
ved Gørding søndag d. 5. august kl. 10.00.
Tilmelding til prøveleder: Gert Clausen,
Rebelsigvej 4, 6690 Gørding. Tlf. 75 17 80
17 / 51 20 46 45.
Anmeldelsesfrist: d. 1. august. Alle racer er
velkomne.
Apporteringsprøve Sjælland d. 15-072012
ESK afholder apporteringsprøve på Bildsøvej 211, 4200 Slagelse hos Børge Holm
søndag d. 15. juli kl. 10.00
Tilmelding til prøveleder Søren Rydahl
Christensen, Tågeskovvej 32, 4733 Tappernøje. Tlf. 55 72 25 20 / 21 20 18 58 eller på
mail: xsry@live.dk
Anmeldelsesfrist: d. 6. juli 2012. Alle racer
er velkomne. Pris kr. 225,- indsættes på:
Reg, nr ; 4865 – konto nr. 4869606278
Der vil være mulighed for at få bedømt sin
hund udstillingsmæssigt og der kan købes
pølser, øl & vand i klubhuset til rimelige
priser.
PS. Der vil blive lavet en træningsdag
søndag d. 8. juli kl. 10.00, hvis der bliver
tilslutning nok til denne dag.

Lørdag den. 30 juni
8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker
kan købes i klubhuset.
9.30 Start på anerkendt udstilling for engelske settere med Erik Petersen som dommer.
12.00 Frokostpause
13.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle
racer er velkomne)
14.00 Andre aktiviteter for børn og voksne.
Ca. 18.00 Spisning : Menu : Jan Andreasen
Special.
20.00 Hyggeaften, socialt samvær.
Søndag den. 1. juli
8.15 Morgenmad - Kaffe og rundstykker
kan købes i klubhuset.
9.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle
racer er velkomne.
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.

Anmeldelse ved Web-tilmelding. Har du
ikke adgang til internet, så kan du sende
anmeldelsen til : Poul Aagaard Sørensen
Baldersvej 26, 7800 Skive. Gebyr udstilling: 385,- kr. for den første, 330,- for nr.
2 og 285,- for nr. 3. Apportering: 225,-. Til
racedystudtagelsen er telefonisk tilmelding
ok.
Øl, vin og vand kan købes til rimelige
priser. Derudover kan der under hele arr.
købes is og pølser. Der opfordres til, at
man køber sine drikkevarer i kiosken.Det
garanteres at overskudet går ubeskåret til
den engelske setters fremme. Det er et meget naturskønt område. I klubhuset er der
adgang til toilet med bruser og håndvask.
Der må overnattes i campingvogn, telt eller
på madras i klubhuset. Man er velkommen
til at komme allerede fredag aften, hvis
man har lyst til det, - der er normalt selvbestaltet grillaften og hvad dertil hører.
Udover anmeldelser, vil vi gerne have
meddelelse om deltagelse i spisning lørdag,
og hvor mange der kommer og overnatter.
Ring til : Tage 97269337 el. 21285651.
Poul Aagaard Sørensen 97523686 el.
27648190.

Klitapportering hos Ingemann
Klitapporteringen er fastsat til lørdag den 4. 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
skidtsk.
Bådhuset ligger helt nede ved stranden og er nem at komme til med campingvogne samt
plads til telte, der forndes 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

www.fjd.dk
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Nordvestjydens Eto, Allan Højrup og Zalza,
Øystein Grandorf. Af disse blev 3 placeret.
4. vinder Nordvestjydens Ecu, 2. vinder
Zalza og en suveræn og meget fortjent
DERBYVINDER 2012 Melsgårds Whitney.

Derbyet

Derbyvinder 2012.

Årets Derby blev afviklet på Sjælland,
med Poul Vestervang som prøveleder. 1.
dagens afprøvninger blev afholdt ved og
omkring Køge. 2. dagen foregik ved Haslev,
Engelsk Setter klub ønsker alle præmierede
hvor Ove Jensen stod for terrænerne. Til
og placerede hunde tillykke
2. dagens afprøvninger forsatte 6 engelske
setter, Nordvestjydens Emma-Lou, Henning
Jensen, Melsgårds Whitney, H.P. Clausen, Nordvestjydens Ecu, Asbjørn Møller
Jensen, Giddes H. Ryppe, Morten Pedersen,

ESK bestyrelse har konstitueret sig
Formand: Erling Clausen
Næstformand: Tage Skov
Kasserer / Pr. udvalg: Peer Vinding Clausen
Sekretær: Poul Aagaard Sørensen
Avls- og registreringsudvalget: Lars
Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Øystein Grandorf
Bestyrelsesmedlem: Søren Rydahl Christensen
Udvalgsposter kan ses på hjemmesiden
1. præmietagere på skovprøven i Hirtshals.

Europa Championat 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 Serbien, området er omkring byen Nis.
Der kan tilmeldes 4. engelske settere samt 2 reserver.
Program:
Standkvarter kan ikke oplyse endnu, men forventes snarest.

Der er mulighed for at deltage i ere prøver.
Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 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:

Periode:
Prøven afholdes i samme område og periode som Verdensmesterskabet, uge 42.
Europachampionatet har samme afprøvningsform som vores vinderklasser, med hensyn til søg, fart og stil samt apportering.

Engelsk Setter Klub i Danmark
Valdemar Larsen
Kogtvedparken 86
5700 Svendborg
Tlf. 6220 8562 mobil 4025 8262
E.mail: danske.forsikringsmaeglere@mail.dk

Sommeren skal gå med at træne apportering.
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Placerede engelske settere på DKKs vinderklasse ved
Bramming.
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Dansk Gordon Setter Klub
90 – års fødselsdag/
jubilæum

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 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:
Kent Hvirring Jensen, Guldbrandsvej 6, Vesterø,
9940 Læsø, tlf. (+45) 21 75 74 38, e-mail:
98499438@mail.dk

Ja sådan var det faktisk, da DGSK holdt hovedprøve næsten en hel uge 12, med landskamp, udstilling og ikke mindst markprøver
over det meste af Sønderjylland.
Pga arbejde, var Anke og jeg forhindret
i at deltage hele ugen, men vi havde dog
fornøjelsen at være på plads lørdag aften til
festmiddagen, uddeling af pokaler, kritikker
af fremførte hunde, og ikke mindst troen på
at vinde hovedgevinsten, haglgeværet fra
Beretta, men NEJ, det gik ikke, så en anden
blev glad.

En stor ros til de arrangerende, det fungerede bare. Det kræver sin mand/kvinde at
holde styr på så mange personer, og så var
det var en god oplevelse at møde Gordon
Setter venner fra både Norge, Sverige og
Finland. Det er ot de kommer til et 90 års
jubilæum på trods af de store afstande for
nogens vedkommende.
Vi har været med i en del år efterhånden,
og det var en positiv oplevelse at mærke
den gode sportsånd, deltagerne udviste, og
med de rammer SI Centret kan tilbyde, som

er ganske enestående, er successen givet på
forhånd.
Til sidst en stor ros til bestyrelsen. I har
styr på tingene, så der er ro til at gøre et
godt arbejde for Gordon Setteren i årene
fremover. Der er virkelig gode hunde i alle
klasser, og det ser ud til vi ligger godt med
på de store prøver, så det tegner godt for
fremtiden.
Tak for en god hovedprøve, og vi ses om
ikke før, så til næste år.
Med venlig hilsen, Anke og Bent

En helt fantastisk oplevelse

Hans Jørgen og Østjyllands PB Rass - med pokaler
efter en ot matchningen. Bedste åbenklasse hund på
dagen.

Det er altid en oplevelse at vinde på prøver,
hovedprøven i år blev noget ganske særligt.
Da vi for knap to år siden besluttede at avle
på Hunting Tiannas Blæs Becca, havde
vi ikke fantasi til at forestille os hvordan
hovedprøven et par år senere ville forløbe. Nakkehages Bd Tilde på 15 måneder
– tæven vi beholdt fra vores første kuld
– k ikke bare 1. pr. 1.plac på udstilling
i Ungdomsklasse, hun blev også ”Bedste unghund”, da hun vandt 1. præmie på
marken lørdag i UK, og efterfølgende vandt
matchningen. Under festmiddagen blev det
til mange pokaler fra bl.a. DGSK, NGK
og Engelsk Setter Klubben, alt sammen
fordi hun var ”Bedste unghund”. Kristian
Thomsen havde desuden doneret hans 60 års
jubilæumspokal til ”Bedste unghund” ved
90 års jubilæet – en gestus, og præmie vi er
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meget glade for at have modtaget. Nakkehages Bd Tilde k også pokalen der bærer
hendes morfars navn, ”Chicko pokalen” til
den yngste præmierede unghund.
Overraskelsen, og stoltheden, er absolut
størst ved at hun også modtog ”Stil pokalen”, der kan uddeles til en hund på prøven
med ”et godt dækkende søg, og fart og stil
af absolut højeste karat”. Tænk at få lov
at vinde disse to pokaler på én gang med
samme hund!
Nu har det største sus lagt sig, og hverdagen er ved at indnde sig igen. Tilde er en
meget ung hund, og vi må se hvad fremtiden
bringer. Vi håber naturligvis, at hele kuldet
vil markere sig på prøverne frem over, og at
Tilde viser linjen for vores avl. Men vi ved
også, at mange ting skal falde i hak for at
fremtiden giver ere strålende øjeblikke af
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lignende kaliber, og vi er meget ydmyge for
at have fået denne fantastiske oplevelse.
Tildes mor, Hunting Tiannas Blæs Becca,
k i øvrigt en 2. præmie i ÅK, hvilket vi
naturligvis også er stolte af.

Tilmeldingsskema til klubweekend nder du på Gordon
Setter Klubbens hjemmeside.

Invitation DGSK Klubweekend fredag den 17., 18., 19. august.
Stor jubilæumsudstilling på Egeskov Slot – lørdag den 18. august
Vi har hermed den glæde at invitere alle
interesserede til nogle hyggelige klubdage
på det skønne Midtfyn, i et pragtfuldt vejr.
Vores standkvarter bliver Midtfyns Fritidscenter, Søvej 32, 5750 Ringe.
Midtfyns Fritidscenter består af både vandrerhjem, hytter og camping. Værelser og
hytter skal reserveres direkte hos Fritidscenteret paa tlf. 62 62 21 51, eller pr. e-mail på:
mfc@midtfyns-fritidscenter.dkBestillinger
af fortæring skal gøres direkte til prøveleder
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert,
Tlf. 22 74 80 40, på bestillingsskemaet,
som kan downloades fra hjemmesiden, eller
rekvireres pr. e-mail på følgende adresse
karlantondahl@gmail.com
Foreløbigt program:
Fredag den 17. august 2012.Folk kan
ankomme dagen igennem – fredag aften
laver vi stor fælles grill aften. Der vil være
mulighed for at sidde overdækket, men husk
alm. varm dansk sommer beklædning. Medbring selv grill mad og drikkevarer. Grill og
kul sørger vi for.

Søndag den 19. august 2012.
Morgenbuffet kl. 8,00 – husk afregning af
værelser, hytter og camping inden vi kører.
Tilmelding til apportering skal ske via www.
hundeweb.dk – under prøver.
Afgang, kl. 9,00, til klubmesterskabet i
Lørdag den 18.august 2012.Morgenbuffet apportering, som afholdes fra kl. 10,00 hos
kl. 8,00 Afgang til Egeskov Slot kl. 9,30 (9 Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672 Broby,
km.)Den store jubilæumsudstilling åbner
tlf. 50 58 07 94. Dagen afsluttes i terrænnet
kl. 11,00 – inde paa selve Egeskov Slot,
med overrækkelse af pokaler.

DKKs forårsmesterskabsprøve 2012
Lørdag d.14. april var dagen hvor de 31
bedste engelske hunde i vinderklasse, skulle
kæmpe om titlen Danmarks bedste hund i
foråret.
Igen i år var mødestedet Hørby Færgekro.
Afgangen til terrænet blev lidt forsinket, da
en deltager ikke var kommet til tiden, men
den inke prøveleder, Finn Møller Jørgensen, ventede og satte først prøven i gang, da
alle var samlet. I år havde 5 Gordon Settere
sikret sig deltagelse til denne fornemme
prøve. Ialt havde der på udtagelsesprøverne
været 300 starter.
Jeg var på hold med to sorte hunde, Vinterdalens Tillaaens, E&F Erik Petersen, samt
Nørre Løgums Dina, E&F Ásgeir Júlíusson.
Selv deltog jeg med vores gamle Irsk Setter
Gaudy, han k to fugletagninger om formiddagen, og kom med over middag. Den første
GS som blev afprøvet var Dina: Hun starter
stort og godt i høj fart og smuk stil, efter
kort tid opnår hun en smuk stram stand, på
ordre rejser hun hårdt og præcist parhøns,
der er ro i opugt og skudJ. Jeg tror ikke jeg
har set en hundefører være så hurtig til at få
koblet sin hund. Ásgeir lignede en ækket
træsko, da kom til bage til os andre. Næste
slip var det Eriks tur, Tillaaens starter i raps,
igen viser en Gordon Setter, hvordan en
engelsk hund skal gå. Hun slår godt op langs
en remise, og opnår stand et godt stykke
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de som ankommer direkte til udstillingen
bedes være der i god tid, senest kl. 10,30 for
registrering.
Tilmelding, alle klasser, til udstillingen
skal ske via www.hundeweb.dk – under
udstillinger.
Kan du ikke tilmelde via hundeweb, så
send e-mail med oplysninger til prøvelederen. Som udstillingsdommer er inviteret
Erik Petersen.
Entrebilletten koster kr. 140,00 for voksne
– børn under 12 år er halv pris – børn under
4 år er gratis huskat sige ved indgangen du
kommer fra DGSK.Alle der tilmelder hund
til udstillingen får refunderet entrebilletten.
(AD)Forventet afslutning er ca. 16,30Vi
samles til en festlig sommerbuffet i Fritidscentrets festsal kl. 19,00.(Øl, vand, vin kan
købes til rimelige priser)

ude, problemet var bare, at hun havde stand
med hovedet mod sin fører. Erik giver rejseordre på meget lang afstand, hønsene har
prøvet at undvige, men Tillaaens følger godt
op, og får sat dem igen, hun rejser godt på
ordre og er rolig i opugt og skud. Tillaaens
prøves to gange mere, hun fortsætter stort
og godt, slutter med en perfekt situation for
enlig agerhøne. Dina afprøves også et par
gange, hun fortsætter som i første slip. Da
formiddagens afprøvning var slut var rangeringen Dina, Tillaaens og Gaudy.
Tre andre Gordon Settere, Østjyllands Inez,
e/f Lorenz Clemmesen, Nørre Løgums
Daphne, e/f Lauge Larsen og Æblevangens
Breezer, e/f John Bak, havde ikke heldet
med sig denne dag.
I 2 heat og matchning viste Dina og Tillaaens igen stor klasse. Dina blev en ot 4
vinder. Tillaaens gik hele vejen og blev en
meget velfortjent 1. Vinder med HP. Et stort
tillykke til de to stolte førere.
Alle der skal stille på vores hovedprøve i
2013 kan glæde sig, for her skal vi også gå
på disse dejlige terræner, hvor der næsten er
fugl i hver slip.
Med venlig hilsen
Niels Erik Krüger

www.fjd.dk

Dansk Gordon Setter Klub

Skovprøve og Skagenssnepper
Et spændende møde med klitplantagen og snepperne på en dejlig forårsdag.

troen på en førstepræmie, er for mig, en af
de lykkeligste stunder man kommer ud for
som hundefører.
Efterfølgende blev der skudt over en hund
mere, og dommeren havde nu set nok til
at kunne afslutte prøven. – Tror klokken
nærmede sig 16, da vi igen indtog pladserne
i hytten med madpakker og måske lige en
enkelt bjesk.
Det var, som altid, spændende at høre
dommerens afsluttende kritik og interessant
at opleve forskellen på mark og skov. Der
blev især lagt vægt på hundens letførlighed
og konstante kontakt med føreren. En stor
forskel var også, at dommeren i fuglesituationer, hvor han ikke havde set, men hørt
fuglen, medregnede situationen som en halv
fugletagning. Dommeren kunne nemlig
artsbestemme fuglen alene på lyden.

Jeg k min 1ÅK skov, som var målet med
turen, så jeg havde smilet på - hele vejen til
Frederikshavn. Da det varede tre timer før
færgen kom, kunne jeg sidde i bilen og ringe
rundt og prale til alt og alle mens jeg, på
toppen af Pikkebakken, nød udsigten over
Kattegat.
Jeg håber virkelig, at skovprøven får lov til
at fortsætte, og at Ingemann, måske assisteret af Jess Kragh, også ønsker at fortsætte.
Et forhold, som nogen måske ikke tænker
over er, at det netop er her, vi har mulighed
for at bevise Gordon Setterens alsidighed,
og at det er her, allroundjægeren kan nde
Den 22-03-2012 deltog jeg på den anerindgriben. Efter ca. en halv time, da de este
mulige forældredyr til sin næste hvalp. (I
kendte skovprøve ved Skagen.
havde spist og drukket tilstrækkeligt, til at
øvrigt bemærkelsesværdigt at der ikke var
Prøven har foregået i tre år og har sit eget
prøvegebyret godt og vel var dækket ind,
mødt repræsentanter for de kontinentale
regelsæt, godkendt af FJD og gældende for
gik turen så til skoven efter forårssnepperne.
racer). Jeg spurgte Ingemann, om adgangssåvel kontinentale som engelske stående
kravet på 1 ÅK for at stille på prøven evt.
fuglehunde. Det er nu (efter de tre år er
Hundene blev sluppet enkeltvis i katalogkunne begrænse tilgangen til prøven? - Han
gået) op til FJD at vurdere om prøven har
orden i ret tæt skov, og der blev set både
forklarede mig, at det netop var hunde, der
en berettigelse i Danmark og om den skal
snepper og fasaner i første runde, - desværre
havde bevist deres kvaliteter på marken, der
fortsætte i sin nuværende form.
uden fugletagninger. ( Det er altid en forefterfølgende skulle bevise deres kvaliteter i
Kort fortalt skal hunden søge godt i skov
nøjelse/overraskelse at se, når rigtigt gode
skoven, man var interesseret i at se. Prøven
(tæt skov), være i god kontakt med føreren, VK-hunde, også forstår at tilpasse søget i
drejer sig jo netop ikke om at nde hunde,
nde fugl (hovedsageligt skovsnepper),
skoven). Det var meget heldigt, at vi var
der kun kan begå sig i skoven. Essensen er
opnå stand og på ordre rejse fuglen med ro i blevet beværtet så godt om morgenen, for
som sagt: Den alsidige jagthund!
opugt og skud. Hundene afprøves enkeltfrokostpausen blev suspenderet, da der jo
Jeg tror, at Ingemann har fat i noget af det
vis, og hunden må bære markeringsdækken altså snart skulle fugl for bøssen, og da anrigtige og at skovprøven er med til at vise
og klokke. Føreren bestemmer om andre end den runde også blev afviklet uden jagtbare
vejen. Jeg tror på, at alle hunde med 1ÅK
dommeren kan følge med. Hunden skal, for situationer.
skov/mark er rigtig gode alsidige jagthunde,
at være startberettiget, have opnået 1ÅK på
I tredje runde kom det første skud fra domsom man med sindsro kan tage snoren af
anerkendt markprøve. Hvor intet er nævnt i merens revolver. (Altid dejligt når freden
overalt i terrænnet, og som vil være gode
reglerne for skovprøven, henvises til fælles
bliver brudt på denne måde). Hunden, der
ambassadører for racen.
markprøveregler, som så er gældende.
blev skudt over, havde opnået stand for
En af deltagerne spurgte mig, med et smil
Vel ankommet til Østre Opsyn, hvor
en skovsneppe, - situationen var i orden, på læben, hvorfor der ikke var mødt ere
prøveleder Ingemann Albrechtsen bød
havde søgt ot i alle slip og blev derefter
Gordon Settere op til prøven, da racen jo har
velkommen og inviterede alle indenfor
koblet. Jeg førte selv min Gordon Setter
ry for at være den skrappeste i skoven! – Jeg
til en kop kaffe, startede en af Danmarks
– Gangster, som jeg har skudt rigtigt mange
blev ham svar skyldig.
mest veltilrettelagte og hyggelige prøver.
snepper for i skoven. Gangster k ot kritik
Afslutningsvis en opfordring til GS ejere,
Ingemann diskede op med fem forskellige
for sit søg, så i tredje slip var det lækkert at
der har en hund, der søger i god kontakt, går
slags bjesk, lavet på vilde planter fundet i
se ham tage stram stand på modsatte side
for at nde fugl ogret så vigtigt, - ikke jagter
området og fade med særdeles velsmagende af en bræmme uigennemtrængeligt kvas.
hårvildt:
hjemmelavet pålæg, (Ingemann var, som 17 – På afstand rejste han hårdt og præcist to
Kom til Skagen og mød Ingemann, Jess og
årig, Danmarks yngste udlærte slagtersvend) snepper hen over publikum, og var komplet
forårssnepperne.
brød, kaffe og en lille hyggelig morgensnak, rolig i opugt og skud. – At gå bagefter de
Kent Hvirring Jensen
andre og vide at man er færdigbedømt, med
som kunne have varet meget længe uden
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61

Dansk Irsksetter Klub
Hovedprøven 2012

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100
Vejle. Tlf. 75834009.
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com - hannekrag@or.dk
Formand:
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. Tlf. 46404587 – 24647270,
E-mail: juuls@mail.dk
Hvalpeformidler, og Avlsregister:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg.
Tlf. 86538501 – 51324035,
E-mail: gj@kirstinekjaer.dk

Apporteringstræning og -prøve
på Fyn

www.irsksetterklubben.dk

deres arbejde ved DISK hovedprøve 2012.
Tusinde tak Erling, for en særdeles
Erik Rimmen.
veltilrettelagt Hovedprøve ved Tuse Næs,
Holbæk.
Som vanligt når Erling påtager sig en opgave, var DISK hovedprøven på Tuse Næs
i år ingen undtagelse. Jeg selv deltog i år
både som dommer, hundefører og bestyrelsesmedlem, og i alle forhold oplevede jeg
tingene struktureret og tilrettelagt ned til
mindste detalje. Det er en stor fornøjelse, at
deltage i sådanne arrangementer, der er jo
nok af forstyrrende elementer på disse dage.
Selvom jeg er bekendt med, at du ønsker at
drosle lidt ned på dine aktiviteter, håber jeg
sandelig at DISK også fremover vil kunne
trække på din ekspertise Erling.
Jeg vil bede dig hilse din kone Alice og Jan
Lorentsen samt alle de andre hjælpere. Også Undertekst: Erling Juul takkes af Per Pedersen, på
vegne af DISK, for en n Hovedprøve.
de skal have en stor og velfortjent tak for

DISK Udstilling Hovedprøven
Åben kl. Hanhunde:
Super Mac N076699/2008, Villy Howden,
Norge, EXCL 1. vinder
Kim N07697/2008, Ole Edvardsen, Norge,
EXCL. 2.vinder
Rød/Hvid Åben kl. Hanhund:
Alvertoppens Emil N52117/2010, Ole Edvardsen, Norge, EXCL.1. vinder CK. BIR.
Brugsklasse kl. Hanhunde:
Mårups Messi DK02213/2007, Per Pedersen, EXCL. 1. vinder 1.Bik.CK, Cert. BIM.
Fuzzy DK19093/2007, Vivian Lund, EXCL.
2. vinder
Erin Vom Kapellenpfad DK00147/2011 Jan
Justesen, VG. 3. vinder
Vorrehøjs Gyros DK16309/2010, Jørgen
Jensen, VG. 4. vinder

Kiwi Line´s Citrus DK23647/2007, Jan
Lorentsen, Good
Junior Tæver:
Chikadee´s Flavour Of The Season
DK20969/2010 Karina Mossin Langgaard,
VG. 1. vinder
Åben kl. Tæver:
Steinfossens Na-Kari N034784/2009, Villy
Howden Norge, EXCL. 2. vinder
Rastorps Fuxola SE33886/2007, Mayhvor
Jonsson Sverige, EXCL. 1. vinder 3.Bik.
CK.
Brugsklasse Tæver:
Bomstærk Liva DK08572/2008, Susanne
Carlsen, EXCL. 2. vinder CK. Res.CK.
Erica DK11463/2009, Ulrik Kjærsgaard
EXCL. 1. vinder 1.Bik. CK., Cert. BIR.

I lighed med foregående år, vil Helge
Knudsen stille sin store viden om apportering til rådighed, for medlemmer af DISK,
og andre jagthundefolk, hver torsdag
kl.19,00, ved Hovgyden, på Søbysøgaard.
DISK afholder anerkendt apporteringsprøve, den 1. juli 2012, kl.9,00 på Søbysøgaard. Mødested som sædvanlig, Radbyvej
27. Tilmelding til træning og apporteringsprøven til Helge Knudsen, Radbyvej 27,
5792 Årslev. Telefon 25609331.

Apporteringstræning og -prøve,
på Sjælland
Der afholdes apporteringstræning hver
torsdag kl. 19,00 på Hagested Gislinge
Jagtforenings bane.
Der afholdes fælles apporteringsprøve
lørdag, den 30. juni 2012, i samarbejde
mellem klubberne DISK, DGSK og DPK.
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Fra venstre Ulrik Kjærsgaard med Erika, der blev bedst i racen og k certiket. Derefter Per Pedersen med
Mårup Messi, der blev bedst i modsat køn, og k certikat.
På Højre øj, Ole Edvardsen, Norge, med Rød/hvid IS Alvertoppens Emil, der blev bedst i racen, med CK.
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Nyt æresmedlem
af Dansk Irsksetter-Klub.
Uddrag af formandens tale ved udnævnelsen.
Palle du har været en vigtig person i Dansk
Irsksetter-Klub, i al den tid du har været
medlem. Jeg har kendt dig i over 30 år – vi
har siddet sammen i avlsvejledningen, hvor
du altid var mand for statistikker, især når
de viste gode tal for irsksetteren, i forhold
til de andre Engelske hunderacer.
Som opdrætter har du ere gange vist god
evne, jeg husker et billede fra en årbog,
hvor Niels Peter Sørensen og Jan Justesen
sidder på en brink med hver sin hund,
begge k den dag 1. præmie i åben klasse.
På det seneste har vi alle været vidne til,
nogle særdeles gode hunde fra ”Kragereden”.
I dag er du redaktør for DISKs klubsider

i Jagthunden, nok den bedste vi har haft
nogen sinde.
For dit store arbejde og dit glødende hjerte
for irsksetteren, har Dansk Irsksetter-Klubs
bestyrelse besluttet at udnævne dig til
Æresmedlem af Dansk Irsksetter-Klub.
Erik Rimmen, Formand.

Formand Erik Rimmen tv. Æresmedlem Palle Krag
th.

Præmierede hunde i foråret
På årets første markprøve ved Bramming,
i åben klasse kunne DKJCH – DKBRCH
– SEJCH - INTBRCH Lohmann´s Jaffa
06083/2005, ved Frank Krøyer, skrive en 1.
præmie mere til samlingen, der i forvejen
bestod af 2 i åben klasse og 2 i brugs klasse.
Jaffa har desuden opnået en 4. vinder i
Vinderklasse på Sjælland den 19 marts. Datteren Settermosen Alba 07561/2007, blev
1. vinder, så det blev til 2 placeringer der
var adgangs givende til Mesterskabsprøven.
Den 24. marts deltog Jaffa i Europa Cup i
Frankrig, og k placeringen Tres Bon. Hertil
kommer en placering til Jaffa, som 1. vinder
på Hovedprøven den 1.april.
På den Nordjyske FJD prøve, k GINKGO
11462/2009, ved Alex Røge Hermansen,
1. præmie i åben klasse. Søsteren ERIKA
11463/2009, ved Ulrik Kjærsgaard k 2.
præmie. Erika har tidligere fået 1. præmie
i ÅK.

Årets irsksetter

Alex og Ginkgo har i foråret fået 2 1. præmie i AK.

Der havde desværre indsneget sig en fejl,
i omtalen af Årets Irsksetter 2011, i sidste
nummer af Jagthunden. Derfor bringes denne
berigtigelse, med en stor undskyldning til
Frank. DKJCH, DKBCH, SEJCH, INTBRCH,
Lohmann´s Jaffa 06083/2005 blev Årets
Irsksetter, med 320 point. Det er 4. år i træk,
at Jaffa med Frank Krøyer som ejer & fører,
vinder denne fornemme titel.

Jaffa blev placeret på 4 vinderklasser i 2011.
1. vinder m/CACIT i Horns Herred,
1. Vinder m/CACIT DISK VK Efterår,
2. Vinder på DISKs Hovedprøve, og
3. Vinder ved Gørlev,
Desuden opnåede Lohmann’s Jaffa, som den
første Danske Irsk Setter nogensinde, at få
tildelt Internationalt Brugschampionat.
Tillykke til Frank Krøyer.

Allerede 2 dage efter, k GINKGO sin
næste 1. præmie i åben klasse. På samme
prøve ved Thisted k BJERKAASENS BK
STORM, NO32296/11, ved Kristian Jensen,
1. præmie i unghunde klasse.
Den 17 marts k Erin vom Kapellenpfad
00147/2011, ved Jan Justesen 1. præmie i
åben klasse, ved Thorsø. Samme dag ved
Tylstrup k Erika ved Ulrik Kjærsgaard 1.
præmie i åben klasse. Erik Rimmens, Mårup
Klip, 2208/2007, k på samme prøve 2. pr.
åben klasse. Ved Barrit k Kirstinekjær´s
Eddie 2. præmie i åben klasse. På en af forårets sidste markprøver lykkedes det for Red
Garlic´s Red Hot ”China”, Se25680/2011,
med Ole Schmidt som fører, at opnå 2.
præmie i UK.

Erin ejet og ført af Jan Justesen k sin 1.
præmie i AK fredag på Hovedprøven.

Mon det er en irsksetter, denne hugorm har kig på? Foto: Johannes Mørch.
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Følgende IS har i foråret fået adgang til at
dyste i vinderklasse, fordi de har opnået 1.
præmie i åben klasse: Ginkgo11462/2009,
med ejer og fører Alex Røge Hermansen,
Erin vom Kapellenpfad 00147/2011, med
ejer og fører Jan Justesen, og Kragereden
Maggie 03589/2010, med ejer og fører Kent
Madsen.

Kent Madsen førte Maggie til 1. præmie i
AK på Hovedprøven.
Dansk Jagthunde Derby blev afholdt ved
Køge, med afslutning den 21 marts. I
indledende head deltog følgende hunde:
Vorrehøjs Gina 16312/2010, ved Flemming Jensen, Vorrehøjs Gyros 16309/2010,
ved Jørgen Jensen og Kragereden Maggie 03589/2010, ved Kent Madsen. Kun
GYROS, og Jørgen Jensen slap igennem til
anden dagen, og blev placeret som 6. vinder
på Derbyet. En meget ot præstation, da
antallet af startende hunde er stort, og kun
de bedste stiller til start.
Stort tillykke til Jørgen Jensen, og opdrætteren Flemming Jensen.

6. Vinder på Dansk Jagthunde Derby 2012,
Vorrehøjs Gyros, E&F Jørgen Jensen.

Frank Krøyer med Settermosens Alba og
Lohmann´s Jaffa, samt Niels Erik Krüger,
med Gaudy.
Det lykkedes Lohmann´s Jaffa og Frank
Kryger at blive 3. vinder. Jaffa er tidligere
blevet placeret som 2. vinder på mesterskabsprøven i 2009. Stort tillykke til Frank
Krøyer. Alle tidligere placerede IS, kan ses
på DISKs hjemmeside, under DKKs Mesterskabsprøve.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle opdrættere og fører tillykke, med VK placeringer
og præmierede hunde.
Palle Krag.
Markprøveresultater DISK. Hovedprøve
Fredag 30. marts 2012.
Åben Klasse:
1.pr. DK05893/2007 Unika, E/F Helle Høst
Madsen
1.pr. DK00147/2011 Erin Vom Kapellenpfad,
E/F Jan Justesen
1.pr. DK03589/2010 Kragereden Maggie,
E/F Kent Madsen
1.pr. DK20550/2005 Rødrypa`s Riders On
The Storm E/F Jan Justesen
2.pr. N14214/2006 Narefjells E. Rusk Sara,
E/F Hans Gjøslien, Norge
2.pr. DK11463/2009 Erica, E/F Ulrik Kjærsgaard
2.pr. DK13930/2006 Kiwi Line´s Kokus, E/F
Jan Lorentsen
2.pr. DK10361/2008 ES Heegårds X Strax,
E/F Peder Enøe Pedersen
Lørdag 31. marts 2012.
Unghunde:
1.pr. DK16309/2010 Vorrehøjs Gyros, E/F
Jørgen Jensen
Åben Klasse:
1.pr. DK11463/2009 Erica, E/F Ulrik Kjærsgaard
1.pr. DK13930/2006 Kiwi Line´s Kokus, E/F
Jan Lorentsen
1.pr. DK06716/2009 Kirstinekjær´s D. Eddie,
E/F Birte & Gunnar Jensen
1.pr. DK10535/2010 GS. Blacksetter Aldo,
E/F Ole Halberg
1.pr. DK03643/2010 ES. Zalza, E/F Øystein
Grandorf
Prøvens bedste Unghund blev
DK16309/2010 Vorrehøjs Gyro, E/F Jørgen
Jensen
Prøvens bedste Åben Kl. blev
DK06716/2009 Kirstinekjær´s D. Eddie, E/F
Birte & Gunnar Jensen

Søndag 1. april 2012.
Vinderklasse:
På de blandede vinderklasser, blev ud over
1.V. 06083/2005 Lohmann´s Jaffa, E/F Frank
tidligere nævnt Frank Krøyers Jaffa og Alba, Krøyer
også placeret Mårup Klip 02208/2007, som 2.V. 15469/2003 Gaudy, E/F Niels Erik
Krüger
5. vinder på Vildbjerg prøven. Ved Bramming blev Erling Christensen og Skovlykkes 3.V. 20550/2005 Rødrypa`s Riders On The
Storm, E/F Jan Justesen
Sille 05884/2007, placeret som 4. vinder.
4.V. DK05893/2007 Unika, E/F Helle Høst
I Europa Cup i Frankrig, blev Lohmann´s
Madsen
Jaffa som tidligere omtalt placeret, med Tres
5.V. DK07564/2007 Molly, E/F Kent Madsen

Bon.
Følgende 4 hunde kunne på grund af
deres vinderklasse placering deltage i
DKKs mesterskabsprøve (Forårs DM).
Erling Christensen, med Skovlykkes Sille,
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Jeg vil på vegne af Dansk Irsk Setter – Klub
ønske alle præmierede hunde samt fører tillykke med placeringerne. Med venlig hilsen.
Erling Juul.
www.fjd.dk

Pas på Flåterne

Vi ved alle nu, at åtbid kan udløse
alvorlig sygdom hos vore hunde. Tidligere
var vi mange, der havde den opfattelse,
at åtbid, ikke kunne skade hundene.
Derimod har vi jo set slemme eksempler
på sygdomme hos mennesker, hvor borreliose i enkelte tilfælde kan udløse varige
skader på nervesystemet, blandt andet i
form af lammelser. Nu er chancen for, at få
disse alvorlige sygdomme heldigvis ikke
så store. Cirka 150 danskere bliver hvert år
registreret med alvorlige sygdomme efter
åtbid. Nu er der jo mange mennesker i
naturen hver dag, så man skal være meget
uheldig, for at komme med i statistikken.
Jeg har læst et sted, at man skal opholde
sig i naturen 1 million timer, før man kan
være så uheldig at komme med i statistikken, og få en af følgesygdommene ved
åtbid.
Alligevel er der grund til at være påpasselig, da hundesport og jagt nder sted i
naturen, og man derfor er med i risikogruppen, specielt her i sommeren og først
på efteråret.
Med jævne mellemrum kan det læses
i diverse lægebrevkasser, at mennesker
kan undgå åtbid ved at spise hvidløg. I
modsætning til hunde, kan mennesker tåle
løg, og samme sted kan det endda læses at
hvidløg er sundt. Så hvorfor ikke kombinerer det sunde med det forebyggende, at
spise lidt hvidløg hver dag. Skulle man så
alligevel få en åt med hjem, kan man jo
støtte sig til at hvidløg er sundt. Hunde der
er behandlet med medicin, hjembringer
også åter, men de bider sig sjældent fast
på hunden.
Borreliose: Symptomer på borreliose
er rødmen og opsvulmning af huden, der
breder sig som er ring omkring bidstedet.
Inuenzalignende symptomer med feber,
samt muskel- og ledsmerter.
Det er vigtigt at fjerne åten så snart den
er konstateret, og sker det indenfor 24
timer, er der store chancer for ikke, at få
overført sygdomme.
Der ndes en række andre sygdomme
forsaget af åt bid, ud over borreliose, kan
man være uheldig at få, hjernebetændelse,
åtfeber, harepest, og babesia. Der ndes
sikkert ere sygdomme, men for dem alle
gælder det, at man opdager åten og får
den fjernet inden 24 timer.
God tur i naturen, Palle Krag.

På Istrien – som hundeturist
Reportage: Ib Jakobsen

I godt selskab i et egnstypisk terræn.

Strand, vand, hoteller – liv og glade feriedage. Det er nok, hvad de este kender den
dejlige kroatiske halvø Istrien for. Men det
er kun den halve sandhed. For kører man
bare en 10 – 15 km ind i landet, ser verden
helt anderledes ud.
Her er roligt, landligt og masser af terræn.
Og her er inke mennesker, der interesserer sig for at arbejde og jage med stående
jagthunde. Og da halvøens klima er mildt,
ndes der på Istrien mulighed for at træne
hund på et tidspunkt af året, hvor Danmark
stadig bender sig i dybfryseren.
Egentlig var det oprindelige rejsemål et
revir i det nordøstlige Kroatien, hvortil vi
i 2011 havde en fantastisk tur, men herfra
kom meddelelsen, at på grund af 15 cm sne
i terrænet, kunne vi glemme alt om fugle
på marken. Efter at have modtaget denne
besked og søgen efter alternativer i alle
kompasretninger blev GPS’en stillet ind på
Istrien, hvor det milde klima sikrer, at terrænerne allerede tidligt på året er OK.

Jeg har, jeg ved ikke hvor mange gange,
læst Poul Valdemar Nielsens interview med
hundesportens konge kroaten Hari Herak
på Uniq’s hjemmeside, hvor følgende citat
fremgår:
”Det drejer sig ikke om dressur, men
hvordan du kan stimulere hundens naturlige
instinkter. For stående jagthunde er det at
nde og fastholde vildt. Jeg bruger derfor
megen tid på at bringe de unge hunde i kontakt med vildt. De skal have tid til at gøre
erfaringer med at nde forskelligt fuglevildt
i naturen.”
Og det lyder ikke alene fornuftigt. At
dømme efter de resultater, som Hari Herak
har opnået, så virker det!

Terrænet er noget anderledes, end hvad
vi normalt ser her i Nordeuropa. Men
spændende. Området, hvor vi gik, bestod
af et nærmest uendeligt antal marker på 2-5
Ha, hvoraf mange lå brak, og som alle var
afgrænset af stendiger. Herudover var der
krat – især egekrat – overalt, samt her og
der et par vinmarker. Perfekte skjulesteder
Turens formål var ikke kun jagt, men i
til fugle. Området var så stort og øde, at vi i
højere grad motivering af den unge stående de re dage, vi gik der, kun mødte et andet
hund. Og det gør man efter min bedste
menneske, nemlig en landmand, som skulle
overbevisning ikke via dressur og kadaud og kradse lidt i jorden i sin vinmark.
verdisciplin, men via vildtkontakter. Og så
I Danmark har vi for vane at opdele terræn
mange af slagsen som muligt. Stimulering af i enten mark eller skov, men her befandt vi
unghundens instinkt er det allervigtigste, når os i noget midt imellem disse to terræntyper.
en ny hund skal ”i lære”, og dette kan hver- Det burde vi have noget mere af på vore
ken foregå ved at parkere den i hundegården breddegrader.
eller til grunddressur i ridehallen.
Når man kommer til et nyt sted, er nysgerwww.fjd.dk

righeden stor og spørgsmålene mange.
Hvordan ser terrænet ud ? Hvilke vildtarter
jages her ? Hvilke jagtformer ? Og vigtigst
af alt: med hvilke hunde !!
Spørgsmålet omkring valget af hund blev
hurtigt besvaret, for på ejendommen, hvor
vi boede, stod engelske settere linet op i et
større hundegårdskomplex.
Den store mængde krat og det milde
vinterklima gør Istrien til en yndet lokalitet
for de snepper, der hvert år trækker sydpå.
Og til denne jagt er den engelske setter den
sydeuropæiske jægers valg nummer et.
Hvor der er snepper, kommer der også
italienere. Og det i varevogne med hundetrailere proppet med stående hunde. Hvad
vi også fandt ud af var, at vor vært faktisk,
som en af sine erhvervsaktiviteter, dresserede og solgte færdige sneppehunde til
italienske jægere. Dresseret betyder i denne
sammenhæng jagttrænet, da det eneste,
som kunderne interesserede sig for var, om
hunden kunne afsøge terræn og frem for alt:
nde og fastholde fugl.
Træningen foregik hovedsageligt på rødhøns, men også på fasaner. I begyndelsen
var vore værter lidt usikre på, hvad vi mente
med ”træning”. De var mest vant til italienske kunder, der kom for at jage. Ikke at
forskellen er stor – træning er til syvende og
sidst for mig lig med jagt uden at nedlægge
fugl, men alligevel.
Da de opdagede, at vi kun i ”særlige”
tilfælde valgte at fælde fugl for hundene og i
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det hele taget gik mere op i hundens arbejde
i den enkelte situation end i en eventuel
skudchance og alligevel var glade og tilfredse, ja så var de også glade og tilfredse.
Og hermed var grundstenen lagt til en uge,
hvor det var rigtig dejligt at være stående
hund.
Vor terrænfører Petar må have synes godt
om vores træning. For efter ”kun” at have
været terrænfører den første dag havde han
næste dag taget sin unge engelske setter
med, og så havde vi en træningskammerat
mere.
Og som så mange gange før blev det
bevist, at Balkan altid er god for en overraskelse. Pludseligt midt ude i vort træningsterræn – langt væk fra alfarvej – dukkede
der en bil op. Og i bilen sad en kroatisk hundefører, som jeg fem år tidligere havde mødt
på en unghundeprøve i det østlige Slovenien. Hans bil var bogstaveligt talt proppet
med stående hunde, og på den måde k vi
yderligere en træningskammerat.
Træningsteam’et endte med at komme til
at bestå af ni hunde fordelt på tre racer og
re personer fordelt på tre nationaliteter. Og
det hele bundet sammen af glæden ved at
arbejde med stående jagthund.
På et tidspunkt faldt samtalen på, at vi

i Danmark gik meget op i at træne på
agerhøns i det åbne agerland. Ja hvis vi
også gerne ville prøve det, så var det noget,
der kunne ordnes. For på et markområde
omkring en nærliggende by fandtes en
stærk bestand af vilde høns. En kontakt til
den, der havde træningsretten på området,
åbnede porten hertil. Og jo. Den ok på
seksten høns, som Petar vidste holdt til i
området, var blevet til par.
Fortælles skal det også, at istrianerne er
inke og afslappede mennesker. Dejlige at
være sammen med. Indkvarteringen var helt
i top. Værelserne var møbleret egnstypisk
med rigtige restaurerede møbler i landstil.
Og vigtigst af alt: Maden var god, hjemmelavet og frem for alt rigelig.

Petar med sin unge setter.

Da afskedens time var nær, og vi takkede
for en herlig træningsuge, spurgte Petar, om
vi ikke kunne tænke os at komme igen. Han
havde nemlig nydt det frie samvær i ugen,
hvor han startede som vores guide og endte
som vores træningskammerat. Derfor må
moralen af historien være, at for at få venner
behøver man ikke engang at se godt ud. Det
rækker at have en stående hund.
Snepper og Istrien hører sammen.
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KÆLEDYRSKREMATORIET

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
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$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com

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

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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Danmarks
mest solgte
Vildtfoderautomater!
Accufeed · Feedmatic · Feedmaster
364 kr.
700 kr.
Kombiner med den 400 kr.
bedste silo, der findes: DRP 120 liter jægergrøn silo
med silobund. Samles uden skruer: KUN 440 kr.
Alle priser er uden fragt 95 kr. og moms.

Komplet foderstation med Accufeed
automat og silo med ben KUN 840 kr.
Eks. fragt og moms.

www.vildtfodermaskiner.dk
Konsulent Per-Ole Larsson · Toftevej 50, Søborg · 3250 Gilleleje

Tlf.: 49717003 mail: kontakt@vildtfodermaskiner.dk

Komplet - klar til familieudsætning
Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhønseopdræt

email:
alexnissen@c.dk

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

UniQ START
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 17% - Proteiner 27%

UniQ BASIC
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 14,5% - Proteiner 21%

UniQ POWER
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 27% - Proteiner 25%

UniQ LIGHT
Garanteret!

Garanteret!

Garanteret!

Fedt 9% - Proteiner 17%
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brændstof
til din hund!

Naturkost

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