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Leder
Det gode markprøveterræn
Forårsprøverne er for længst overstået.
Mange stillede til start. En del fik noget
med hjem, og flere fik ikke. Det sidste kan
selvfølgelig skyldes, at hunden ikke havde
de kvaliteter, der skal til for at få præmie,
eller at dressuren ikke var helt i orden.
Men det kan naturligvis også skyldes, at
der ikke rigtig var mulighed for at vise,
hvad hunden duede til. Kort sagt der manglede fugle. Når en unghund f.eks. i løbet
af fire til ferm slip kun har den chance, at
makkerhunden finder en fasan i en remise,
så er mulighederne jo ikke så store, som
såvel hundeførere, dommer og terrænleder
gerne ville have.
Det er med garanti også blevet diskuteret
rundt om på mange prøver, når fugletilgangen svigtede lidt. Hvorfor? Hvad gør
vi? Jeg oplevede det selv på egen krop i
mere end en forstand. På en prøve, hvor
jeg var terrænleder, gik vi i fremragende
terræn hele dagen. Her plejer at være godt
med fugle, men indtil kl. 14.30 havde vi
kun haft fugl en enkelt gang, og jeg må
indrømme, at frustrationerne hang uden på
trøjen.
Og så skete det. I løbet af den næste time
fik vi hele fire præmieringer. Fantastisk at

hundene kunne bevare koncentrationen i
deres fjerde, femte og sjette slip.
Jeg kom uvægerligt til at tænke tilbage
på den gang for næsten 50 år siden, da jeg
stillede på de første prøver. Der var fugle
alle vegne. Det var ikke noget problem at
skaffe terræn. 20 par høns kunne man da
altid finde på en forårsdag. På et af mine
egne terræner havde vi som regel mellem
30 og 40 par høns i marts måned.
Men sådan er det ikke i dag. Det kommer
ikke af sig selv, og gode prøveterræner
”hænger ikke på træerne”. Men hvad forstår vi egentlig ved et godt terræn? Personligt som deltager i snart et halvt århundrede
og dommer i mere end 40 år, definerer jeg
et godt terræn ved, at alle hunde, hvis de
ellers vil gå ordentlig på jagt, gerne skal
have en regulær mulighed for fugl i åbent
terræn.
Det vil i praksis sige, at man helst på et
hold skal have fugl 10 – 15 gange i løbet
af dagen. Men i dagens Danmark er det
ikke muligt alle steder i landet. Derfor er
vi nødt til at skabe gode terræner, for det
kommer ikke af sig selv. Det kan de, der
har arbejdet med det i en årrække, tale
med om. Det kræver en indsats, og den er
ikke gratis. Hvor det for 50 år siden ikke
kostede terrænlederen en krone at stille
terræn til rådighed, så må man i dag mange
stedet ofre flere tusinde kroner årligt til ter-

rænpleje, fodring og udsætning, hvis man
vil have et terræn,
som man selv kan
træne på, og som
andre kan have
glæde af, når prøverne skal afholdes.
Er det rimeligt,
at disse udgifter
ligger på de enkelte terrænledere/ - ejere?
Efter min mening ikke, selv om terrænlederne ofte får et mindre beløb for at stille
terræn til rådighed. Beløbet kommer slet
ikke i nærheden af, hvad det koster den
enkelte at lave et godt terræn.
Hvad kan vi gøre ved det? Vi kan i første
omgang prøve at definere, hvad et godt terræn er. Dernæst må vi finde ud af, hvordan
vi så kan få flere terræner til at leve op
til de mål, og endelig må vi finde ud af,
hvordan vi kan finansiere det. Jeg tror det
vil være nødvendigt med en samlet plan,
hvor vi forener alle kræfter, ideer, ildsjæle,
planlæggere og økonomi. Kun ad den vej,
vil vi kunne udnytte ressourcerne rigtigt.
Mange har vist vejen. Lad os udnytte den
viden. Lad os komme i gang med Projekt
Det gode prøveterræn. Det kan kun gå for
langsomt.
God sommer
Flemming Østergaard

Løst og fast
Skal din dyrlæge have Jagthunden?

Markvildtprisen
til nordjysk landmand
FJDs markvildtpris 2017 på 10.000 kr. gik
i år til Gårdejer Carl Christian Pedersen,
Gandrup.
Carl Christian Pedersen har gennem
mange år gjort en meget stor indsats for
at kombinere effektiv landbrugsdrift med
hensyn til agerlandets fauna.
Terrænet vil være kendt af hundefolket,
da der gennem årene har været afholdt flere
markprøver på stedet.
Prisen blev overrakt d. 6. juni. Stor reportage i augustnummeret.
F.Ø.

Hvis „Jagthunden“ udebliver
Kommer „Jagthunden“ ikke som ventet
i din postkasse (senest d. 16. i udgivelsesmåneden), så skal du gå ind på
FJDs hjemmeside www.fjd.dk.
Her findes et link, hvor du kan gøre
opmærksom på mangelen, og du vil så
modtage bladet.
Er du nyt medlem, bør du nok først
kontakte din klubkasserer for at sikre
dig, at du er kommet på distributionslisten.
Red.
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Send en mail til redaktionen, hvis du
kender nogen, der gerne vil have bladet
liggende i venteværelse, bibliotek eller
lign.
Red.

Vandt agerhønefamilie

Foto: Flemming Østergaard.

Faunapletterne breder sig
Projekt faunapletter på agerjord, der startede i Herning Kommune for nogle få år
siden, ser nu ud til at sprede sig ud til andre
egne af landet. Først kom Ikast-Brande
Kommune med og nu er også Holstebro,
Struer, Lemvig og Skive med i arbejdet.
Alle steder er det landboforeningen, der er
gået i spidsen.
I Nordjylland har LandboNord kopieret
Herning-modellen og i Hillerød Kommune
har det grønne råd i samarbejde med Agrovi
startet et tilsvarende projekt op.
Hele vejen igennem har FJD været med
i arbejdet, og håbet er, at det nu må brede
sig til alle landets kommuner, så det danske
sommerland om få år må være udsmykket
med blomstrende striber og pletter.
www.fjd.dk

I forbindelse med jagtmessen i Hillerød var
det muligt at vinde en agerhønefamilie, hvis
man tippede 13 rigtige på en tipskupon med
spørgsmål om FJDs klubber og racer.
Den heldige vinder blev Lissi Capion,
Slangerup, der til sommer kan hente familien hos Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt, som havde sponseret fuglene.
Vi håber agerhønsene må bringe glæde hos
vinderen og vil gavne ude i agerlandet.
F.Ø.

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

ADVARSEL:

SUBARU FORESTER

XT SPORT
ER SLUPPET LØS

NYHED MED 240 HK OG TURBO UNDER HJELMEN
Aldrig har rå kraftudfoldelse og legendarisk ﬁrehjulstræk været pakket så attraktivt og fristende. Subaru
Forester XT Sport er årets nyhed for de eventyrlystne, som vil erobre nyt terræn uden at give afkald på
sikkerhedsteknologi og komfortudstyr. Kommer snart til en skov, by, landevej og motorvej nær dig. Inklusive
240 hk fra Subaru Boxermotor med turbo. Se nyheden på subaru.dk
SUBARU FORESTER SPORT 499.900,SUBARU FORESTER SPORT VAN 298.900,- (+ moms 47.637,-)

Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er vejledende og ekskl. lev.

www.fjd.dk
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Er den HD-fri?
Det plager opdrætterne og er et
mareridt for hundeejerne.
Endvidere koster det ejerne
mange penge at få hunden
undersøgt. Men hjælper
det? Kan vi avle os ud af
HD?

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Laila Bilberg m. fl.

Skæbnetime. Har den A, B, C eller D?
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Har min hund HD (hofteledsdysplasi). Det
spørgsmål stiller mange hundeejere sig selv
hvert år, og gør man ikke, kan man være ret
sikker på, at andre vil spørge til det. Hvert
eneste år rider spørgsmålet både ejere og
opdrættere som en mare, for det kan have
store konsekvenser, hvis hunden falder for
en bedømmelse.
Mange har også gennem årene spurgt
sig selv og andre, om initiativerne til at
decimere HD hos vore jagthunde har båret
frugt, og fra tid til anden dukker der da også
artikler op i såvel danske som udenlandske
tidsskrifter, der sætter kraftig spørgsmålstegn ved, om indsatsen hjælper.
På redaktionen faldt vi sidste år over en
sådan artikel i det norske Jakt & Fiske, hvor
artikelforfatteren med udgangspunkt i interviews med hundefolk og eksperter slår til
lyd for, at man i iveren efter at bortavle HD
har ødelagt værdifulde jagtegenskaber.
Næsten uændret frekvens
For at finde ud af, hvad der er op og ned,
har vi på redaktionen set lidt på problematikken i Danmark og talt med eksperter på
området.
Mange opdrættere kender kun alt for godt
til lidelsen, og hvad det kan afstedkomme.
Sælger man f. eks, hvalpe til det øvrige
Skandinavien, er et af de første spørgsmål,
man får fra mulige købere nemlig, hvordan
det forholder sig med HD. Så ønsker man
at sælge hvalpe i et større marked, så er der
kun en ting, der holder, nemlig at avle på
HD-frie hunde.
Blandt hundeejere, der ser en potentiel
avlshund i den nye unge håb, kan der frem
til etårsdagen, hvor fotografering er mulig,
være mange, som går rundt og bider negle.
Man kan godt glemme sine avlsplaner, hvis
den ”falder”.
En af de racer, det tidligst kom med i kampen mod HD, er den ruhårede hønsehund,
og her har man i klubben gennem mange år
gjort et stort arbejde for at decimere HDprocenten. Men har det hjulpet?
Hvis vi ser på udviklingen over de seneste
25 år, så har HD-procenten fra 1992 til
2010 ligget og svinget mellem 15 og 20
med få udsving over og under, men pludselig i 2011 faldt procenten til det halve, hvor
en så har ligget siden.
”Jagthunden har” spurgt dyrlæge Hanne
Buhr, der og så er kontaktperson for DRK
på Fyn. Hun siger: - Jeg har ingen forklaring på de fundne resultater og hvorfor der
i en femårig periode er et fald i HD – og
endog et markant fald tilsyneladende. – En
af forklaringerne kunne muligvis være, at
DKK i 2010 indførte et nyt og bedre indekssystem, så det er effekten af dette, som
slår igennem, tilføjer hun. (Opdrætterne har
undladt at avle på hunde med dårligt indeks.
Red.)
Men hvad, hvis man nu ikke havde fotograferet hundene, hvordan havde det så set

HD-procent hos Ruhåret Hønsehund i årene 1992 - 2015. Bemærk det markante fald i 2011. Kilde: DRKs årbøger 1992 - 2015.

ud? Hanne Buhr Siger: - Det store spørgsmål, som jeg ikke har svaret på, er, om det
ville have set anderledes ud, hvis hundene
ikke var blevet undersøgt for HD, og
tilføjer: - Jeg tror på, at frekvensen af HD er
forholdsvis lav, fordi der overvejende avles
på sunde hunde med status A eller B.
Men hvorfor kommer vi så ikke i 0?
Hanne Buhr siger: - At HD stadig stikker
sit grimme hoved frem fra tid til anden i
selv de allerbedste kombinationer (læs: højt
HD-indeks, HD-frie forældre) kan forklares
ved, at HD er en multifaktoriel lidelse, hvor
HD-status ikke kan stå alene og forklarer,
at miljø, fodring, motion, hundens tykkelse,
mm., også tæller i statistikken.
Hanne Buhr er også overbevist om. at den
person, der kan komme med den ”rigtige”
løsning på HD-problematikken, vil for
enkelte hunderacer blive en redning. Her
tænker hun især på racer som Mastiff,
Schæfer, Skt. Bernhardshund, New Foundländer, m.fl.. For slet ikke at tale om AD
(albueledsdysplasi)-problemerne, som for
nogle racer i hendes øjne er mere graverende end HD.
I Dansk Ruhår Klub har man yderligere
det krav, at for at hunden kan optages i avlsregisteret eller opnå championat, skal den
være HD-fri. Endvidere anbefaler man, at
den valgte avlskombination har et sammenlagt HD-indekstal på 204 eller der over.
Vi skal fotografere
Men tilbage til det store spørgsmål. Skulle
vi have undladt at fotografere vore hunde
for HD og blot avlet på de jagtlige og psykiske egenskaber. For at få svar på det, tog
”Jagthunden” kontakt til Helle Friis Proschowsky, der er specialkonsulent, dyrlæge,
phd, sekretær for DKK’s sundhedsudvalg.
Hun er endvidere tidligere underviser på
Københavns Universitet.
Om problematikken i artiklen fra Jakt &
Fiske siger hun: - Jeg er ikke enig i dens
konklusioner. - Det er klart, at en hunds
HD status skal afvejes i forhold til hundens
andre egenskaber, men faktisk er der sket
en forbedring af HD status i mange racer
www.fjd.dk

som følge af avlsprogrammer.
Hun fortæller endvidere, at hun i vinter
var censor ved et specialeforsvar for tre
veterinærstuderende. De havde set på,
hvad der forventeligt ville ske, hvis man

Hofteled hos hund. HD-fri. Status A.

Hofteled hos hund. Faldet for HD. Status D. Ledforskel ses tydeligt.
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holdt op med at HD fotografere. De havde
set på schæfer og labrador og kunne klart
konkludere, at racen er blevet bedre – derfor skriver de, at man vil forvente at det vil
kunne gå tilbage igen, hvis man holder op
med at fotografere.
Specialet er lagt ud på DKK’s hjemmeside, hvor der også ligger andre spændende opgaver: http://www.dkk.dk/side.
asp?ID=8703
Men kan vi avle os væk fra HD-spøgelset?
Kan man avle på hunde med HD? Helle
Friis Proschowsky siger: - I DKK har man
siden 2013 tilladt avl på hunde med HD
status D eller E. Dette sker, fordi man erkender at disse hunde kan have nogle andre
egenskaber, der er værdifulde for racen. En
af de hunde, der har været brugt på denne
baggrund, var en Berner Sennen med D på
den ene hofte og A på de anden. - Ved at
evaluere de afkom, hunden fik, kunne man
se, at de havde fine hofter, hvorfor hunden
er derfor blevet frigivet til avl, tilføjer hun.
Helle Friis Proschowsky fortæller også, at
lige nu er to andre dyrlægestuderende i færd
med at skrive speciale om hunde med forskellig status på højre og venstre. Man vil
se, om der er grundlag for at ændre FCI’s
regel om, at det altid er den dårligste hofte,
der afgør hundens samlede status.
Men kunne man helt undlade at fotografere? Helle Friis Proschowsky kan for
enkelte racers vedkommende være enig i,
at man kan undlade fotografering for HD.
- Der findes f.eks. racer, hvor over 90 %
har A hofter, fortæller hun og tilføjer: - Her
kunne man måske sige, at målet er nået, og
vælge at fokusere sit avlsarbejde på andre
mål. - Nogle af de racer med virkelig gode
hofter har ændret deres krav om HD fotografering før avl til en frivillig avlsanbefaling, og det kan give god mening, slutter
Helle Friis Proschowsky.
Hvornår fotografere
Der er tilsyneladende ingen vej uden om,
selv om mange vil hævde, at opdrættere af
stående jagthunde ikke avler på hunde, der
ikke kan bevæge sig hurtigt og kraftfuldt i
terræn. Men hvornår skal man lade sin hund
fotografere? Det kan først ske, efter den er
fyldt 12 måneder.
”Jagthundens” dyrlæge, fagdyrlæge for
hund, kat og smådyr, Annebeth Abrahamsen, siger om tidspunktet for fotografering:
- Under alle omstændigheder skal hunden
være udvokset, før man tager billedet, og
det er derfor, alle avlsforbund har en aldersgrænse for HD-foto. Hun tilføjer: - Hvis
man ser på det fra en hundeejers synspunkt
– hvor der ønskes så godt et resultat som
muligt for den aktuelle hund – kan man i
hvert fald sige, at jo tidligere man tager billedet – jo mindre risiko for at der er opstået
slidgigt (artrose) og knoglenydannelser.
Hun forklarer også, at det er vigtigt,
at hunden er i god træning, så muskler,
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ledkapsel mv. kan holde leddet på plads –
men pointerer, at det ikke er noget, hun har
videnskabeligt belæg for at sige.
Annebeth Abrahamsen vil dog gerne
tilføje, at hvad der nok er meget vigtigere
end tidspunktet for HD-fotoet er: Korrekt
fodring af hvalpen (foder tilpasset hvalpe af
store racer). Restriktiv fodring i hvalpeperioden, så overvægt undgås.
Træning styrker muskler og ledbånd, men
ikke al træning er godt: Hvalpe skal ikke gå
på glatte gulve, og de skal ikke gå på trap-

per, når de er under tre måneder gamle – fri
leg på græs og ujævnt underlag er godt.
– Træning skal være med måde på den ikke
udvoksede hund, slutter hun.

Fakta om HD.

Fakta om alvsindeks.

Hofteledsdysplasi er en udviklingsfejl i
hofteleddene, der kan fremkomme i det
ene eller begge led.
Fejlen består i, at hofteskål og ledhoved
ikke passer sammen. Der kan dannes forskellige forandringer omkring leddet som
f.eks. kalkaflejringer.
Der kan også opstå unormal slidtage.
HD graden angives efter følgende skala:
A og B fri, C svag, D middel og E stærk.
Når hunden skal fotograferes, begynder
man med at finde den dyrlæge, som skal
fotografere hunden.
Forud for røntgenfotograferingen skal
man købe en rekvisition på hundeweb,
som skal medbringes når man kommer
for at få røntgenfotograferet sin hund. Ved
køb af en rekvisition har man betalt for
både bedømmelsen og registreringen af
resultatet hos DKK.
Den fotograferende dyrlæge har ansvar
for at sikre hundens identitet ved at aflæse
hundens ID-nummer (tatovering eller
chip) på hunden, og bekræfte det aflæste
nummer på rekvisitionen. På rekvisitionen
skal det desuden angives hvilken form for
bedøvelse, der er anvendt ved optagelsen.
Røntgenbillederne sendes til Veterinær
Billeddiagnostik, ved KU/SUND (tidligere LIFE/Landbohøjskolen).
Der kommer normalt besked til ejeren i
løbet af få dage.

HD-indeks er en statistisk beregning, som
udtrykker hundens placering i forhold til
racens gennemsnit med hensyn til forventet avlsværdi i forhold til HD.
Racens gennemsnit defineres som indeks
100. For racen ligger gennemsnittet og
dermed indeks 100 ikke fast. I princippet ændres gennemsnittet for racen, hver
eneste gang et nyt HD-resultat bliver
registreret.
Den forventede avlsværdi siger noget
om, hvad man kan forvente hos afkommet
i forhold til HD, hvis man bruger den pågældende hund i avl. Hvis indekset er over
100, vil man forvente at hundens afkom
vil blive bedre end gennemsnittet – og
omvendt hvis indekset er under 100.
Ved en HD-indeks beregning inddrager man HD-oplysninger om hundens
slægtninge, og man får derved en mere
sikker vurdering af hundens forventede
avlsværdi, end hvis man alene betragter
hundens egen HD-status.
Jo flere familiemedlemmer, og især afkom, der indgår i beregningen af en hunds
indeks, jo mere sikkert er HD-indekset.
Sikkerheden ligger mellem 0 og 1, og jo
højere tallet er, jo større er sikkerheden.
F.eks. er en sikkerhed på 0,73 væsentlig
bedre end en på 0,48. Sikkerhedstallet
udregnes statistisk ligesom indekset.

Bliv ved med at fotografere
Konklusionen på foranstående må kort og
godt være, at der ikke er nogen vej uden
om. Vi må og skal fortsat fotografere vore
hunde. Det vil også være ønskeligt, hvis
flere lod deres hunde fotografere, så man
har et endnu indeksgrundlag.

Forventningerne er store. Men drømmene kan briste, hvis hunden falder for HD, når den bliver et lille års tid
ældre. Foto: Brttta Weinhøfer.
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HUNDEN

Tekst: Erik Petersen
Foto: Lisbeth Ahm Hansen

GAMMEL DANSK HØNSEHUND
Den gamle danske hønsehund kan føres tilbage til omkring år 1700 og er pt. den eneste race, der internationalt anerkendes som værende originalt dansk.
Man har lige fra tidernes morgen haft det
mål at fremavle en race der var nem at
dressere, så den gennem absolut lydighed
kunne dirigeres indenfor mindre jagtterræners snævre grænser. Dens adelsmærke er at
søge kontakt. Samtidig går den godt under
bøssen og dækker det anviste terræn. Det
rolige gemyt gør den ligeledes til en god
schweisshund.
GDH er utvivlsomt den gruppe 7 race
med tydeligst forskel i kønspræg på hanner
og tæver. En han er kraftfuld og ”tung”, og
tæverne er tydeligt mindre/lettere og mere
temperamentsfulde (livligere).
I takt med markprøverne og nutidens almene krav, går avlsarbejdet omkring racen
nu i retning af at avle på de hunde, der går
hurtigere og større, men selvfølgelig må
man samtidigt forsøge at bevare de typiske
egenskaber som dressurbarhed, hengivenhed og alsidighed i brugen.
Racen skal være middelstor, kraftig bygget
og rektangulær. GDH må aldrig blive så
tunge og grove, at de bliver usmidige.
Hovedet er kort og bredt uden markeret
stop. Kinder og kæber må ikke være så
kraftige som hos Molosser. Tæverne skal
have betydelig mindre løst skin og et strammere udseende – således bedømmes løse
øjne relativt strengt. Rigelig halshud er et
adelsmærke, men bør ikke overdrives.
Overlinjen skal være let faldende og svagt
afskydende kryds bedømmes ikke særskilt
negativt. Racen har tendens til at være
baghøje pga. dårlig vinkling bagtil. Dette er

uønsket.
Man må passe på for grove og tøndeformede brystkasser. Kan se imponerende ud,
men er reelt en hindring under jagt og skal
ikke honoreres.
Vær opmærksom på kort og tæt behåring
på halen, hvilket er dæmpende for skader.
Ret overarm og fremskudt skulder er en
ofte set fejl.
Under trav skal racen vise jordvindende
bevægelser med godt fraskub fra bagparten
og tilpasset skridtlængde. Der ønskes parallelitet mellem lemmene set forfra og bagfra.
Pelsen skal være kort, tæt og en anelse
hård. Vær opmærksom på dårlig behåring
på bryst, mave og testikler. Huden må være
dækket af pels.
Poterne skal være stærke og faste, godt
hvælvede og med hårde trædepuder (kattepoter). I disse år ses enkelte hunde med
lange spredte tæer.
Der er en tendens til, at tunge lavstammede hunde præmieres fremfor hunde med
mere korrekte proportioner. En hund af
nok så korrekt type og størrelse, kan give
indtryk af at være lidt højstillet og tynd,
såfremt klassen er præget af omtalte tunge
typer. Dommerne og for den sag skyld også
opdrætterne, bør her være ekstra vågne,
idet der i dag også avles hunde, som reelt er
for lette og mere højbenede, end racestandarden foreskriver – disse er ofte dårligt
vinklet bag (baghøje).
Således kan den korrekte type findes mellem disse ”varianter” af racen. Ved tvivl
benyttes gerne målestok, idet en højdeafvigelse på + 2 cm. er diskvalificerende.
www.fjd.dk

Under fejl bør der rettes fokus på karperyg, kohaser og hjulbenethed (som ofte
stammer fra løse albuer, som ikke er lagt
ind til kroppen).
Under alvorlige fejl bør flg. observeres:
Dårligt temperament, for let benstamme,
dårlig ryglinje samt de samme punkter som
under ”fejl”.
Mht. til diskvalificerende fejl bør flg. veje
tungt: Store afvigelser i kønspræg, tandmangel / bidfejl, for korte ribben og størrelserne omkring afvigelser samt haleknæk.
En god og stærk psyke er meget afgørende, og et dårligt temperament er ikke
bare uønsket, men direkte diskvalificerende.
Gammel Dansk Hønsehund bliver mere
og mere udbredt i andre lande. Skandinavien, flere europæiske lande, Amerika og
Canada er steder, hvortil der gennem de sidste år er sendt en del hvalpe. For flertallets
vedkommende benyttes disse på jagt.
Racen besidder ligeledes egenskaber, som
gør den velegnet som familiehund.

Faktaboks:
I 1947 stiftede Johannes Matzen klubben
for gamle danske hønsehunde, med ham
selv som formand.
I 1963 var racen så stor, at den registreredes i Dansk Kennel Klub, og samtidig
blev GDH også anerkendt af FCI.
I 1979 blev klubben medlem af fællesrepræsentationen for stående jagthunde i
Danmark FJD
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Der er rigtig meget læring for hvalpen i denne situation.
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Giv dine hundehvalpe den bedste start på livet

Miljøtræning
begynder i hvalpekassen
I sidste nummer af bladet tog vi fat i opdragelse og dressur af stående fuglehunde.
Her runder vi af med at sætte fokus på, hvad opdrætter og hvalpekøber kan gøre
for, at den nye jagthund får en god start.
Interview med adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, Dansk Kennel Klub
Foto: Flemming Østergaard m. fl.
De første otte uger er hvalpene afhængig af
den påvirkning, opdrætteren kan give dem.
Derfor er det næppe ligegyldigt, hvordan
man agerer i forhold til sit hvalpekuld.
Opdrætterens rolle
Når hvalpene når en vis alder, er det så
godt at lade børn komme og lege med dem?
LLC: - Vi tager det for givet, men tillid til
mennesker er faktisk ikke en medfødt egenskab hos hunden. Tilliden er noget hunden
lærer gennem gode oplevelser, det er vigtigt
at huske. Og de gode oplevelser skal ske i
en særlig periode af hvalpens liv, for effektivt at hjælpe hunden i dens voksenliv.
Hvalpe fødes jo blinde og døve og de
første to til tre uger bruges det meste af
tiden på at spise, sove, vokse og videreudvikle sig under kærlig pleje hos deres mor.
Her skal de være et roligt sted, hvor tæven
er tryg, og hun kan fokusere på at die og
passe hvalpene. Her er det kun mennesker,
som tæven er helt tryg ved, som håndterer
hvalpene.
Når hvalpene er ca. tre uger gamle, åbnes
deres øjne og ører, og de begynder at bevæge sig meget mere rundt. Hvis hvalpene
var født i en hule ude i naturen, ville de på
dette tidspunkt begynde at komme ud af
deres skjul, og her ville de møde de øvrige
medlemmer af hundeflokken.
Den 3. til den 12. uge er en skelsættende
periode i hundens liv. Vi omtaler perioden
som den vigtige socialiseringsperiode. Det
er her hunden lærer, ”hvem den er ligesom”
(hunde), og ”hvem den kan have tillid til”
(børn og voksne, andre dyrearter osv.).
Hvalpen lærer dette ved at koble oplevelserne med sindsstemninger (både gode og

mindre gode) og disse lagres på hundens
”harddisk”, der fungerer som en slags referenceramme til senere brug.
Er det godt at lade så mange mennesker
som muligt snakke med og berøre hvalpene,
når de er blevet tre uger?
LLC: - Som udgangspunkt ja, det handler nemlig om at drage fordel af hvalpens
medfødte nysgerrighed og motivation for at
søge kontakt, og give den gode oplevelser
med både børn, unge, voksne og ældre, af
begge køn, mens dette særlige ”oplevelsesvindue” er åbent i hvalpens hjerne. Hvalpene skal ikke stresses, men de skal dagligt
have kontakt med kendte mennesker og
flere gange ugentligt også have kontakt med
venlige fremmede mennesker.
Opdrætteren har jo som minimum hvalpen
i otte uger (ofte længere tid), og det skal
udnyttes positivt, når vi skal have hvalpen
godt fra start. Hvis man bor på landet, har
langt til naboer, ikke har besøg af mindre
børn osv., skal man faktisk lægge sig i selen
for at socialiseringen bliver alsidig nok. Der
skal nemlig flere forskellige gode oplevelser
til gennem længere tid, for at hvalpen evner
at ”generaliserer læringen”, altså at hvalpen
evner at se en ny fremmed person og efter
en hurtigt scanning af ”harddisken”, drager
parrallen til andre gode oplevelser med
mennesker og går den fremmede tillidsfuldt
i møde. Det kalder man at socialiseringen
generaliseres.
Bemærk, hunde der ikke er tiltrækkeligt
godt socialiseret som hvalpe og unghunde,
kan reagere med usikkerhed eller angst
- ligesom en hund, der har haft dårlige
oplevelser, ville gøre det – og det overrasker mange – men kan altså forebygges ved
www.fjd.dk

omhyggelig socialisering i hvalpens første
leveår.
Hvis tæven er utryg ved børn, fordi den
ikke selv blev socialiseret tilstrækkeligt, så
tag tæven væk de 20 minutter, hvor hvalpene får gode oplevelser med børn. På den
måde påvirker hun ikke hvalpene negativt
ved at knurre eller gø, når der kommer
børn.
Tæven og bilen
Tævehunden spiller naturligvis en stor rolle,
men man oplever ofte, at opdrætteren tager
tæven fra, fordi den er træt af hvalpene.
Er det en god idé, at lade tæven gå sammen med hvalpene så meget som muligt,
så hun bliver træt af dem og begynder
opdragelse?
LLC: - Ja, omsorg og opdragelse er tævens
fornemmeste opgaver. Det er helt misforstået, at tage tæven fra hvalpene, når de selv
kan spise, med henvisning til, at ”hun nok
alligevel ikke gider dem mere”. De første
tre til fire uger giver det helt sig selv, her vil
tæven være sammen med hvalpene hele tiden, men i takt med at hvalpene bliver mere
selvhjulpne, får mælketænder (der kan gøre
ondt), og der suppleres med fast føde, så er
det fint at tæven kommer lidt væk fra hvalpene, i det omfang hun selv har lyst, men
hun bør altid have adgang til dem. Man kan
lave en låge, som hun selv kan hoppe over
eller en platform, om hun kan hoppe op på,
når hun vil have lidt ”helle”,
Når tæven bliver træt af, at hvalpene dier,
når hun ligger med et ben, eller de bider
hende i øret for 17. gang, og hun reagerer
ved at knurre af dem, vise tænder eller
markere med tænderne, så har det jo et
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med, at de bliver mere sociale og bevæger
sig rundt, skal vi give hvalpene mulighed
for at bruge deres krop og sanser. Det kan
eksempelvis være: forskelligt underlag rør,
kasser at gå på, kravle ind i, op på, hen
over osv. Nye objekter at undersøge: bolde,
skind, en paraply, rasle-dåser i en gammel
sok, hovedet af en kost, bildæk, en rist, en
radio, støvsuger osv.
Igen, hvalpene skal ikke stresses, men
i roligt tempo og på helt naturlig vis, vil
hvalpene ”lege” sig til både motoriske
færdigheder og gode oplevelser med de nye
miljøudfordringer. De undersøger nemlig
omgivelserne, når de har lyst og overskud
og sover – og lagre oplevelserne – når de
trænger til det. Et mål for opdrætteren kan
være, at finde på en ny genstand eller oplevelse, som hvalpene kan få hver dag.

Kontakt med mange mennesker er med til at socialisere hvalpene i forhold til mennesker. Foto: Jens Velling.

klart opdragende formål. Hun er ved at lære
hvalpene at forstå hundesprog og dermed
læring af de vigtige afstandsøgende og
-mindskende signaler. Hvalpe, der ikke
lærer en pæn afvisning af deres mor og
søskende, kan få problemer senere i livet,
så lad endelig mor lære dem spillereglerne i
hundesprog.
Bil og hvalp kan være et problem. Kan
det løses ved, at man fra tre-ugers alderen
begynder at køre ture med hvalpene?
LLC: - Jeg mener, at tre uger er lidt for
tidligt at begynde at køre rundt med hvalpe,
med det formål at lære dem tryghed ved
bil – vent med det til de er seks til syv uger,

der giver det mere mening. Til gengæld
skal man gøre miljøet omkring hvalpene
spændende og udfordrende, fra de er tre til
fire uger og fremefter.
Vi ved nemlig, at hvalpenes evne til at
håndtere miljømæssige udfordringer senere
i livet – eksempelvis at være tryg ved en
bils bevægelser og lyde - forbedres markant, ved at lade dem vokse op i et stimulerende miljø. Hvalpehjernens vækst (antallet
af forbindelserne mellem hjernecellerne)
afhænger af den stimulering den oplever.
Som før nævnt er hvalpene fra uge tre til
fire i stigende grad mere mobile, nysgerrige og udforsker deres omgivelser. I takt

Det sparer kommen hvalpekøbere for mange ærgelser, hvis opdrætteren har vænnet hvalpene til bilkørsel.

12

www.fjd.dk

Lav legeredskaber
Lise Lotte Christensen har også bud på,
hvordan man kan styrke hvalpenes motorik,
samtidig med man præsenterer dem for nye
spændende udfordringer. Hun siger:
- I forhold til udfordringer med at køre i
bil, sidde roligt på jagtvognen osv., vil jeg
varmt anbefale, at man laver nogle simple
bevægelses-/legeredskaber. Eksempelvis et
lavt rullebræt eller en lav gyngeplatform.
Rullebrættet (kan ikke finde på en bedre
navn) kan være en træplade på 60x80 cm
med en 5 cm rundstok skruet på under midten. Når hvalpene går op på det, vil det rulle
fra side til side.
Gyngeplatformen kan laves ved at genbruge et gammelt sofabord og lægge det
omvendt. Fra toppen af benene monteres
fire reb, og i bunden af dem monteres en
lidt mindre træplade, som er hævet 5-10
cm over underlaget. Ideen er, at platformen
bevæger sig i gyngende bevægelser, når
hvalpene træder op.
Lad selv hvalpene udforske legeredskaberne. I starten vil de tøve, men efter en
uges tid vil hvalpene selvsikkert kravle
rundt på begge dele og næsten kappes om
at være med, når de bevæger sig. Begge
dele styrker hvalpenes motorik og gør dem
meget mindre følsomme overfor de bevægelser, der kan gøre hvalpe utrygge, så som
bilkørsel.
Når hvalpene er seks til syv uger, kan man
med fordel sætte dem i bilen, derefter køre
en meget kort tur, som ender med noget
rart, og så fremdeles. De gode oplevelser vil
danne basis for tryg bilkørsel senere i livet.
Hvad kan opdrættene ellers gøre?
LLC: - ”Indkald” ligger jo lige til højrebenet, og med det mener jeg at betinge fløjten
og et kaldesignal. Når hvalpene begynder
at få fast føde, er det oplagt at fløjte og
kalde samtidig med at foder bliver sat ned. I
løbet af meget kort tid vil hvalpene lære, at
forbinde fløjten og kald med noget godt og
det lønner sig. De kommer løbende, så snart
kaldet lyder og et godt indkald er en gave til
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opdrætter selv og de kommende ejere.
Floklivet giver hvalpene en masse, men individuel kontakt er også vigtig. Tag på skift
hvalpene med ud alene og oplev noget rart.
Det giver hvalpen selvtillid og etablerer en
stærk relation mellem hund og menneske.
Glæden ved at samarbejde grundlægges
også tidligt, så små samarbejdsøvelser med
at søge og finde, bære og hente genstande er
en gevinst for alle.

Tryghed. Masser af tryghed.

Følg mig.

Den nye hundeejer
Et er opdrætteren, men noget andet er den
nye hundeejer. Nogle har unægtelig den
opfattelse, at det er en baby, de har fået i
huset. Derfor må den stort set alt. Den er jo
så lille.
Er det godt at begynde opdragelse med det
samme?
LLC: - Hvis man ved opdragelse forstår
indlæring af ønsket adfærd via belønninger,
så klart ja! Tryghed – tillid – samarbejde Hvad kan man træne med en lille hvalp?
LLC: - Personligt prioritere jeg denne
rækkefølge:
1. Vær tryg ved mig. Mine hunde skal stole
på, at jeg passer på dem og sørger for dem
og deres behov. Når de får den oplevelse fra
hvalp af, vil de følge mig i tykt og tyndt.
2. Vær tryg ved den verden, der omgiver
os. Sit og dæk kan læres hele livet, men
socialisering og miljøtræning kan kun læres
effektivt som hvalpe, så det prioritere jeg.
3. Vær tryg ved at være alene. Flokdyret i
hunden skal tilvænnes at være alene, og det
tager også tid, men når det er på plads, giver
det ro og overskud hos både hund og ejer.
4. Vær tryg ved at samarbejde, og det gode
indkald altid betaler sig. Jeg er ikke fedtet
med hverken ros, leg, berøring eller gode
godbidder i træningen. Og det virker!
5. Renlighed – den skal også med på listen.
Hunden er et jo vane-dyr, og jeg bruger meget tid på at få rutiner (og vaner) omkring
renlighed på plads fra start af. Det kræver
virkelig fokus, men giver meget hurtigt et
godt og varigt resultat.
Hunde lærer hele tiden, såvel positivt som
negativt. Hvordan skal man agere i forhold
til det over for hvalpen?
LLC: - Hunden prøver sig i mange situationer frem. Det, der lønner sig, gentages, og
det der ikke har et positivt resultat, opgives.
Ved flere gentagelser bliver det til hundens
vaner. Og så kan man passende spørge sig
selv: Hvilke vaner skal min hund have, og
hvordan skal JEG lære den det?
Du kan starte med at se efter og belønne
al den adfærd, du ønsker, at hunden skal
gentage. Noget er nok adfærd, du tager for
givet, men lad være med det. Det kan være
simple ting som at sidde roligt i bilen, ikke
gø i haven, når der går nogen forbi, gå pænt
i line/ikke trække i snoren, hilse roligt på

Nye udfordringer. her med på en „vandtur“.
Foto: Johannes Mørch.
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hunde og børn I møder osv. Ros hunden, når
det sker. Den husker det og gentager.
Vi er tilbøjelige til at tage meget for givet
og først reagere og skælde ud, når hunden
eks. gør ved hækken eller piber i bilen, men
får den opmærksomhed, når den er eks.
stille, så er det det, den gentager.
Skab også rammer, hvor hunden får succes
(eller ikke får succes med noget uønsket).
Ideen om mål og mange små hurtigt opnåelige delmål i træningen er meget vigtig.
Eks. lad hunden være alene kort tid til start
og fjern sko mm, den ikke må tygge i, og
læg et kødben i stedet.
Træn indledningsvis indkald inde i huset,
så i hegnet have, så på en kedelig mark, så
med andre hunde på lang afstand, derefter
kortere afstand og så med flere fristelser
osv. Det kan ikke siges ofte nok: Det er meget lettere at lære hunden gode vaner, end at
aflære dårlige vaner.
Kærlighed, krav og konsekvens. Hvordan
forstår du det i forhold til en hvalp?
LLC: - Inddrag gerne hele familien i
træning og aktivering af med hunden. Det
er måske primært ”fars jagthund”, men for
både hundens og familiens skyld, så skal
hele familien inddrages i træningen. Der
skal være fælles retningslinjer for, hvordan
det foregår, og de samme signaler skal bruges (af de voksne), så hunden ikke er i tvivl
om, hvad den får ros for, og hvad den skal
undgå i det daglige.
Når det er sagt, så kan hunden sagtens
finde ud af at lege ”find bolden”, sit, dæk og
rulle i haven med ungerne på én måde og
hente fasan til far på en anden måde. Mor
kan sprede dens tørfoder ud på græsplænen,
som aktivering og give en frikadelle på et
godt indkald, uden at det overhovedet rykker ved det gode samarbejde far også har
med hunden. Det gør bare hunden endnu
mere tryg og velafbalanceret i familien, når
den mærker, at alle tager hånd om den.
Er der andet, som den nye hundeejer kan
gøre?
LLC: - Gennem tiden har jeg lært, at hvis
noget ikke går, som jeg forventer i træning
eller samliv med hunden, så er det med meget stor sandsynlighed fordi, jeg har fejlet
på en eller anden måde - og så må jeg lægge
en ny plan og gøre det bedre.
Hver eneste hund, jeg har haft i hænderne,
(og det er flere hundrede) har lært mig værdifulde lektier. Da jeg trænede min allerførste hund først i 1980’erne, var tilgangen til
træning og læring en helt anden, end jeg har
i dag.
Vores viden om hunden, dens adfærd og
behov, måde at kommunikere og lære på
er blevet større, og det har – og muligt givet mig endnu større respekt for og lyst
til at arbejde med hunde, slutter Lise Lotte
Christensen.

Inspiration til bedre biotoppleje

Foto: Flemming Østergaard.

FJDs markvildtudvalg afvikler hen over sommeren en række inspirationsaftener for medlemmer
og andre interesserede.
Nejsig, Gandrup: 19. juni kl. 19.
Mødested: Nejsigvej 31, 9362 Gandrup
I samarbejde med Agri Nord. Formanden for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, viser rundt og fortæller om de muligheder der er for
at forene effektiv landbrugsdrift med hensyn til faunaen i agerlandet. Terrænnet har modtaget FJDs Markvildtpris 2017.
Efterfølgende hyggeligt samvær.
Tilmelding til: Carl Christian Pedersen på tlf. 40 50 93 10 eller
mail: ccp@vesternejsig.dk
Eskjær: Onsdag den 16. august kl. 19.
Mødested: Langesgaardvej 3, 7870 Roslev.
Vi laver markvandring og taler om fældefangst under medvirken af
vildtforvalter Alex Pedersen, der har mangeårig erfaring inden for
fældefangst, bygning af fælder osv.
Der vil være mulighed for øl, vand og pølser efter turen.
Tilmelding til Hugo Jensen på tlf. 40 54 59 21.
Hjerm: Mandag d.3. juli kl. 19.
Mødested: Hjerm Østre Kirke, Kviumvej 10b, 7560 Hjerm.
Holstebro Struer landboforening inviterer i samarbejde med de
grønne organisationer der er med i Faunapletter i agerlandet til at se
på faunastriber, lærkepletter m.v.
Efterfølgende ar der hyggeligt samvær i haven hos Ulla og Martin
Merrild.
Tilmelding til: Svend E. Jensen på tlf. 40 38 28 70. eller sejensenbyg@gmail.com
Lillerup: 20. juni kl. 19.
Mødested: Lillerupvej 4, 8751 Gedved.
I samarbejde med LMO arrangeres markvandring til faunastriber
og naturlige småbiotoper på arealerne.
Der vil blive sat fokus på, hvorledes fauna-/ vildtstriber på landbrugsarealer understøtter de naturlige biotoper i agerlandet og
dermed faunaen.
Jagt- og naturkonsulent Hanne Juncher Friss fra LMO m.f. vil svare
på spørgsmål og gerne give lidt vildtplejerådgivning.
20.30: Afslutning med hyggeligt samvær og mulighed for en forfriskning.
Tilmelding til Flemming Nielsen på mail fn@ju.dk

Turup: Tirsdag d. 27. juni kl. 19 i samarbejde med Patriotisk
Selskab
Mødested: Skovvangsvej 37, Barløse, 5610 Assens.
Fokus på naturlige småbiotoper, samt hvordan man anlægger
fauna- og vildtstriber.
Efter turen i marken er der mulighed for øl, vand og grilpølser.
Tilmelding til Alex Nissen på tlf. 40 43 48 50.
Rugård: Tirsdag d. 1. august kl. 18.30 i samarbejde med Rugård
og Fyns Naturpleje.
Mødested: Rugård, Paddesøvej 7, 5474 Veflinge.
Fokus på agerhøns, faunastriber og forskellige frøblandinger.
Tilmelding til Brian Kerdil på tlf. 22 73 22 88.
Sigerslevøster i samarbejde med Agrovi: Hos Bjarne Hansen onsdag d. 28. juni kl. 19.
Mødested: Strøbjergvej 15, 3600 Frederikssund
Her er der ydet en meget stor indsats for agerlandets fauna. Bjarne
Hansen modtog i 2016 FJDs Markvildtpris for sin indsats.
Tilmelding til Bjarne Hansen senest 2 dage før. (40 80 79 80 –
email: bjarne@handlingco.dk)
Søborg, Gilleleje i samarbejde med Agrovi: Mandag d.7. august
kl. 19.
Mødested: Søborggård, Søborg.
Vildtagere og agerhøns tilses, og gode råd er at få.
Tilmelding til Peter Due senest 2 dage før. (26 80 11 46 – email:
pduens@gmail.com)
Bunti- Ballum: Hos Tonny Lønne tirsdag d. 27. juni og tirsdag d.
1. august kl. 18.30
Mødested: Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro.
Guidet rundtur af Markvildtkonsulent Jakob Bergmann Nielsen
Danmarks Jægerforbund og DLF Konsulent Søren Knigge.
Arrangeres i samarbejde med Ballum Jagtforening, DLF og Tonny
Lønne.
Efter turen sørger Aktivgruppen Syd –Sønderjylland under Korthaarklubben for, at der er mulighed for lidt til ganen.

Alle er velkomne. Tag din lodsejer med.
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En fugl i hånden et godt bud på et fug

Hvad er ligheden mellem kvinder og mænd over 50 og folk, der jager med stående hun
De vil alle blive glade for et letvægtsgevær, og det vil yngre jægere med garanti også.
Tekst: Ib Jakobsen. Foto: Flemming Østergaard m. fl.
16
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Du aser afsted gennem en mark med møgbeskidte roer i din evige søgen efter agerhøns og fasaner, eller du afsøger skovens
krat og tykninger for at se, om sneppen er
hjemme.
Du er belæsset med patroner, vandflaske,
måske et par skudte fugle, hundesnor og et
gevær. Og som dagen går bliver geværet
tungere og tungere. Det var slemt nok i
morges, men omkring kaffetid har du arme
som en chimpanse.
Og skulle man være heldig, at hunden
får stand og efterfølgende får en fugl på
vingerne, er der knap nok kræfter til at løfte
geværet op og få peget på byttet.
Kan det gøres anderledes, måske endda
bedre? – Ja, da – vælg et letvægtsgevær,
men hvad er det nu lige, der karakteriserer
et letvægtsgevær.
Min personlige definition er, at det skal
veje under 3 kg. Når folk får et sådan våben
mellem hænderne, er det min erfaring, at
de nikker anerkendende og siger, at det er
ligegodt utroligt, og herefter spørger de, om
det er en 20’er. Når de så får at vide, at det
er en 12’er, ja så nikker de endnu engang
anerkendende.
Letsvægtsgevær = fuglegevær?
Jeg vil vove den påstand, at de fleste fugle,
der skydes for stående hund, skydes på
relativt korte hold, da man ofte - i smukt
teamarbejde med hunden - er tæt på fuglen,
når den letter. Og med hensyn til sneppejagt
i skoven, skal der ofte svinges særdeles
hurtigt bare for at få et skud afgivet.
Skud på lange hold er sjældne i praksis, da
sneppen for længst er zig-zagget over alle
bjerge. Alt dette taler for ”fast handling”,
relativ åbne boringer og kort løb. Netop de
karakteristika, der kendetegner et klassisk
letvægtsgevær, og som gør det velegnet til
refleksskydning.
Hvem laver klassiske lægtvægtsgeværer
Det gør man der, hvor man sætter pris på
”rigtig” fuglejagt med stående hunde. Og

her er Italien et godt bud. Herfra stammer
den klassiske Beretta Ultralight, den innovative Benelli 828 Urbino – begge over
og undere - og noget så ”udansk” som det
halvautomatiske jagtgevær Benelli Beccaccia. Beccaccia betyder skovsneppe på
italiensk, og er Benellis betegnelse for deres
”ultralight” halvautomatiske jagtgevær.
Benellis halvautomat leveres sågar standardmæssigt med en special choke, der
optimerer skudbilledet på afstande mellem
10 og 20 meter – en typisk sneppeafstand.
Og sikkert heller ikke helt ”ueffen” til
agerhøns på marken. Denne specialchoke
må dog ikke anvendes i forbindelse med
stålhagl, men hvem ofrer ikke gerne en dyr
skovpatron på skovens dronning, skovsneppen. Det kunne da bare mangle – alt andet
ville være majestætsfornærmelse.
Jeg har under ture sydpå luret lidt på, hvad
italienerne skyder med, og selv om jeg
opfatter Italien som et land, hvor man på
mange måder gør en dyd af traditionerne
og iøvrig fremstiller klassiske ”side by
sides” og ”over og undere” i særklasse, ja
så render mange af de italienere, som jeg
har mødt, rundt med lette, korte og åbne
halvautomater.
En ulempe ved de halvautomatiske jagtgeværer er den motion, man får, når man
skal bukke sig ned og samle de afskudte
patronhylstre op. For samles op det skal de.
Plastik hører ikke hjemme i naturen !
Lidt ”hårde” facts
For Beretta Ultralight O/U’s vedkommende
angiver Beretta vægten til 2.800 gram, dog
afhængigt af løbslængden of densiteten af
skæftetræet. Min egen er med (kort) 66 cm
løb, og svarer fint til sit navn ”Ultralight”.
Benelli Urbino O/U vejer 2.980 gram med
71 cm løb, der kan spares yderligere vægt
ved at vælge 66 cm løb.
Benelli Beccaccia halvautomat vejer
2.750 gram med 66 cm løb, der kan spares
yderligere vægt ved at vælge 62 cm løb. Jeg
har i amerikanske fagblade læst, at dette

glegevær

nd? Svaret er indlysende:
Benelli Beccaccia: 2.750 g special fuglegevær ikke just ”heavy metal”. Billede udlånt af Benelli,
Italien.
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Benelli gevær antages at være den letteste
halvautomat i kaliber 12, der produceres
i dag. Så der er ikke just tale om ”heavy
metal”.
Jeg har selv i praksis jaget omfattende
med både Beretta Lightweight og Benellis halvautomat, og finder disse jagtvåben
fremragende til den type (refleks)skydning,
der ofte opstår, når du skyder for din egen
stående hund. Det er faktisk gået sådan, at
de fra at være fuglegeværer nu er blevet
min standardudrustning til al jagt, ligesom
alle geværer, der vejer over 3 kg, er solgt !

Det innovative O/U letvægtsgevær Benellli 828U. Billede udlånt af Benelli, Italien.

Er der andre, der køber dem
Jeg har spurgt Kenneth Pedersen, medindehaver af Østjysk Våbenhandel. Kenneth
fortæller, at markedsandelen i Danmark for
rigtige letvægtsgværer i dag ligger omkring
10%, og tilføjer, at halvautomaternes samlede markedsandel på en god dag næppe
ligger over 5%, og at mange af disse våben
er de ”svære” modeller, der oftest anvendes
til hav- og strandjagt. Så for den nysgerrige
våbenkøber er der spændende bekendskaber
at gøre i letvægtssegmentet.
Kenneth tilføjer, at dagens letvægtsgeværer er rigtige letvægtsgeværer. – De er ikke
bare ”nedbarberede” versioner af standardvåben, men er fra bunden af konstrueret af
lette, men slidstærke materialer og med en
bred vifte af muligheder fra standardudførelse og til udgaver med smukke graveringer, tilføjer han.
Kenneth fremhæver i øvrigt, at også Ceasar Guerini, Browning og Jaguar fremstiller lette jagtvåben omkring de 3 kg, og han
nikker iøvrigt til min påstand om, at Italien
er ”stedet”, når der temaet er letvægtsgeværer.
Fordelene for jægeren, der gerne selv
skyder for sin stående hund, er mange ulemper er der sikkert også nogle af - jeg
har bare ingen fundet, når jeg sammenligner
med min tidligere svære bevæbning.

Fuglejagt i skoven og et kortløbet letvægtsgevær giver vildt på tasken. Foto: Ib Jakobsen.

To stærke bud til nyjægeren
Inkl. tilbehørspakke*

Se mere på
www.normark.dk

Dickinson Hunter Silver

13.784,-

Beretta 686 Silver Pigeon I

Inkl. tilbehørspakke*

23.584,-

* priserne er inklusive denne tilbehørspakke:
Foderal

Geværrem
ærrem

V
Våbenskab
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Våbenolie

Sommertilbud
Fantastiske tilbud i butikken...
Ferielukket i uge 28 og 29
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Et thumbhole skæfte med justerbar kindpude i syntet.
Gevind 15/1 og 51 cm pibe. Kaliber 308 w.
Vejl. pris kr. 29.999,-

DEMO PRIS

17.999,-

Cæsar Guerini Forum
r
Cæsa
Andre modeller
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Gueri r. 14.995,
k
a
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Cæsar Guerinis absolutte topmodel
12/76 o/u Jagtgevær Ejektor. Single trig.
5 stk indvendige maxis choke
Super lux skæfte træ & gravering
Løb: 71cm eller 76 cm. Jagtmodel

KUN

58.999,-

Kr. O. Skov A/S
Jagtartikler og Hårde Hvidevarer
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Per Kauffmann fortæller meget levende, og altid med et glimt i
øjet, om sine erfaringer på jagterne her om whitetail..

Fra vildtmiddag i Korsør
til ”Nak & Æd” i Alaska
Det blev en oplevelse ud over det sædvanlige for både ganen og ørerne, da der var
vildtaften på den Gamle Jagtkro i korsør.
Tekst og foto:Christina Bak.
Den Gamle Jagtkro i Korsør – Restaurant
Sommerlyst, havde annonceret Vildtaften d.
21. april, hvor man kunne smage forskellige
vildtretter.
Senere på aftenen fortalte Per Kauffmann
om sine bedrifter som trofæjæger og guide
for Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe til
programmerne ”Nak & Æd”.
Historisk sted
Den Gamle Jagtkro er et stykke dansk
historie i sig selv. Meget flot træbygning
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fra 1866 midt i skoven tæt ved Storebælt.
Kroen har rigtig meget historie bag sig;
bl.a. fugleskydninger helt tilbage til 1839,
hvor stedet den gang bestod af et træskelet
med sejl over.
Det er en tradition at årets Fuglekonge
skænker kroen en skydeplatte, men der har
igennem tiderne været nogle få undtagelser,
og efter at tyskerne, under besættelsen,
havde indkvarteret sig på Sommerlyst, blev
nogle af platterne brugt som skydeskive.
Igennem tiderne har Sommerlyst haft
www.fjd.dk

op- og nedture. Lige fra misligholdelse til
gennemgribende renovering. I oktober 2015
forpagtede ægteparret Tina & Kim Spanggaard (sidstnævnte kendt sjællandsk bretonejer) dette pragtfulde sted. ”Den gamle
jagtkro” fik nyt liv, med det engagement og
gå på mod, som stedet fortjener.
Tina arbejder fuld tid (eller mere) på Sommerlyst og tager sig af alt det praktiske,
styrer køkkenet og sørger bl.a. for vagtplaner for de ca. 10 ansatte.
Kim har lige 40 timer om ugen på alarm-

centralen i Slagelse, hvorefter han også bruger ca. 40 timer om ugen på
Sommerlyst som kok og alt mulig mand.
Man må sige, at de ikke ligger på den lade side. Til august 2017 starter
Tina & Kim et nyt tiltag op på Sommerlyst i form af Revy med kendte
navne som bl.a. Dick Kaysø og Margrethe Koytu.
Rundt i verden
Tilbage til Sommerlyst en aften i april 2017, hvor den stod på forskellige vildtretter og derefter foredrag. Og hvilke skønne vildtretter! Alt
hvad man kan forestille sig, var på bufféen. Stort bifald til Tina & Kim
for en fantastisk kulinarisk oplevelse!
Efter de lækre vildtretter startede Per Kauffmann sit foredrag op. Et
foredrag der var fuld af humor og sjove historier om Pers liv og oplevelser. Bl.a. hans bedrifter sammen med Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe fra programmet ”Nak & Æd” var der en del sjove fortællinger om.
De har rejst mange steder i Amerika, fra Nebraska, Wyoming og til
Alaska. I alt fire programmer er der pt. optaget, men der er vist flere på
vej. Derudover har Per Kauffmann rejst som trofæjæger i det meste af
Verden; Grønland, Europa og specielt USA har fascineret Per, og det
har givet ham mange bemærkelsesværdige jagtoplevelser. Bl.a.jagt på
puma, vaskebjørne og alligatorer er nogle af de mere usædvanlige byttedyr.
Trofæjæger eller ej, så føler man sig godt underholdt af Per Kauffmanns fortællinger, og tiden gik hurtigt mod foredragets slutning. Man
kan dog godt fornemme, at Per kunne fortælle i mange timer endnu.
Dette liv han fører nu på fuld tid, er virkelig en livsstil for ham.
Restaurant Sommerlyst ”Den gamle jagtkro” i Korsør er absolut et
besøg værd. Bare det, at være i de forskellige sale, fortæller så mange
historier om gamle dage. Tina & Kim har virkelig forstået at passe på
fortiden, og det bærer deres menukort også præg af; nemlig gamle danske retter, hvor f.eks. Skyr og Fromage Frais aldrig vil blive brugt.
Per Kauffmann
Opvokset i Vendsyssel, Breton-ejer
Har skrevet to bøger og lavet seks
film – alle om jagt
Været med i fire ”Nak & Æd”programmer
Skrevet adskillige artikler til jagtblade som:
• JÆGER
• Jagt
• Vildt & Våben
• TROFÆ
• Big Game Magazine
• Jagt & Jægere
• Buejægeren
• Michael Sands jagtårbog
• Netnatur
• SAFARI
• Mit Jagtblad og lavet manuskripter til adskillige jagtfilm

Menu
• Koldrøget dyrekølle m/peberrod
og tyttebær
• Vildpie
• Tarteletter m/fasan i champignoncreme
• Tarteletter m/dåvildt og
grønsager
• Fasanschnitzler
• Helstegt dyrekølle
• Flødekartofler
• Små smørstegte kartofler
• Vildtsauce
• Bearnaisesauce
• Waldorffsalat
• Broccolisalat
• Halve æbler m/ribsgelé
• Flütes m/smør
• Kaffe m/drømmekage og/eller
æblecrumbletærte

Der var virkelig dømt jægerhygge den aften på den Gamle Gagtkro.

POINTER DUMMY

BLUNDSTONE

JUNIORDUMMY

NÆRSØGSDUMMY

MARKERINGSDUMMY

BOLDDUMMY

SPEDDYDUMMY

HÅNDKLÆDE

SKINDDUMMY

DUMMYTASKE

DUMMYVEST

PINS

FLØJTE

͞E<Θ͟ŬŽƉ

RABAT VED KØB AF FLERE VARER
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21
Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

Vi tester

Tekst og foto: Flemming Østergaard.

Ultralyd mod flåter
ikke, når vores kæledyr passerer.
Det samme gælder for lopper (loppernes
sanseorgan sidder blot i loppens nakke).
Varighed: Virker ca. 9 til 12 måneder fra
åbning.

Vi fæstnede Tickless Hunter, som er beregnet til jakkelommen, til halsbåndet med et par strips. Her sad det
ganske fint.

Tickless er en lille enhed, som man sætter
på sit tøj, fx i sin lomme eller i bælteremmen. Kan også sættes i hundens halsbånd.
Tickless afgiver ultralyde, som hverken
vi mennesker eller vores kæledyr kan høre
eller bliver påvirket af.
Ingen kemiske midler eller giftige stoffer

i enheden.
Ultralyden forstyrrer tæger, flåter, loppers
og mange andre insekters reaktionsmønster,
og derfor hopper insekterne ikke på os eller
vores kæledyr.
Ultralyden forstyrrer organernes evner, så
tægen mister fokus, og den angriber derfor

Testen.
Det tilsendte eksemplar var meget nemt
at fæstne til tøjet og sad rimelig godt fast.
Altså fin beskyttelse for en person.
Vi ville dog teste produktet på en hund og
valgte en Gordon Setter, der bor i et mindre
skovområde, hvor den luftes hver dag og er
udsat for angreb af flåter.
Det var en smule besværligt, at få anbragt
Ticless i halsbåndet (Hunter er ikke beregnet til det) men ved hjælp af et par strips
gik det fint.
Vil man anvende produktet på sin hund,
så må vi anbefale, at man anvender en af de
typer, der er beregnet til hund. Her fæstnes
det let til halsbåndet med en lille ring.
Vi har nu haft Tickless siddende på den
pågældende hund i ca. en måned, og der er
ikke konstateret flåter på hunden.
En anden af husets Gordon Settere har
imidlertid haft et par stykker, så konklusionen må i første omgang være, at det virker.
Sammenlignet med andre forebyggelsesmetoder må man også konkludere, at
produktet er særdeles konkurrencedygtigt.
Det testete produkt, Tickless Hunter koster
249,95 kr. og Tickless Pet Black (til hunden) koster 229,95 kr.
Hvis produktet kan leve op til løfterne i
produktbeskrivelsen, er det særdeles billigt
for ni måneder.
Set hos JAFI i Viborg.

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

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Happy Dog
- et bredt udvalg af foder til den
aktive jagthund og familiehunden

www.happydog.dk

Happy Dog
Baby & Junior

Afbalanceret og arts-tilpasset
ernæring er afgørende for en
sund vækst til unge hunde.
Foderet er baseret på naturlig
e
forhold.
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Mentorordning
gi´r pote
At følge en ny hundefører
giver på forhånd nogle
forventninger til, hvordan
den første markprøvedag
nogenlunde kommer til
at forløbe, men jeg måtte
sluge alle mine forudindtagede holdninger.
Anders Aagaard og Asta har haft glæde af mentorordningen.

Tekst og foto: Christina Bak.
Søndag d. 12. marts havde jeg en aftale om
at følge en ny hundefører, Anders Aagaard
med Pointeren Astrup’s Asta på 11½ måned, som denne dag skulle deltage i deres
første markprøve. På trods af dette, så de
alligevel rimelig rolige ud.
Anders var selvfølgelig spændt på, hvor
langt Asta var i forhold til de andre unghunde på holdet og spændt på, om Asta
ville kunne holde fokus.

Anders Aagaard og Tage Jessen har flere interesser
til fælles.
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Asta er jo ikke så gammel, og hvordan ville
det mon se ud fra dommerens syn.
På trods af Anders’ beskedne bekymringer,
så fornemmede jeg alligevel en fantastisk
ro og selvsikkerhed hos ekvipagen. Der
måtte stikke noget under. Jeg kan huske jeg
tænke - Er du sikker på, du ikke har prøvet
dette før.
I første slip viste Asta et lidt ungdommeligt søg, hvilket hun jo også er. Men på
jagt ville hun, og hun kom godt omkring.
Anders og Asta klarede sig godt igennem,
og nu var sommerfuglene i maven helt væk.
Som dagen skred frem, blev søgsoplægget
bedre og bedre på Asta, og jeg fik lejlighed
til at snakke med Anders & Asta imellem
slippene. Her kom det frem, at Anders ikke
har valgt Pointer ved en tilfældighed, men
har været i kyndige hænder i lang tid forud
for denne dag.
Nu huskede jeg pludselig, at jeg faktisk
havde mødt Anders til en forårstræning
i Pointerklubben på Sjælland hos Niels
Petersen i 2016. Her var Anders med for at
kigge på engelske stående jagthunde og nok
mest Pointeren.
Anders har også fået en ekstra mentor i
Tage Jessen, som han deler en anden passion, ud over Pointeren med, nemlig det at
være Falkoner. Og for Tage & Anders er
den eneste rigtige hund for en Falkoner en
Pointer.
www.fjd.dk

I Pointerklubben har man haft mentorordningen i en periode på ca. to-tre år. Og
Anders har dermed også fået tildelt en mentor, som har været der for svar på spørgsmål
og gode råd. Så var det jo derfor, at Anders
ikke virkede som nybegynder med streg
under.
Med to så dygtige hundefører som Tage
Jessen og mentor Niels Petersen i ryggen,
så har Anders haft alt den hjælp i baghånden, som man kan ønske og tænke sig.
Ligeledes havde mentor-ordningen også
inviteret nye hundefører til marktræning i
Jylland.
Tilbage til Anders & Asta’s første markprøve. Asta sluttede sit sidste slip af med
en perfekt situation i raps for parhøns. Og
dommer Frede Nielsen kunne overrække
Anders sin første 2. præmie i UK.
Det var virkelig en god oplevelse at se,
hvordan denne ekvipage voksede med
opgaven på dagen, og at det sluttelig gav en
situation og dermed en præmiering.
Jeg vil på det kraftigste anbefale alle klubber at gøre brug af mentorordning. Den er
guld værd, og vi mister højst sandsynlig
ikke gode, unge emner til andre sportsgrene.
Lad os hjælpe alle nye med at få et netværk og den hjælp, de har brug for, så skal
markprøvesporten og ikke mindst vores
klubber, nok få fremgang.

5-Klub Apporteringsprøver 2017

Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for Jagthunde uden Specialklub.
Apporteringsprøve Sjælland:
Lørdag den 17. juni 2017 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: fredag den 9. juni 2017.
Mødested: Overmosegård, Hammervej 27, 4700 Næstved
Prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob. 41 42 21 81. E-mail:
abmvizsla@krudt.dk
Kaffe og brød fra kl. 8:00 til alle der møder op (deltagere og
tilskuere/hvalpekøbere).

Apporteringsprøve Midtjylland:
Søndag 18. juni 2017 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 11. juni 2017.
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring
Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4, 7160 Tørring. Tlf. 75 80
21 41 /
23 10 53 69
E-mail: theibelgaard@dlgtele.dk
Generelt:
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.hundeweb.dk
Der dømmes efter DJU´s Fælles Markprøve Regler.
Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde.
Nyeste udgave, på DJU’s hjemmeside
Prøven er åben for alle racer, gebyr er på 225,

Dansk Jagthunde Derby 2018
Husk at tilmelde din hund, der er født i
2016 til Derby i år 2017, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2018 er kr. 250.- For
udenlandske hunde er gebyret dkr. 300.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby.
Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt
telefonnummer.

S IN C E

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

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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Forårsmesterskab for engelske racer - set med en deltagers øjne

Forventningens glæde
Endnu et flot afholdt mesterskab er afviklet på Tuse Næs ved Holbæk.
Tuse Næs er altid garanti for virkelig skøn og flot natur og dejligt forårsvejr ved
forårsmesterskaberne. Dette år var ingen undtagelse!

Tekst og foto: Christina Bak.
Jan Lorentsen var i samarbejde med Harris
Jensen prøveleder på dette mesterskab d. 9.
april og med de tre kyndige dommere; Erik
Petersen (ordf.), Anders Warming og Poul
Aagaard Sørensen dannede de alle rammen
om en vellykket prøve, som bar præg af
god stemning, fantastiske terræner og godt
hundearbejde.
30 engelske stående hunde havde kvalificeret sig til dette års forårsmesterskab og
stod forventningsfulde, mig selv incl., foran
Hørby Færgekro på Tuse Næs og med den
smukke udsigt ud over Holbæk Fjord.
Seks Irsk Settere, tre Gordon Settere, seks
Pointere, fem Bretoner og 10 Engelsk Settere skulle dagen igennem konkurrere om
de eftertragtede placeringer. Jeg havde ikke
selv haft et overbevisende forår med min
Irsk Setter, men jeg tror på, at muligheden
altid er til stede. Mange gange er man uheldig, men mange gange er man også heldig,
og det er dét, man skal tro på, når man tager
af sted om morgenen.
Vanskelige fasaner
Jeg var hundefører på hold 2 med Poul
Aagaard Sørensen som dommer og med
Michael Olsen som terrænleder, og da jeg,
med min Irsk Setter Krageredens Maggie,
allerede skulle starte i første slip, nåede
nerverne ikke at vokse alt for meget.
Et godt langt slip på vintersæd, hvor søg,
fart og stil kunne bedømmes på begge
hunde. Det værste var nu overstået – troede
jeg! Desværre var rapsen meget høj, og
de fleste af hundene klarede ikke fuglene i
denne høje afgrøde.
Heller ikke Maggie klarede forholdene og
stødte en fasan uden at respektere synderligt. Dette blev farvel til os. Kun én hund på
hold 2 viste, at den kunne klare fasan i rapsen, og det bliver da også den eneste hund,
som kom med over middag. Engelsk Setter
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Søren Gottfredsen er glad for Sus efter en situation i
2. heat.

Tobølbjergs L-Sus v/Søren Gottfredsen – en
lille arbejdsom tæve, der er utrolig stærk
på fugl, og som finder dem hver gang. Det
gjorde hun også denne dag! En fasankok
midt i den høje raps.
Langs fjorden
Frokosten blev som sædvanlig indtaget på
og omkring Hørby Færgekro. Frokostplatten her, ser mange frem til, og udsigten
er som sagt, ufattelig smuk, ikke mindst
i forårssol. Madpakkerne på stenene ude
foran Færgekroen bliver også, på én eller
anden måde, mere spændende i solskin og
med god udsigt.
Efter frokosten og dommernes votering
blev følgende ni hunde taget med til 2. heat:
IS Kirstinekjær’s D Eddie 1B, B Pepsi 1B,
P Alsbjergs Evita 1B, P Fugledes Ultra 1B,
ES Tobølbjergs L-Sus 1B, ES Heegårds
Max 1A, IS Red Garlic’s Red Pepper 1B,
ES Nordvestjyden’s Filip 1B og P Vet
Point’s Athena 1B
Der blev trukket lod om startsrækkefølgen,
og nu skulle alle af sted til 2. heat, terrænledere, dommere, hundefører og tilskuere og
som altid er denne bilkaravane meget lang.
Årets bilkaos på Næsset.
2. heat foregik også som altid på markerne
imellem ”Tuse Motorvej” og Holbæk Fjord.
Dejlige marker med vintersæd og frøgræs.
Her kunne man ikke komme galt af sted,
uden det ville blive bemærket. Jeg var med
i frontlinjen på et par af situationerne, og
det er jo altid dejligt at vise en hundefører,
med en flot situation, det hele på kameraet
display bagefter.
P Vet Point’s Athena fik en omprøvning og
to hunde udgik efter 2. heat. Rangeringen
blev som følgende:
7. P Vet Point’s Athena
6. IS Kirstinekjær’s D Eddie
5. P Fugledes Ultra
4. IS Red Garlic’s Red Pepper
3. ES Tobølbjergs L-Sus
2. B Pepsi
1. ES Heegårds Max

Max suveræn
Matchningen skulle foregå I raps, så vi flyttede terræn og forsatte på den anden side af
”Tuse Motorvej”. En rapsmark, der ligger
omkredset af skov og jagtterræn. Rapsen
stod som sagt meget højt og det ødelagde
lidt for publikum, men det skulle også vise
sig at have fatale følger for en deltager i
finaleslippet.
P Vet Point’s Athena og IS Kirstinekjær’s
D Eddie startede matchningen. Athena fik
straks stand og i flere tempi rejste Athena
en fasan. Eddie sekunderede med førerens
støtte. Athena over Eddie.
P Vet Point’s Athena og P Fugledes Ultra
søgte begge godt. Athena stort. Ultra stødte
en fasan med respekt, og da Athena søger
længere ude i marken og har dermed misset denne fasan. Athena stødte også fasan
længere ude i marken med respekt. Ultra
over Athena.
IS Red Garlic’s Red Pepper og ES Tobølbjergs L-Sus startede søgsoplægget i hver
deres side og begge opnåede kort efter
stram stand i hver sin retning. Pepper nåede
at følge op to gange, inden fører er oppe i
jagtbar afstand, og da rejseordre blev givet,
rykkede Pepper hårdt frem og rejste en fasankok. Sus kunne ikke påvise vildt. Pepper
over Sus.
B Pepsi og ES Heegårds Max startede
finaleslippet op. Pepsi søgte kort efter start,
langt ud til højre og imens behandlede Max
fugl, alt er efter kunstens regler. Pepsi var
væk længe, og desværre blev det for længe,
til at Pepsi kunne placeres. Pepsi udgik.
Et nyt finaleslip måtte til, da 1. vinder og
2. vinder skal have gået mod hinanden. IS
Red Garlic’s Red Pepper og ES Heegårds
Max. Dette blev kun af proforma karakter.
Max over Pepper.
ES Heegårds Max v/Harris Jensen blev
dermed 1. Vinder af DKK’s Forårsmesterskab 2017. Max havde en fejlfri dagspræstation med tre komplette fugletagninger –
den sidste i den 1. finale. En meget værdig
vinder.

Stort søg i sjællandsk forår.

Klar til første slip efter frokost.

Dommerne ønsker Harris tillykke.

Resultatet:
1.Vinder m/HP: ES Heegårds Max, Harris Jensen
2.Vinder m/HP: IS Red Garlic’s Red
Pepper, Brian Hinge Krogh
3.Vinder m/HP: ES Tobølbjergs L-Sus,
Søren Gottfredsen
4.Vinder: P Fugledes Ultra, Flemming
Fuglede Jørgensen
5.Vinder: P Vet Point’s Athena, Bertil
Mårtensson
6.Vinder: IS Kirstinekjær’s D Eddie,
Gunnar Jensen

De placerede hunde og deres førere med 1. vinder til venstre.

www.fjd.dk
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DKKs Mesterskabsprøve for kontinentale racer

En af dagens rigtig flotte situationer.

Flot forårsdag
med parhøns og dygtige hunde
For andet år i træk blev DKK´s forårsmesterskab, for de kontinentale hunde, afholdt
på de skønneste terræner omkring Grenå
Tekst og foto: Annette Laursen.

Ikke mærkeligt at området blev valgt for
anden gang. Jeg husker stadig hvilke fantastiske terræner, med en flot bestand af vilde
agerhøns, vi blev præsenteret for i 2016. Så
forventninger var selvfølgelig skyhøje til
dette års mesterskab.
En faldt fra
30 spændte hundeførere og deres hunde var
mødt op på P-pladsen ved Hotel Havlund
i Grenå. For de, der havde lyst, var det
muligt at købe sig en god gang morgenmad,
eller bare en kop varm kaffe. Prøveleder
Mogens Nielsen og DKK bestyrelsesmedlem Connie Jacobsen bød velkommen.
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Der var kun en enkelt rettelse til programmet, en hund var meldt fra på grund af løbetid, og det gjorde at katalog nr. 31, som var
reserve, fik lov at starte. De kvalificerede
hunde fordelte sig på en langhåret hønsehund, tre Kleine Münsteländer, 11 korthåret
hønsehunde og 16 ruhåret hønsehunde.
Ordførende dommer var Povl Bjarne Jensen. Meddommere var Kaj Hedegaard og
Allan Bredsgaard.
De rigtige hunde finder
Jeg valgte at tage med hold 2 i marken. Vi
skulle ikke køre langt, kun lige udenfor
bygrænsen, og vi var fremme ved det første
www.fjd.dk

terræn. I løbet af formiddagen skiftede vi
terræn flere gange, og terrænlederen kendte
sit terræn godt og vidste nøjagtig, hvor
agerhønsene plejede at holde til.
Vejret var fint, men der blæste en meget
kold vind. Terrænlederen gav hundeførere
og dommer instrukser, og de første hunde
kunne slippes på en vintersædsmark. Der
skete ikke meget i de første slip, men da vi
kom over på en majsstub, fandt hundene det
første par agerhøns.
Martha leverede en meget flot fuglebehandling. Der var ikke meget dækning på
majsstubben, men hun mærkede agerhønsene på lang afstand og fulgte flot op. Ager-

hønsene forsøgte at stikke af, men Martha
holdt kontakt med dem. Hun gik tilpas hårdt
frem, så hun kunne få dem sat, men ikke så
hårdt, at de følte sig presset til at flygtede,
før Martha fik ordre på avance. Dagens
første situation var i hus. Ikke mærkeligt at
en hundefører nu gik rundt med et stort smil
på læben.
Lidt senere, igen på majsstub, opnåede
endnu en hund stand. Men her følte agerhønsene sig for presset, da fører gik op bag
hunden, og de flygtede, inden der blev givet
ordre på avance.
Hundene blev virkelig prøvet af. Der var
agerhøns på markerne, men det krævede sin
hund at finde dem og behandle dem korrekt.
Flere hunde kom for tæt på, og hønsene
flygtede. Men det er jo også det, det hele
går ud på.
I en vinderklasse, og især på en mesterskabsprøve, forventer vi at se de hunde,
som ligger over gennemsnittet, når det
gælder vildtfinderevne og vidltbehandling.
Hundene skal forstå at udnytte vind og terræn, så de giver sig selv optimale forhold
for at finde, samt få fugl i næsen.
I alt for mange år har vi forventet, at alle
får chance til fugl, og derved taget til takke

med udsatte fugle. Det er også fint nok, hvis
fuglene har været ude så længe, at de har
lært at opføre sig som agerhøns nu en gang
gør. Men når single høne på single høne
sidder i et hegn på denne tid af året, så giver
det ikke hundene den rigtige udfordring.
Vi får ikke det rette billede af hundene,
og alt for mange hunde med dårlige eller
manglende egenskaber er blevet præmieret
eller placeret på nyudsatte agerhøns i april.
Jubiii og 1000 tak til Dansk Kennel Klub
fordi i satte kvalitet af terræn og fugle i
højsædet. De hunde, der havde gjort sig
fortjent til det, fandt fugl denne formiddag
ved Grenå.
Om det så var nok til at komme videre og
deltage i eftermiddagens afprøvning, var så
noget andet. Men det er ganske vist, ingen
hund “faldt” tilfældigt over en fugl, de
arbejde alle benhårdt for det, og nogle blev
så belønnet med en situation og et skud fra
dommerens startpistol.
Lette fugle
Omkring kl. 13 returnerede vi til Hotel
Havlund. Alle trængte til få lidt mad i
maven og noget varmt at drikke. Som altid
gik snakken lystig rundt omkring og det

varede ikke længe, inden ordførende dommer kunne fortælle, hvilke hunde der havde
kvalificeret sig til at deltage over middag.
Det endte med seks kat. 1 hunde og tre kat.
2 hunde.
Det var en meget lang række af biler, som
nu skulle ud til matchningsterrænet, og det
lykkedes da også at blive væk fra hinanden
undervejs. Det var dog kun for en kort bemærkning, og alle var snart samlet igen.
Vejret var perfekt og eftermiddagens
afprøvning var snart i gang. Hundene havde
nu svært ved at håndtere agerhønsene, og vi
så ikke en eneste reel situation over middag.
Et par hunde opnåede stand, men hønsene
flygtede, inden fører kom op til hunden.
Tilbage ved hotellet var der gjort klar til
præmieoverrækkelse. Sponsor for arrangementet, Eukanuba, havde leveret en sæk
foder til hver af de placerede hunde.
Det giver en speciel følelse i maven at stå
på podiet ved en mesterskabsprøve, og dem,
der stor der i år, havde i den grad gjort jer
fortjent til det. Et stort tillykke til de seks
placerede ekvipager.

En stor skare af publikum fulgte hundene hele eftermiddagen.

Resultatet fra venstre:

Det her “mås” man ikke. Hunden var lydig og stoppede, så snart fører fløjtede..

1. vinder HP: KH, Toes’ G Ring
Dk05287/2011, Frederik Tamer
2. vinder HP: RH, Barmosen’s F. Enzo
Dk12130/2012, Bo Christensen
3. vinder HP: KH, Weim-Bo’s Casi
Dk06904/2012, Allan Grundahl
www.fjd.dk

4. vinder: RH, Lykkeager’s Batman
Dk17345/2012, Jan Petersen
5. vinder: KH, Petermann’s N-Emmie
Dk11254/2013, John Okholm
6. vinder: RH, Sai-Gha’s Bobo
Dk04259/2013, Kim Vig Andersen
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Fuldbrugsprøverne 2017
FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende blive opdateret med
sidste nyt omkring prøverne.
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 hundeweb forinden prøven
oplyse hvilken rapporteringsform hunden
vil vise, og i hvilken form blodet skal
udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg ().
Regelsæt kan hentes på FUV og DJU’s
hjemmesider www.fuldbrugsproeve.dk eller
www.danskjagthundeudvalg.dk .
Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest
og vaccinationsattest skal medbringes på
første prøvedag.
Tilmelding skal ske via Hundeweb.
Al henvendelse omkring tilmelding skal ske
til Fuldbrugsprøveudvalget:
Annette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl. Tlf. 75883123 / 21183123
springbjerglund@gmail.com
Sidste frist for tilmelding til prøverne er 1.
september 2017 .
Efteranmeldelser modtages ikke, men er
der ledige pladser på prøverne bliver disse
annonceret på www.fuldbrugsproeve.dk og
klubbernes hjemmesider. Hunde, der opnår
adgangsgivende præmiering ved prøver
afholdt efter anmeldelsesfristen, er undtaget
fra denne regel, og vil såfremt der er plads
kunne efteranmeldes.
Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked
herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage
to gange, skal denne tilmelde to prøver på
hundeweb indbetale to gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1200,00
Såfremt en hundefører opnår den ønskede
præmiering på den første prøve, vil det
være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis
vi modtager afmeldingen umiddelbart efter
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Prøveoversigt
Vordingborg 16. og 17. september

Prøveleder:

Mødested:
Langøvej 10, 4772 Langebæk
Maks. 12 hunde

Chris an Linnemann Olsen
Tlf. 51 23 51 20
chlo@vordingborg.dk

Vendsyssel 16. og 17. september

Prøveleder:

Mødested:
Hjallerup Jagtcenter
Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup
Maks. 12 hunde

Steen Larsen, Tlf. 60 13 04 23
hund@service-net.dk
jj@kennelskagen.dk
Jan jensen, 40412244

Skive 16. og 17. september

Prøveleder:

Mødested:
Jagthytten
Bjørnevej 25, 7800 Skive
Maks. 12 hunde

Anders Laigaard,
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk

Grindsted 21. og. 22 september

Prøveleder:

Mødested:
Lynghytten, Flugtskydningsbanen,
Vesterhedevej 3, 7200 Grindsted.
Maks. 12 hunde.

Brian Søgaard
Tlf: 23 34 27 97
helle1964@gmail.com

Dejbjerg 22. og 23. september

Prøveleder:

Mødested:
Mødested oplyses senere
Maks. 12 hunde

Laila Bilberg,
Tlf. 20106917
lailabilberg@gmail.com

Røde Kro 30. sep. 1. okt.

Prøveleder:

Mødested:
Oplyses senere
Maks. 12 hunde.

Johny Funda
2192 3668
johnyjohannesen@gmail.com

Esbjerg 12. og 13. oktober

Prøveleder:

Mødested:
V. Kravensøvej
Jagthytten for enden af vejen
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde

H. C. Clausen,
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk

Randbøl 13. og 14. oktober

Prøveleder:

Mødested:
Oplyses senere
Maks. 12 hunde

Annette Laursen
Tlf: 21183123
springbjerglund@gmail.com

www.fjd.dk

Foto: Annette Laursen.

prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden
prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil
blive offentliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk .
Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.
På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Tommy Hougaard, Formand.

FUME
FUME Vendsyssel 21. og 22. okt.

Prøveleder:

Mødested:
Steen Larsen, Tlf. 60 13 04 23
Kommer senere
hund@service-net.dk
Kun kvalificerede og inviterede hunde jj@kennelskagen.dk
kan deltage.

De inspirerede hinanden
Den 27. april var skribenter og klubredaktører samlet til et inspirationsmøde i
Fredericia.
Redaktør af onlinemagasinet Mit Jagtblad, Preben Henriksen, gav et inspirerende og provokerende oplæg som start
på mødet.
Efterfølgende var der såvel debat som
workshop, hvor deltagerne bød ind med,
hvad vi kan gøre for, at „Jagthunden“
bliver et endnu bedre blad.
Der kom mange gode ideer på bordet,
og de vil medf sikkerhed kunne ses i
bladets spalter fremover.
Red.

www.fjd.dk
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Hjælp med at tælle agerhøns
De seneste 10 år har FJD hjulpet DCE (tidligere DMU) med at optælle agerhøns på
udvalgte lokaliteter rundt om i landet. Det
har været af stor værdi for DCE, fordi det
var med til at give er bedre og mere nuanceret billede af den danske agerhønebestand.
Når FJD har påtaget sig denne opgave,
er det fordi, stående jagthunde er de bedst
egnede, og deres ejere ved som regel meget
om de enkelte terræner og lokale fuglebestande.
FJD har haft tælleområder over hele
landet, men med tiden falder områder fra
af forskellige årsager. Ejendomme skifter
ejere, der kommer nye jagtlejere osv. Alt
sammen noget, som kan betyde, at ”hundefolket” måske ikke længere kan færdes i
terrænet.
Derfor søger vi nye tælleområder. Vi
mangler tælleområder i Østjylland, på Fyn,
Nordvestsjælland, Sydsjælland, LollandFalster og Bornholm.
Vi har brug for områder på min. 200 ha,
og vi tæller parhøns hvert forår. De enkelte
pars placering noteres på kort. Resultaterne
registreres, indberettes til DCE og offentliggøres på FJDs hjemmeside.

Afsøgning af marker med stående hunde er den bedste metode til registrering af parhøns om foråret. Foto: Kim
Henriksen.

Er du interesseret i at være med til denne
vigtige, men også spændende opgave, så
send en mail til mail@storaaens.dk eller

ring og hør nærmere på tlf. 24 82 10 93.
På forhånd tak
FJDs Markvildtudvalg.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27,
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Kom til Bredsten
Dansk Ruhår Klub afholder certifikatudstilling i Bredsten Lørdag d. 5. august 2017
ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182
Bredsten
Udstillingen afholdes efter DKK´s udstillingsregler. Bedømmelsen starter kl. 10.00,
og udstilleren er selv ansvarlig for, at hunden er i rettidigt i ringen.
Middagspause mellem 12.00 og 13.00,
afslutning og præmieoverrækkelse forventes omkring kl. 15.30. Der udleveres ikke
kritik, da bedømmelsen skrives direkte i
hundeweb.
Udstillingsleder: Jens Toft.
Tilmelding
Der tilmeldes i DKK’s hundeweb i alle
klasser, også juniorhandling.
Spørgsmål til Kaj Verner Nielsen tlf. 27 64
61 27.
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.
Tilmeld tidligt og spar penge
Tilmeldingsfrist 1 er: mandag 24. juli 2017.
Tilmeldingsfrist 2 er: søndag 30. juli 2017.
Tilmeldingsfrist 1:
Baby- og hvalpeklasse: 255,Øvrige klasser: 365,Hund nr 2/305,- og hund nr. 3 og efterfølgende hunde/255,Tilmeldingsfrist 2:
Baby- og hvalpeklasse:255,Øvrige klasser: 465,Hund nr. 2/405,- og hund nr. 3 og efterfølgende hunde/355,-

Foto: Hanne Buhr.

Juniorhandling (op til 18 år) er gratis op,
kom og vis din/familiens dejlige ruhår frem.
Dommere
Hanner og BIR: Conni Jakobsen
Tæver: Gunnar Jensen
Champion-fremvisning
Ruhår, der opnåede brugs-, jagt-, spor- og
eksteriørchampionater i 2016, vil blive
inviteret til en særlig præsentation. Den
starter kl. 13.00. DRK´s bestyrelse håber, at
mange ejere af inviterede hunde vil benytte
lejligheden til at fremvise deres hunde for

” 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

Bestyrelsesmøder 2017/18:
22.06.17 kl. 18.00
04.08.17 kl. 18.00
19.10.17 kl. 18.00
07.12.17 kl. 18.00
03.02.18 kl. 18.00
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alle interesserede.
Vi spiser frokost sammen:
Frokost kl.12.00 vi samles i lighed med
tidligere år omkring grillen og klubbens
telt. Menu, pris og betaling er i skrivende
stund ikke på plads, men følg med på
klubbens hjemmeside www.ruhaar.dk hvor
oplysningerne vil tilgå senere. Der er et
stort telt med plads til en del, hvis vejret
ikke er til at sidde ude, men ellers kan du
selv medbringe stol og bord. Vi håber, at vi
kan få en hyggelig times tid sammen over
en bid brød.

DRK´s kalender 2017/18
Lørdag 05.08.2017 DRK udstilling i Bredsten
Lørdag 23.09.2017 DRK Lolland
Søndag 24.09.2017 DRK Lolland
Søndag 04.02. 2018 Kontaktmandsmøde
Lørdag 28.04. 2018 Generalforsamling
Ejby Hallen
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Nyt fra bestyrelsen
Lørdag den 22. april havde vi vores årlige
generalforsamling i Ejby. En god dag med
116 fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. Det var også dagen, hvor formanden Torben Mørup og bestyrelsesmedlem
Lars Hansen valgte at træde ud af bestyrelsen efter otte års arbejde for Dansk Ruhår
Klub. Klubben takker begge for deres store
arbejde og engagement, og er samtidige
glade for, at de vil forsætte med opgaverne
som henholdsvis redaktør for DRK’s lokalstof i Jagthunden og schweisskoordinator.
Tirsdag den 2. maj holdt den nyvalgte
bestyrelse sit første bestyrelsesmøde. Her

blev de nye medlemmer Kim B. Rasmussen
(Fredericia) og Kaj Verner Nielsen (Thisted) budt velkommen. Den nye bestyrelses
første opgave var at få fordelt ansvarsområderne.
Fordelingen blev som følger:
Jens Toft: formand, FJD og ny hjemmeside.
Eline Noiesen: næstformand, sekretær,
hjemmeside og Facebook.
Søren Hecht: kasserer og markedsføring.
Kim B. Rasmussen: markarbejde/-prøver
og bestyrelsens repræsentant i JET-

udvalget.
Kaj Verner Nielsen: udstilling og diverse
opgaver omkring apportering.
Ud over bestyrelsens opgaver er der andre
poster, som varetages af klubbens medlemmer. For yderligere informationer se mere
på www.ruhaar.dk
Tak for valget.
På bestyrelsens vegne
Jens Toft
Formand

Fra redaktøren
De er der ude. De gode historier. Store som små. Send gerne historien til jagthunden@ruhaar.dk. Det kan være en god
jagtoplevelse, en god træningsoplevelse, en god familiehistorie, en god prøveoplevelse. Alt har interesse.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Kontaktperson: Lars Jørgensen, Tlf: 2393 0025
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Thisted området:

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

Hobro området:

Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen, Tlf:
5176 6490. E-mail: hobro@ruhaar.dk
Ræveslæbstræning 2017
Vi starter ræveslæbstræning op i Hadsund og i
Urhøj. Der er træning følgende dage:
Hadsund starter tirsdag d. 25 juli og de efterfølgende tirsdage frem til og med 22. aug.
Urhøj starter torsdag d. 27 juli og de efterfølgende
torsdage frem til ræveslæbsprøven d. 24 aug.
Tilmelding til Hadsund er ved Jan Bartholomæussen og Urhøj er ved Allan Nordkvist Jakobsen. Her
vil blive oplyst adresse og tidspunkt.
Tilmelding til prøven via hundeweb.

Randers området:

Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten Skovvej
10, 8586 Ørum Djurs. Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk

Herning området:

Kontaktperson: Per Lissner, Tlf: 4183 4228.
E-mail: herning@ruhaar.dk

Skanderborg området:

Kontaktperson: Camilla Møgelhøj, Skanderborgvej
56, 7171 Uldum. Tlf: 2721 6349
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

Egtved området:

Kontaktperson: Johnny Jørgensen, Tlf: 2345 4232 .
E-mail: egtved@ruhaar.dk
Schwarzwildgatter Segeberger Heide
Har du mod og lyst at træne og prøve din ruhår på
gris, så arranger vi en tur d.19. august kl.
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8.00 til 14.00 til Segeberger Heide, hvor vi under
kyndig vejledning kan lære vores hunde at gå på
gris.
Hunden skal være min 6 mdr. og max 4 år gammel.
Føreren skal have gyldig tysk jagttegn og hunden
skál have EU pas og alle nødvendige
vaccinationer. PRIS PR HUND 20 EUR
Der er 5 pladser, så først til mølle direkte til
Thomas på tlf. 20554411 eller mail tst@skovlandbrug.dk

Esbjerg området:

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

Aabenraa området:

Kontaktperson: Chris Funda Johannsen, Nørregade
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf.: 6165 2592
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Sæt X i kalenderen, da næste års familiedag og
hundeskue afholdes den 17. juni 2017.
Mere information vil følge herom senere på året.

DJU apporteringsprøve med udtagelse til Racedyst. Søndag d. 25. juni kl. 9.00.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej
5200 Odense V
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb!
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
JULI:
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Fyn.
Lørdag d. 1. juli
Slæb og Apporteringstræning.
5. juli, 26. Jul
OBS!!
Vi holder ferie onsdag d. 12. juli og onsdag d. 19.
juli !!!!!!!
Hvalpemotivation.
Lørdag d. 15. juli kl. 09.30-11.00 – i alt 5 lørdage.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200
Odense V
Pris: 150 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub. Pris for ikke medlemmer: 200 kr.

Ræveslæb (møde første gang ved Lyren kl. 19)
3 gange træning afslutning med anderkendt prøve
Max 10 hunde
Dato 22/8-29/8-5/9 og 12/9 (prøve) pris 150kr.+
prøve. aabenraa@ruhaar.dk
Markprøvetræning på vilde fugle
2/9 er i Ribe og 9/9 Klovtoft pris 150kr. pr. hund
Alle er velkomne, dog har ruhåret fortrinsret. Mødetid og sted kommer senere
aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:

Kontaktperson: Hanne Buhr, Tlf: 6266 1084 / 2264
3686.
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885
JUNI:
Slæb- og Apporteringstræning.
21. – 28. Juni

www.fjd.dk

Kan jeg komme med til aktiviteterne? Foto: Hanne
Buhr.

DANSK RUHÅR KLUB
Hvalpe / Unghunde:
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alderen
3 – 12 mdr.
-Mild opstart af grunddressur
-Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse
-Introduktion til foderslæb / kaninslæb
-Socialisering af hundene
-Samvær med andre hundeførere
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest
vindende ruhår kåres fra DM 2016 til DM 2017.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
senest d. 24. oktober

Hvalpemotivation.
22. – 29. juli

Fredensborg området:

AUGUST:
Anerkendt Ræveslæbsprøve.
Tirsdag d. 8. august kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 10, Kølstrup
5300 Kerteminde Terrænleder: Jan Poulsen Max.
12 hunde Tilmelding og betaling foregår over
Hundeweb!
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
Slæb og Apporteringstræning.
2., 9. & 16. august
Hvalpemotivation.
5. & 12. august
Bredsten-udstilling.
Lørdag d. 5. august
Marktræninger.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i
løbet af sommeren.
Pris: 75 kr. pr. hund for medlemmer af Ruhårklubben eller anden FJD-klub.
Pris for ikke medlemmer: 100 kr. pr. hund
Såfremt en aften bliver overtegnet har ruhår
fortrinsret.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
SEPTEMBER:
Bubbelprøven.
Lørdag d. 16. september kl. 9.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102, Kølstrup 5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden FJD-klub. Pris for ikke
medlemmer: 350 kr.
Lokal brugsprøve – prøve udelukkende for ruhår,
hvor der skydes fugle for hundene.
Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve,
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporteringsprøve samt deltaget på anerkendt markprøve.
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. vinder.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af
hundene samt spisning af medbragt madpakke.
Husk kaffe!
Max. 10 hunde. Tilmelding til Hanne Buhr på
fyn@ruhaar.dk
Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Søndag d. 17. september kl. 9.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden FJD-klub. Pris for ikke
medlemmer: 350 kr. Adgangskrav: 10–36 mdr.
Max. 10 hunde.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
OKTOBER:
Debataften m/ lokal generalforsamling for Område Fyn. Onsdag d. 25. oktober kl. 19.00.
Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18,
Fraugde 5220 Odense SØ
Fri entré. Område Fyns generalforsamling samt
debatmøde om året, der gik.

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

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde. Tlf: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Lokal apportingsprøve og anderkendt udvidet
prøve, (tilmelding på hundeweb.)
Lørdag den 29. juli 2017 kl. 9.00.
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb. Der
er opsat gule skilte.
Der er både alm. og udvidet prøve.
Vi skal uddele 7 pokaler.
Prøveleder : Kurt Drasbek, 49170208
Mail : Drasbek@post10.tele.dk
Pris pr. prøve 200 kr.
Slæb og apportering.
Vi starter i juni måned. Tid og sted aftales ved
tilmelding.
Kun for de stående hunde der skal på slæb og apporteringsprøve.
Hunden skal kunne apportere både fugle og hårvildt. Pris 200 kr.
T ilmelding: Kurt Drasbek, 49170208
Drasbek@post10.tele.dk
Fuldbrugstræning.
Vi starter i juli måned. Tid og sted efter aftale.
Kun for stående hunde der har planer om at stille på
fuldbrugsprøven, hvor 300 m ræveslæb, fældning
af fugl over hundens stand og meget andet er noget
af den 2 dages prøve.
Pris 200 kr.
Tilmelding: Kurt Drasbek tlf: 4917 0208
Drasbek@post10.tele.dk

Roskilde området:

Kontaktpersoner: Tina Struve. Tlf: 2268 0911.
Anders Stisen Pittersen. Tlf: 3046 0248
E-mail: roskilde@ruhaar.dk
Opret dig som bruger af ruhaar.dk og tilmeld dig
område Roskilde med nyhedsmails.
Så får du automatisk besked om kommende aktiviteter.

Slagelse området:

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

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Anders Juliussen, Lymosevej 7,
4930 Maribo. Tlf: 2046 3844
Ræveslæbstræning: Opstart onsdag den 19. juli.
Flintinge Byskov. Pris 30 kr. pr. gang. Tilmelding:
Bjarne Bendtsen 2465 0274 / Mail: BB@pap.dk
VSA træning 8 gange opstart den 6. juni. Tilmelding: Bjarne Bendtsen 2465 0274. Mail:BB@pap.
dk. Max 18 deltager. Pris 40,00 kr.
Der gøres opmærksom på, at Aktivgruppen sørger
for vildt og terræner og hjælper nye/uerfarene hundefører. Ellers er det hjælp til ”selv hjælp”.
Eksempelvis hvis du vil have et slæb til din hund,
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så trækker du et slæb for en anden.
20. juni kl. 18.30 Burasø, Mallehøjvej, 4930
Maribo.
27. juni kl. 18.30 Burasø, Mallehøjvej, 4930
Maribo.
4. juli kl. 18.30 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
11. juli kl. 18.30 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
18 juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved
25 juli kl. 18.30 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved
Markseminar.
Se her fantastisk tilbud til nye og uerfaren hundefører og deres hunde.
Søndag den 13. august afholder aktivgruppen markseminar på Engestofte på Lolland.
Instruktør Kim Nielsen som både underviser i teori og i det praktiske i det at gå marktræning/prøve
med sin hund. Max 10 deltager, pris 200,00 kr.
Aktivgruppen giver morgenmad og kaffe, frokost
må du selv sørge for. Mødetid kl. 9.00 på Søvej
10, 4930 Maribo. Tilmelding til Anette Holm, på
telefon: 5639 8496 eller mail: AH.Holm@mail.dk
Marktræning starter i uge 33.
Pris 150,00 kr. pr gang, max 10 deltager pr gang.
Søndag den 20. august ung/åbenklasse hunde, fra
ca. kl. 13.00
Tirsdag den 22. august ung/åbenklasse hunde fra
kl. 17.00
Tirsdag den 29. august åbenklasse hunde fra kl.
17.00
Søndag den 3. september åbenklasse hunde. Fra ca.
kl. 13.00
Tirsdag den 5. september Vinderklasse hunde fra
kl. 17.00
Søndag den 10. september. Vinderklassehunde fra
ca.kl. 13.00.
Nærmere information om mødested og tilmelding
kontakt Anders Juliussen mobil: 2046 38 44 eller
Palle Eriksen mobil: 4018 07 53.

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade 14, 3790 Hasle. Tlf: 3018 1625
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
Obs! Der vil også være løbende opdateringer
med forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde Bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
Bornholm.
DJU´s alm. apporteringsprøve
Lørdag den 12. august. Kl. 9.00 Mødested:
Jydegård Tilmelding senest den 6. august, via hundeweb. Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen
Vand, slæb og apporteringsprøve. Lørdag den 12.
august. Kl. 9.00
Mødested: Jydegård Tilmelding senest den 6.
august, via hundeweb. Prøveleder: Poul-Rikard
Ebbesen
Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For engelske og kontinentale hunde.
Lørdag den 9. september kl. 9.00 Mødested: Klemensker Jagthytte
Tilmelding senest den 3. september, via hundeweb.
Prøveleder: Benny Christensen
Husk søndag den 8. september afholder vi FJD
markprøve.
Husk hunde skal være vaccineret og have udvidet
hundeansvarsforsikring for at kunne deltage i
træning og på prøver.
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KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Give igen igen

Søndag bød på flot vejr til de mange tilskuere. Foto: Birte Johansen.

Som nyvalgt suppleant i Korthaarklubbens
bestyrelse, vil jeg gerne komme med et indlæg fra klubbens hovedprøve. Giveprøven
har været afholdt siden 1959.
Jeg mødte op på Grønbjerg hotel lørdag
morgen kl. 07.00, da jeg selv skulle dømme
et hold hunde om lørdagen. Den første jeg
mødte på hotellet var Ellen, som var klar
med programmer og velkomst. Hun tog sig
af alt papirarbejde og fotografering på hele
prøven. Det er noget hun har rigtig godt styr
på!
Der var tilmeldt 58 hunde i ungdoms-og
åbenklasse lørdag. Præcist kl. 08.00 kalder
hornblæsere til samling i gården, hvor
formand og prøveleder Per Kaa Kristophersen byder velkommen, og på myndig vis
instruerer alle om, hvad der skal ske i løbet
af dagen. Herefter er der opråb og afgang til
terrænerne. Jeg havde selv fornøjelsen af at
have fået Münsterländerpigen Tanja Brink
som terrænleder, på det hold jeg skulle
dømme. Et dejligt overskueligt terræn, pænt
besat med vildt. Og det gik rigtigt godt for
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hundeførerne med mange præmieringer
til følge. Det er dejligt at der på tværs af
racerne er et fint samarbejde med terræn til
så stor en prøve.
Lørdag aften var der festmiddag, hvor der
deltog 94 personer. Vi fik en dejlig menu,
en god kulinarisk oplevelse. Og som sædvanlig super stemning.
Jubilarer blev hædret med diplom og dommerne læste kritikker over de præmierede
hunde.
Søndag var der vinderklasse med 44
startende hunde.
Igen kl. 08.00 præcist kalder formand og
prøveleder sammen til parole. Her starter
formanden med at kalde Poul Bislev op og
overrækker ham DJU-nålen for hans store
arbejde for den stående hund i Nordjylland og DJU’s Markprøveudvalg. Og igen
gives en god og præcis instruks til dagens
program.
Efter at hornblæserne har blæst, er der
afgang til terrænerne. Jeg har valgt at følge
www.fjd.dk

hold 5. På dette hold er der en god blanding af yngre og ældre hundefører, og både
mænd og kvinder.
Efter at have kørt ca. 15 minutter er vi
fremme ved terrænet, som skal bruges til
formiddagens afprøvning. Dommer Allan
Bredsgaard og terrænleder Kristian Møberg
har givet parole inden vi kørte i terrænet.
Afprøvningen er derfor hurtigt i gang.
Det er perfekt vejr, fugtigt, lidt sol og ca.
ti graders varme. Det viser sig da også
hurtigt, at det går rigtigt godt. Kl. 10.30 er
der skudt over seks hunde. Der er en rigtig
god stemning blandt hundeførerne. Vores
terrænleder Kristian Møberg har været med
i 30 år, heraf de 5 år som prøveleder. Mange
af de andre terrænledere har også været
med i mange år. Det er godt at disse erfarne
folk stiller sig til rådighed til denne store
prøve. Det er ligeledes en stor hjælp for
terrænansvarlig Niels Erik Kromann at have
disse erfarne medhjælpere til rådighed år
efter år. Der er ligeledes mange af hundeførende, der har gået på prøve i mange år.
Ingeborg Abildgaard har gået på markprøve
siden 1979. Hun har jagttegn og går på jagt
med hendes hunde. En anden hundefører
Knud Hansen (Katterød Smeden, som han
kaldes på Fyn) har deltaget på hovedprøven
i Give i 46 år i træk. Dog var der et enkelt
år hvor han ikke kunne deltage, pga. der var
udbrudt mund og klovsyge på Fyn. De unge
hundeførere, her i blandt Jesper Brummerstedt Skouenborg, markerer sig også godt
om formiddagen. Jesper specielt, med en
særdeles velgående hund, hans første korthår, der havde kvalificeret sig fra om lørdagen, hvor han blev prøvens bedste hund i
åbenklasse. De giver alle udtryk for, at de er
godt tilfredse med den måde formiddagens
afprøvning er foregået på.
Dommer giver en god og fyldestgørende
kritik og herefter drager vi tilbage til Grønbjerg Hotel til middag, hvor dommerne
voterer, hvilke af formiddagens hunde, der
skal med til eftermiddagens afprøvning.
Der bliver udtaget 11 hunde og alle hunde
er kat. 1.
Vi kører i samlet flok ud til en stor lodden
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græsmark hvor terrænansvarlig Niels Erik
Kromann leder slagets gang. Desværre bliver det ikke den opvisning som vi forventer,
men det sker tit at det er sådan om eftermiddagen. Hundeførerne er muligvis for
nervøse, og det smitter nok af på hundens
præstation.
Efter knap to timers afprøvning har dommerpanelet fundet frem til de seks hunde
der bliver placeret. Vi kører tilbage til hotellet, og får ret hurtigt spændingen udløst,
da ordførende dommer John Christensen
giver en god motivering og placerer de seks
hunde, som har klaret sig bedst om eftermiddagen. Herefter uddeles der pokaler og
præmier til de vindende hunde. De 4 bedst
placerede bliver udtaget til DKK’s forårsmesterskabsprøve.
Hermed er Giveprøven slut for 2017. Jeg
vil gerne hermed, sammen med den øvrige
bestyrelse, takke alle de mennesker, som
har ydet en stor indsats for at få sådan en
stor prøve til at gå op i en større enhed.
Og slutte med ordene som vi altid bruger i
Korthaarklubben, ”Om ikke før, så ses vi til
Giveprøven!”
Med venlig hilsen
Jørgen Christensen

Tilstedeværende 25 års jubilarer. Fra venstre: Stig Elkjær, Bjarne Jacobsen, Kaj Jensen og Karen Korsbæk
(substitut Niels Korsbæk). Foto: Ellen Jørgensen.

Seks glade vindere. Foto: Ellen Jørgensen.

Kom til Bredsten
Korthaarklubben afholder certifikatudstilling i Bredsten
Lørdag d. 5. august 2017 ved Bredsten
Hallen, 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 kl. ca. 12–13. Afslutning
og præmieoverrækkelse kl. ca. 15.00.
Resultatbøger (såfremt disse er afleveret)
udleveres efter afslutning.
Tilmeldingsfrist: Senest d. 29. juli.
Tilmelding på www.Hundeweb.dk. Der
sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen.
Udstillingsleder: Niels Erik Kromann Tlf.
4036 1861
Der kan tilmeldes i - Babyklasse, Hvalpeklasse, Juniorklasse, Åbenklasse, Brugsklasse, Championklasse, uden for bedømmelse samt Avls- og Opdrætsklasse.

Udstillingsgebyr:
Udstilling 1. hund ( samme ejer ) DKK
375,00
Udstilling 2. hund ( samme ejer ) DKK
310,00
Udstilling 3. hund og efterfølgende hunde (
samme ejer ) DKK 260,00
Hvalpeklasse: DKK 260,00. Uden for
bedømmelse: DKK 30,00
Avls- og Opdrætsklasse er gratis. Dog skal
avlsdyret være tilmeldt udstillingen evt.
uden for bedømmelse. Der tilmeldes også
til Avls og Opdrætsklasse via. Hundeweb.
Brug for hjælp ring til Ellen på 4092 4260.

sekretær Anette Damm.

Husk: alle hunde skal være vaccineret
senest 14 dage før udstillingen. For hunde
op til 24 mdr. gælder, at vaccinationen
højst må være 1 år gammel. For øvrige
gælder, at vaccinationen højst må være 4 år
gammel.

Tilbud til nye hundeførere: 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.

Dommer: Hanner og tæver Erik Petersen,

I forbindelse med klubbens udstilling i
Bredsten vil klubben gerne invitere alle der
i 2016 har opnået en Championat titel til at
fremvise sin hund på udstillingen.
Korthaarklubben vil samtidig gerne
invitere alle udstillere og ledsagere til morgenkaffe fra kl. 9,00 og til lidt frokost fra
kl.12.00 for 50 kr. pr person. Spisebilletter
købes om morgenen. Tilmelding med antal
personer bedes gjort til udstillingsleder
Niels Erik Kromann på bredsten@korthaarklubben.dk senest den 29. juli 2017.

Det er deilig å være norsk i Danmark
I år er det femte gangen jeg tok turen til
Give og Korthaarklubbens hovedprøve. Det
begynner å bli en liten tradisjon å ta turen
fra Norge denne weekenden for trivelige
samvær med gode venner som alle har et
stort hjerte for den korhårete hønsehund.
I denne sammenheng er det naturlig å
fremheve menneskene fra Ålborggruppen,

og Karl Georg (Kristensen) spesielt, som
alltid har tatt godt vare på oss. Sammen
med mine to gode kamerater, Audun (Kristiansen) og Karl Georg skal vi delta med
unghunder i år. For meg er dette spesielt, da
det er første gang jeg deltar meg egen hund,
Skuteheia’s Oda. Har tidligere år bare vært
tilskuer. De andre to er , som mange av dere
www.fjd.dk

kjenner til, noen rutinerte ringrever i dette
spillet.
Lørdagen åpenbarte seg med overskyet
vær og kald vind fra nordvest. Det er vi
vant med fra fjellet i Norge, så på med
varme klær. Kjente at det sitret litt av
nervøsitet i kroppen nå som alvoret begynte
å nærme seg. Med noen beroligende og op-
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Svein Enes med Skuteheia’s Oda opnåede 1. pr. i
unghundeklasse. Foto: Jakob Albæk.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Familiedag
Familiedagen vil blive afholdt søndag d. 18. juni i
Ribe. Se sommerprogrammet.

Aktivgruppen Storstrømmen

Til orientering. Til Aktivgruppens årsmøde i år var
der en del kritik på hvordan aktiviteterne afholdes
og især med at mange bare møder op uden at
tilmelde sig. Derfor har bestyrelsen besluttet at
der frem over og dette gælder fra i år 2017, er der
tilmeldingspligt til alle af Aktivgruppens aktiviteter
og at medlemmer som bor i det der svarer til det
gamle Storstrøms Amt har fortrinsret til alle Aktivgruppens aktiviteter og prøver.
Ræveslæbstræning:
Opstart onsdag den 19. juli. Flintinge Byskov. Pris
30 kr. pr. gang. Tilmelding: Bjarne Bendtsen 24 65
02 74 / Mail: BB@pap.dk
VSA træning.
Der gøres opmærksom på at Aktivgruppen sørger
for vildt og terræner og hjælper nye/uerfaren
hundefører. Ellers er det hjælp-til-selv-hjælp.
Eksempelvis hvis du vil have et slæb til din hund,
så trækker du et slæb for en anden. VSA træning
starter den 6 juni. Tilmelding: Bjarne Bendtsen 24
650 274. Mail: BB@pap.dk Max 18 deltager. Pris
40,00 kr.
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pmuntrende ord fra mine to gode coacher,
Audun og Karl Georg, tok jeg spent av
sted til morgenmat og opprop på Grønbjerg hotell. Den første jeg møtte var alltid
like blide Ellen Jørgensen – ”hej Svein, så
hyggeligt at se deg”. Ja, da føler man seg
virkelig velkommen.
Atmosfæren når man møtes her i Give
preges av tradisjoner, og man føler en viss
høytid og respekt for dagen. Formannen,
Per Kaa, holder sin ”morgenandakt”, etterfølges av opprop og det hele akkompagneres med hornblæsernes flotte jaktfanfarer.
Det inviteres virkelig til fest.
Jeg kom med på hold 3 med Knud Føhns
som dommer og Leif Holm som terrengleder, og de sørget for at vi fikk en uforglemmelig dag i marken. De hadde til og med
ordnet det slik at vi fikk tint opp kalde kropper og inntatt frokosten i en av den lokale
jaktforeningens hytter. Det var mange gode
unghunder som viste seg fram, og Søborggård’s Isa med rutinerte Bjarne Jakobsen
fikk fuglearbeid allerede i første runde. Min
Oda fikk to slipp før frokost, og i det siste
slippet lyktes hun å få et godkjent fuglearbeid på fasan. Gjett om det var en person
som var både glad og lettet? Drømmen om
en premier på dansk mark var nå innen
rekkevidde. Det ble et slipp til for Oda etter
frokost mot Isa og Bjarne, før vi fikk Knud
Føhns endelige dom – Oda hadde fått 1 UK
og skulle til matching om prøvens beste
tispe. Når også Vitjar’s Saga og Audun fikk
en flott 1 UK ble det faktisk full pott for de
norske ”høyfjellshundene” denne dagen. I

matchingen viste Staal F-Ida seg som den
beste hunden og vant fortjent – beste gratulasjoner til Anette Holm og Ida.
Lørdagen ble tradisjonen tro avsluttet med
festmiddag, og som vanlig var lokalet fylt
av feststemte mennesker. Vi ble servert en
lekker tre-retters middag med ditto godt
følge. Jubilanter ble behørig markert og
tillitsmenn som gjennom mange år har lagt
ned et stort arbeid for Korthaaren og klubben ble hedret, alt vel regissert og ledet av
Per Kaa og hans gode stab. Premier, heder
og ære for gode prestasjoner ble delt ut, og
jeg var veldig stolt over å motta en førstepremie i unghundklassen sammen med
Langhaarpokalen. Dette overgikk alt av hva
jeg hadde forestilt meg på forhånd.
Søndagen opprant med klart vær og
utsikter til en flott dag i marken. Audun
skulle ut i vinnerklassen og ble med der. På
tross av tellende fuglearbeid ble det ikke
plass til dem etter middag. Matchingen ble
en skikkelig thriller. Fuglene viste seg, selv
for rutinerte hunder, å være vanskelige å
håndtere. Det ble dramatikk og spenning
til siste slipp, hvor Peterman’s N-Emmie
og John Okholm til slutt trakk det lengste
strået og vant.
Så var nok en flott og begivenhetsrik
weekend i Give over, og det var tid å sette
nesen nordover igjen. Takk til alle dere som
legger til rette for at vi kan møtes og dyrke
vår interesse i så gode omgivelser sosialt og
sportslig.
Vi ses til neste år - hilsen Svein

06. juni kl. 18.30: Uglemosevej 2, 4850 Stubbekøbing
13. juni kl. 18.30: Uglemosevej 2 ,4850 Stubbekøbing.
20. juni kl. 18.30: Burasø, Mallehøjvej, 4930
Maribo.
27. juni kl. 18.30: Burasø, Mallehøjvej, 4930
Maribo.
04. juli kl. 18.30: Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
11. juli kl. 18.30: Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
18. juli kl. 18.30: Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved
25. juli kl. 18.30: Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved
Markseminar
Fantastisk tilbud til nye og uerfaren hundefører og
deres hunde. Søndag d. 13. august afholder Aktivgruppen markseminar på Engestofte på Lolland.
Instruktør Kim Nielsen som både underviser i teori og i det praktiske i det at gå marktræning/prøve
med sin hund. Max. 10 deltagere, pris 200,00 kr.
Aktivgruppen giver morgenmad og kaffe, frokost
må du selv sørge for. Mødetid kl. 09:00 på Søvej
10, 4930 Maribo. Tilmelding til Anette Holm, på
telefon: 56 39 84 96 eller mail: AH.Holm@mail.dk
Marktræning
Starter i uge 33. Pris 150,00 kr. pr gang, max 10
deltager pr gang.
Søndag d. 20. august. Ung/åbenklasse hunde, fra
ca. kl. 13
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Foto: Laila Bilberg.

Tirsdag d. 22. august. Ung/åbenklasse hunde fra
kl. 17:00
Tirsdag d 29. august. Åbenklasse hunde fra kl.
17:00
Søndag d. 3. september. Åbenklasse hunde. Fra ca.
kl. 13:00
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Tirsdag d. 5. september. Vinderklasse hunde fra kl.
17:00
Søndag d. 10. september. Vinderklassehunde fra
ca.kl. 13:00.
Nærmere information om mødested og tilmelding,
kontakt Anders Juliussen mobil: 20 46 38 44 eller
Palle Eriksen mobil: 40 18 07 53.
Lokal efterårsmarkprøve
Lørdag d. 26. august. Mødetid kl. 09:00. To hold
max 10 deltagere pr. hold. Pris 250,00 kr. Tilmelding til Anette Holm telefon: 56 39 84 96 eller
AH.Holm@mail.dk
Mødested er ikke på plads på nuværende tidspunkt.

Tilmelding til begge prøver via hundeweb.
Der vil være mulighed for ikke-anerkendt apporteringsprøve pris kr. 100, indskrivning på dagen,
indskrivning slutter kl. 11.00.
Der vil også være mulighed for at få hunden
bedømt af en eksteriørdommer, denne bedømmelse vil ikke blive registeret. Gebyr 50.- kr
Der kan på dagen købes øl, vand og vin på stedet.
Ligesom der vil være mulighed for at bestille
morgenmad for kr. 30 (der vil være morgenmad
fra kl. 8) eller frokostbuffet for kr. 75 pr. person.
Maden skal forhåndsbestilles på nedenstående tlf.
eller mail. Senest d. 19. juni 2017. Ellers medbring
gerne egen madpakke.
Tilmelding og spørgsmål stilles til prøveleder:
René Olsen, Stationsvej 5, 4681 Herfølge. Tlf;
53543854. Mail:Lindegaard.olsen@gmail.com

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Foto: Laila Bilberg.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer /
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.)
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag den 16. juli 2017 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 6980 Tim – følg
derefter anviste prøveskilte). Tilmelding på www.
hundeweb.dk – senest den 2. juli 2017. Prøveleder:
Uffe Jacobsen Tlf. 61285032. Hunden skal være
DKK stambogsført. Max. 5 hold.

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 814 506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727.
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681
Herfølge, tlf. 53 54 38 54, e-mail: studiekredsen@
korthaarklubben.dk

Fuldbrugstræning
Mandag den 12. juni 2017 og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.00.
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf.61467501)
– senest den 3. juni 2017. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved første træningsdag) dertil kommer afregning af vildt

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968
Familiedag
Søndag d. 25. juni 2017, med parole kl. 09.00.
Mødested: Køge-Herfølge skydebane, Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge. Så derfor tag hunden og
familien under ”armen” kom og nyd samværet.
Du kan deltage med din hund i følgende anerkendte discipliner:
DJU apporteringsprøve. Gebyr 225.- kr.
Ræveslæb. Gebyr 200.- kr. max. 12 hunde efter
først til mølle princip.

Foto: Laila Bilberg.

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

Aktive aktivister aktiveret
Der har i længe været stille omkring
aktivisterne, vi har ikke rigtig haft møde
siden, ja hvornår var sidste møde egentlig?
med det er dermed ikke sagt, at der ikke er
blevet arbejdet rundt omkring i de forskellige områder, for det er der så sandelig, men
desværre kun i nogle af områderne. Hvad
skal vi så gøre for at få disse områder i gang
igen? skal vi dele områderne anderledes op,
skal vi prøve med opråb om hjælp omkring
det at få dem i gang derude? er det mangel
på aktivister? hvordan for vi så flere til at
søge ind som aktivister? spørgsmålene blev
mange. Og Ja det var bare en af de ting der
var på dagsorden denne dag.
Vi gik i gang kl. 09.00. – der var dejligt
med så stort et fremmøde fra alle landets
dele, desværre manglede nogle, men sådan
vil det jo altid være. Vi lagde ud med
uddannelse, præsenteret af John Hilmer
Hansen. Den tidligere uddannelses plan
blev fremlagt endnu engang, og der vedtaget at kører videre med den. Den har været
afholdt 1 gang med succes – så blev den
præsenteret igen, men desværre med for
få deltagere – nu arbejdes der på at få flere
klubben med indover, for at øge deltager
antal, og for at få så lave omkostninger som
muligt. Der blev yderligere fremlagt, kurser
hvor man uddanner nogle specialister, f.eks.
indenfor markområdet, apporterings delen,
hvalpemotivation – osv. - dette blev taget
rigtig godt imod, og kunne være en god
mulighed for at tiltrække flere aktivister. På
den måde behøver man ikke igennem flere
weekenders kursus, for at vide noget om det

Samling over aktivisterne. Foto: Thomas Elgaard Nielsen.

hele, hvilket også gør folk forhåbentlig har
lidt bedre tid i kalenderen til at deltage.
Der blev diskuteret frem og tilbage med
områderne, hvad var folks erfaringer rundt
omkring, mange gode forslag kom frem,
og helt sikkert noget man kunne bruge ude
i områderne, tilbage til det med at få flere
aktivister, det var ligesom der hele ”vores
onde cirkel” ligger, næste alle områder
kunne godt bruge flere hænder, også for
ikke at slide alle ildsjæle helt op, - men
hvad gør vi så? – jo man skal først og fremmest vide, hvad er en aktivist? Mange vil
tro det er kun trænere der er aktivister, men
en aktivist kan jo mange ting, f.eks. en indkøber til alle afslutninger, en der kun tager

sig af regnskab, en der står for opdatering
af hjemmesiden. Dette er i øvrigt blevet let
tilgængeligt, hvor hvert område selv nu kan
lægge aktiviteter/resultater direkte derind.
En der kun står for tilmeldinger, altså at
dele opgaver bedre og mindre ud.
Desværre fik vi ikke afslutningen på
mødet med pga. vi skulle hjem til børn og
arrangementer, men et godt og konstruktiv møde, hvor der blev debatteret godt
på kryds og tværs, og nu står håbet igen
fremme om bedre samarbejde og mere sparring imellem de forskellige områder.
Med venlig hilsen Mona og Heidi DMK
Esbjerg.

DMK 25 år - et tilbageblik.
Ja i skrivende stund, sidder man og prøver
at tænke lidt tilbage i årene der er gået med
disse dejlige hunde, og disse lige så rare
mennesker man har mødt gennem tiderne.
Jeg startede jo med en Tysk korthår, og
kom i DMK Københavns og Frederiksborg
Amt 01-02 området, og trænede, samt gik
på næsten samtlige lydighedsprøver og
apporteringsprøver. Der var også marktræ-
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ning på Sørup Herregård, men det var min
korthår Rico, ikke så meget for at lære, så
det blev kun ved lydighed og apportering.
Herefter fik jeg min første Kleiner Münsterländer, Macon, her begyndte et nyt
kapitel med hund, det var noget helt andet
end en Tysk korthår. Det var dengang vi
havde områderne ved Farum Kaserne og
i nærheden af Politi Hundeskolen, og der
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holdt vi også rigtig mange prøver i klubregi,
både lokale-og anerkendte prøver. Det var
en spændende tid, godt nok med en del tid
på landevejen og sent hjem om aftenen,
men det var jo arbejdet med de dejlige
hunde som var drivkraften.
Det var også tiden hvor der var VSA i Hillerød, og gik den ikke, kunne man tage videre til VSA ved Giesegård og det var som
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regel nogle helt andre terræner. Det blev
også starten til det spændende arbejde med
hundene på marken, man kørte land og rige
rundt til forskellige prøver, og folk var lidt
mere fremme i skoen dengang, eller også
var det fordi tiden var en anden dengang.
Ny hund kom til, Münsterledets’ Charli,
han er lidt af en speciel, men dejlig hund.
Her skete lidt mere på marken og vi kom i
vinderklasse. Han har også været „far“ til 3
hvalpekuld forskellige steder her i landet og
er still going strong i en alder af 12 år - han
er dejlig at have med på jagt, hvor „lillemand“ Rico, har fuld fart på, ja så tager den
gamle hund det lidt med ro, men finder tit
også de lidt kloge fasaner.
Endnu en Kleiner kom til, „lillemand“
Rico som i en meget tidlig alder fik DJU
prøven, VSA, udvidet apportering og så lige
marken, der har vi godt rendt nogle gange
og samtidigt mødt en masse rare menne-

sker, og han kom da i vinderklasse, og blev
også præmieret her.
Vi har deltaget i næsten alle klubbens
Holdapporteringer, dog med undtagelse af
Blokhus i 2013, da jeg jo som bekendt blev
lagt i koma godt 1 måned, og overført til intensiv i 1 måned og så videre til medicinsk
afd. og så det forbandede lange genoptrænings forløb. Men op på hesten igen, som
man siger, og så stille og roligt i gang med
vufferne igen.
Holdapporteringerne har givet så stort et
netværk man kan ønske sig, dejlig, rare og
sjove mennesker at tilbringe en weekend
sammen med, det var der flere derude som
skulle prøve med deres hund, en rigtig god
prøve.
Som aktivist oplever man jo også rigtig
meget, dels omkring hunde, men lige så
meget omkring hundefører, og det kan til
tider godt være lidt „op ad bakke“ men som

regel løses det jo ude på pladsen.
Det er rart at have fingeren på pulsen her i
klubben og jeg kunne godt nok ikke tænke
mig et liv uden jagten, hundene og så alle
de rare mennesker, der er derude :-) TAK
for 25 dejlige år i klubben og vi ses derude.
Venligst
Ulrik BP

Foto: Ulrik Bach Pedersen.

VJP hundeprøve i Tyskland
Bjørn Toudahl havde tilmeldt Bosco
(KLM), til VJP prøve i Stackholt, Tyskland
den 8.april. Min datter Maria havde sagt ja
til at komme med som tyskkyndig, men var
blevet forhindret på grund af arbejde. Resultatet blev, at jeg var så heldig at komme
med som afløser/erstatning. Det resulterede
i en fantastisk oplevelse, jeg ikke vil være
foruden.
Bjørn, hans kone Lene og undertegnede
forlod det hjemlige revir, fredag ved tolvtiden, og vendte snuden sydover. Trods et
noget træls vejr, og den kendte ”tyske by
Stau” udenfor Hamburg, kom vi frem til
vores B&B overnatning, tæt på GroβefehnBagband, der var møde-og indtjekningssted
for prøven.
Mødetiden var sat til 7:30, naturligvis hos
en af den lokal KLM forenings sponsorer,
Brauhaus Bagband, der havde mulighed
for at ”huse” de mange deltagere, hunde,
hundeførere, dommere, reviransvarlige
og alt det øvrige vedhæng. Vi var meget
spændte, da det var Boscos første prøve på

Prøveleder Tito Bent prøver at få ørenlyd. Foto: Karl
Waack-Möller.

tysk grund.
Der var tilmeldt 24 hunde, udelukkende i
unghunde. Som en af vedhænget, blev jeg
derfor meget overrasket over antallet af
fremmødte, det virkede nærmest overvældende. Jeg havde helt glemt at orientere
mig, det behøver ”tolken” naturligvis ikke, i
hvordan prøven afvikledes.
Vi blev budt velkommen af Tido Bent,
der var begejstret for vores deltagelse som
udlændinge. Udover os deltog yderligere to
hunde fra Sverige. Derefter blev de nødvendige dokumenter kontrolleret og registreret,
stamtavle, gyldig vaccination mod hundegalskab, jagttegn og en ansvarsforsikring
på hunden. Herudover skulle hundeførerne
selv medbringe haglgevær samt patroner.
Efter at alle var blevet registrerede, blev der
taget et fællesbillede.
Der var en mindre programændring for os,
en af hundene var kommet i løbetiden, så
vi blev rykket til hold 6., hvilket fremgik
af den uddelte holdoversigt. Holdene blev
præsenteret for deres dommere og revirleder, hvorefter de kørte til deres prøveområder i egne biler. Alle sendt af sted med et
Waidmannsheil af Tito Bent.
Vores første stop gjaldt en eng, hvor
hundene enkeltvis fik lov til at løbe frit for
at vise ”arbejdsiver”, søg, uden de mange
kommandoer fra hundeføreren. Da alle
havde vist deres kunnen, kørte vi, ledet af
den reviransvarlige, videre til det den næste
”såt”.
Inden den næste ”såt”, forklarede den
ansvarlige dommer, hvordan man planlagde
de enkelte bedømmelser, og hvordan man
ville afvikle forløbene.
Det var et par mindre græsningsmarker/
høslæt omkranset af tætte og gode levende
hegn. Her skulle hundene afsøge de udpewww.fjd.dk

gede dele af hegnene, primært for fuglevildt, og her fik hundeførerne omgående
kommentarer fra dommerne, med besked
om, hvad det var man ville se. For Bosco,
der var ivrig efter en hel dags transport, var
det svært at skulle arbejde tæt på ”jægeren”.
Der var ganske enkelt for meget energi, og
måske også, for en dansk hund en uvant
arbejdsform. Det skal lige nævnes, at
inddelingen i de mange små marker, med
tilhørende levende hegn, i Ostfrisland er
erklæret bevaringsværdigt og står delvis
under naturbeskyttelse.
Efter at alle på holdet havde været igennem, holdt dommerne en kort intern evaluering. Derefter fik deltagerne individuelle
kommentarer og pointtildeling, afsluttende
med spørgsmål og ret til indsigelser fra
deltagerside.
Efter stand og søg gik turen videre til
et område med majsstubmarker med en
græsmark imellem. Markerne var i dette
tilfælde større og omgivet af meget tyndere
og mindre markante levende hegn. Mere i
dansk stil.
Vi startede på en gang god gammeldags
haretrap, for at få søg og sporarbejdet. Der
var mange harer, så der var rigelig mulighed for hunden til at vise dens formåen.
Bosco fik anvist to harespor, og jeg må nok
indrømme, at den var absolut prøvens bedste, dog uden at give hals. Desværre for et
par af hundene var det ikke lige deres dag,
og trods indsigelse fra den ene hundefører
og en fornyet chance, blev der ikke ændret
i pointene.
Herefter gik vi over til dagens sidste
prøve, hvor den enkelte hundefører skulle
skyde for egen hund. Det var ret uproblematisk for de tre første hunde, og ingen
havde på noget tidspunkt set det komme,
hvad vi nu skulle opleve. Da den sid-
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ste hundefører hentede sit gevær, strøg
hunden lige tilbage til bilen. Trods adskillige forsøg, opmuntringer og gode råd fra
dommere samt de andre hundeførere, måtte
ejeren erkende at hunden på ingen måde var
skudfast.
Hele dagen var kendetegnet ved en rigtig
god stemning, ikke kun blandt deltagerne,
men også mellem dommere og deltagere.
Der blev delt ud af erfaringer og vejledning, i rigelige mål, for det videre træningsarbejde med hundene. Desværre gav
den sidste oplevelse en trykket stemning
i afslutningen, trods mange gode råd og
trøstende ord, om at det sagtens kunne blive
en fin brugshund.
Efter prøverne kørte vi igen tilbage til
bryggeriet, hvor der var afslutning og
præmiering. Vi havde meldt os til spisningen, fordi vi bagefter kørte direkte tilbage
til DK.

Da alle deltagende hundeførere samledes
i bryggeriets krostue til den afsluttende diplomoverrækkelse, var der en dejlig munter
og uformel stemning. Tido Bent stod for
diplomoverrækkelsen, og da det blev vores
tur, fik vi lige en kommentar med. Han
kunne ikke komme i tanke om noget mere
typisk dansk, når vi nu kunne opnå så flot
et resultat:” We are red, we are white, we
are danish dynamite”. Det blev til 72 point.
Tillykke til Bosco og Bjørn.
Tak til Bosco, Bjørn og Lene for en uforglemmelig tur.
Karl Waack-Möller

Bosco og Bjørn med reviransvarlige i baggrunden.
Foto: Karl Waack-Möller.

DMK´s schweissprøve ved Silkeborg den 12. august
Mødested: Overfor: Gjessøvej 40 b 8600
Silkeborg. P. plads til venstre i skoven, hvis
du kommer fra Silkeborg.
Mødetid fra kl. 8. Senest kl. 8:30. Prøve
start ca. kl. 9
Dommere: Per Christensen og Anders
Laigaard.
Stifindere: Hans Lau og Michael Bjerregaard.
Hjælpere: Carsten Trøjborg og Tommy
Baunwall.

Prøveleder Carsten Trøjborg
Münsterlændere har fortrinsret.

DMK-områderne

Hvalpe- og unghundetræning
Kurset starter onsdag den, 2. august kl. 17.30 første
gang med indskrivning. Kom venligst i god tid
denne dag. De efterfølgende 7 gange starter vi kl.
18.00 og sidste træningsdag er den, 20. september.
Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr.
400 og for ikke-medlemmer kr. 450. Kurset foregår
lige i starten af Korsdalsvej, til venstre, når man
kommer fra Roskildevej i Rødovre ( den gamle
rideskole ).

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

Der kan tilmeldes i 400m 3 timer. Klove
eller dråbeudlægning 450,-kr.
400m 20 timer. Klove eller dråbeudlægning. 500,-kr.
Rapportering 100,-kr. Der tages forbehold
for evt. regulering af prøvegebyr.
Al tilmelding foregår via www.hundeweb.
dk.

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 8. August 2017 og slutter
tirsdag den 5. september 2017
Kurset starter kl. 18.30 og slutter kl. 19.30 Kurset
starte kun op hvis der er min. 6 hunde. Pris for
kurset er 250 kr. Ved overtegning på kurserne vil
medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk
Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk.
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din
hund.
Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian Nøhr
Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på mail cnh@post.
tele.dk.
Foto: Annette Laursen.
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Adgangskrav og bedømmelser er efter
DKK’s regelsæt, som kan downloades på
DKK’s hjemmeside under (Aktiviteter /
Schweissprøver)
Sidste tilmelding 24/7 2017
Der kan efter prøven, købes pølser samt
øl og vand.
Eventuelle spørgsmål rettes til prøvelederen: C.Troejborg@hotmail.com

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.
Parkering på den vestlige side af motorvejen.
Start Onsdag den 2. august kl. 19:00, slut Onsdag
den 30. August 2017. I alt 5 onsdage. Pris: 50,- kr.
pr. gang.
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
Vand og slæb
Start mandag d. 12/6-2017 kl. 18.30
Mødested P-plads Ravnebjerggyden 42, 5491
Blommenslyst,
Der trænes 4 gange (hver 14. dag). Pris pr. gang
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50 kr. min. 5 hunde. Tilmelding til Michael Larsen
tlf. 25675143
Hvalpemotivation
Start onsdag d. 9/8-2017 kl. 18.30. Mødested Pplads Vejrup vej 73 5491 Blommenslyst.
Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde.
Tilmelding til Lars Thunberg tlf. 22112144.
Øvede hunde sensommertræning i apportering
i samarbejde med Trøstrup Korup jagtforening
Samme tid og sted. Pris 50 kr. pr. gang. Tilmelding
til Per Fischer tlf. 51822272

Område Nordsjælland:

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

Område Herning:

Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Apportering
Ekstra træning Vand-, Slæb- og Apportering
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl- 19.00. d.18/07. d. 25/07. d. 01/08. d.
08/08.

Område Holstebro:

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

Område Nordjylland:

Kontaktperson: Jens Brandt Andersen, Kystvej 118,
9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jensbrandtandersen@hotmail.com

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 60 65 69 90, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com

Område Himmerland:

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

Område Viborg:

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

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com
Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:www.
djurslandsjagthundeklub.dk se under aktiviteter.

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 41 77 08 13 , E-mail:
nls@biir.dk
Marktræning. Dato:: 6/8 kl. 9.00 og 27/8 kl. 9.00
Pris: 200 pr. gang.
Tilmelding nødvendigt – Carsten Trøjborg. Mobil:
20627002
c.troejborg@hotmail.com
Tilmelding bindende – først til mølle princippet.
DMK Vejle/Horsens
Sommerschweisstræning for let øvede. Det sker
ved Silkeborg følgende 4 onsdage i juli: 5/7, 12/7,
19/7 og 26/7. Mødetid: Sidst på eftermiddagen.
Den 26/7 afsluttes der med lokal schweissprøve
med Hans Lau Jensen som dommer.Træningen
gennemføres mhp. på at kunne bestå anerkendt
schweissprøve 4t/300m.
Der kan evt. aftales træning af boxstart og
wiedergang til 20t prøven. DMK afholder bl.a.
anerkendt schweissprøve på 400m/3t i Silkeborg
12/8-17. Træningen er dermed kun for (let) øvede
hunde/førere. Aht. praktisk afvikling af afsluttende
”lokalprøve” er der planlagt 10 pladser.
Fortrinsret til münsterländere, dernæst evt. andre
racer.
Da træningen tyder på at kunne blive overtegnet,
har vi valgt følgende proces for tilmelding:
– Seneste tilmeldingsfrist er søndag 25. juni
Tilmelding venligst til Tommy på email: tommyb@
baunwall.dk.
– Deltagere modtager herefter bekræftelse (fra
Tommy) på mail senest tirsdag 27/6.
– Deltagere skal (efter bekræftelse) forudbetale

samlet træningskontigent kr. 600,- senest lørdag
1/7.
Sker indbetaling ikke, gives pladsen til en anden.
Instruktører: Michael Bjerregaard & Tommy
Baunwall
Dommer: Hans Lau Jensen

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. Jagtlysten@gmail.com
Brugsprøvetræning m. fældning af fugl. Vi plejer
at have en skøn dag med masser af godt hundearbejde og glade hundefører. Ønsker du at deltage
så er det først til Mølle princip, ved tilmelding
til Heidi. Prisen for hele dagen er 950 kr. inkl.
Morgenbord. (maks. 10 hunde, minimum 4 hunde).
Husk medbring selv middagsmad.
Dato: 16. september 2017
Mødested oplyses V/tilmelding
ALLE RACER ER VELKOMMEN! Først til
Mølle.
Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com.
Penge skal overføres til Regnr.:1686 kontonr.:
3222331373.

Område Odsherred:

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

Område Sønderjylland:

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

Område Bornholm:

Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.
Aktiviteter:
annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Foto: Annette Laursen.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125,
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

Ud at træne på de sjællandske marker
os, så det sang i dækfløjterne, og unghundene fik store åbenbaringer.
Hunde og førere hygger sig, og det er meget lærerigt at deltage i marktræningerne.
Det kan varmt anbefales. Og en stor tak til
aktivitetsudvalget og til de lokale arrangører med deres gode marker og forbindelser
til positive lodsejere.
Tjek aktiviteter på gdh.dk, hvis du vil med
ud!
Ninna Falck.

Yes! Der er både udfordringer og succesoplevelser på markerne. Foto: Marianne Harild Sørensen.

Aktivitetsudvalget for Sjælland, øerne og
Bornholm har sørget for, at der i forårssæsonen har været rigtig gode muligheder for
at komme ud på markerne og træne.
Vi samles typisk 8 - 12 deltagere pr.
træning, men vi kan godt være flere. Her
er folk, som går målrettet efter sæsonens
markprøver. Der er dem, som hygger sig
med at træne lidt mark med jagthunden.
Og endelig er der de mere uerfarne men
interesserede GDH’ejere, som får nye ople-

velser med deres hunde og mange gode råd
med på vejen.
Vi har været ude i alt slags vejr, og vi har
været vidt omkring på vores fem træningsdage. Der er blevet trænet ved Stege på
Møn, Faxe på Sydsjælland og Kirke Såby
og Valore i det midtsjællandske. Vi har
mødt en stor variation af fugle og andet
vildt på marker, i remiser og i skel. Særligt
en søndag i Valore faldt alt i hak. Agerhøns,
fasaner, rådyr og harer væltede ind omkring

Freja er blandt de nye hunde til træning. Hun fik
både fugle og harer i næsen. Foto: Marianne Harild
Sørensen.

Hvert år på Klubben for Gamle Danske
Hønsehundes Generalforsamling bliver
årets hund kåret og får tildelt en vandrepokal, der er skænket af Brebølfonden. Årets
hund er den hund, der opnår det højeste
antal sammenlagte points på anerkendte
prøver og udstillinger i Danmark i det
foregående kalenderår. En prestigefyldt
anerkendelse, mange kæmper for!
Årets hund 2016 gik til DK01377/2012
Neptun med fører Jens Peder Saugstrup!
Kæmpe tillykke til dem herfra .

Årets hund

DKCH SECH NOCH NORDCH FICH INTCH Neptun
DK01377/2012, som I også vil kunne møde i vinderklasserne derude. Foto: Jens Peder Saugstrup.
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Rigtig go’ fest – selv rødbederne var der nok af
Årets hovedprøve var henlagt til St. St.
Blichers hjemegn omkring Viborg, og der
manglede hverken fugle eller præmieringer.
48 ekvipager var meldt til start ved
Klubben for Gamle Danske Hønsehundes
hovedprøve. Daugbjerg Forsamlingshus
var det naturlige udgangspunkt for dagen,
og alle var repræsenterede: de gamle og
erfarne, de håbefulde og ikke mindst de nye
og urutinerede hundeførere.
I Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
er der en god tradition for at tage godt imod
nye hundeførere. At få nye til at føle sig
velkomne og gi’ dem blod på tanden til at
blive i hundesporten og få hele hundens
potentiale til at folde sig ud. Som et kuriosum kan det nævnes, at yngste deltager var
13 år, og at der sås adskillige pensionister i
deltagerskaren.
Efter, at hundeførerne havde forsynet sig
ved den store morgenbuffet, slog prøveleder Kim Sørensen tonen an til dagens
udfordringer. De fire kyndige dommere, der
havde til opgave at få mest muligt ud af dagen, var Ordførende dommer, Knud Steiner
Føhns samt Erik Petersen, Jørgen Larsen og
Leif E. Jensen.
Efter den traditionelle ‘tællen i mandtal’
skiltes holdene ud i alle verdenshjørner.
Dem, der havde længst, måtte køre ’hele
fire kilometer’ for at komme til de anviste
terræner. Også her viste de tre tilrettelæggere af prøven deres format. Her blev ikke
brugt unødig tid på transport. Nu var det
på markerne, at hundene skulle vise deres
værd!

Fuld fart over rapsmarken. Foto: Morten Lee Pedersen, Viborg Stift Folkeblad.

Prøvens yngste deltager, Asbjørn på 13 (yderst til højre) venter på, at det bliver hans tur. Foto: Morten Lee
Pedersen, Viborg Stift Folkeblad.

Uden mad og drikke. Frokosten blev nydt på heden. Foto: René Hansen.

www.fjd.dk

Masser af fugle
Deres udsendte reporter valgte at følge med
Hold 1 rundt på dagens prøve, og jeg skal
da lige love for, at dagens melodi blev slået
an allerede af de to hunde, der var ude i dagen første slip. Hundene blev sluppet i god
vind på raps. Rapsen havde en tilpas højde
til, at de medfølgende tilskuere kunne overskue de hunde, der var ude i slippet. Og
allerede midt på marken kom dagens første
markering, stram stand og fin rejsning af
parhøns. Så var tonen ligesom slået an til en
dag med mange fugle, og jeg skal da love
for, at holdet fik set fugle. Jeg talte 12 par
agerhøns og fire fede harer.
Så gik det ellers derudaf. På holdet var der
kun én hund, som ikke var markprøvepræmieret i forvejen, så med en masse venlige
drillerier kunne dommer Knud S. Føhns
få skudt over hundene, efterhånden som
dagen skred frem, og de forskellige hunde
opnåede den så eftertragtede stand.
Da klokken slog 12, blev residensen
forflyttet. Frokosten var henlagt til et
fantastisk område; Kongenshus Hede og
Naturpark. Her var der mulighed for at
nyde de medbragte madpakker i det smukke
forårsvejr, som hele dagen var med til at
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

Resultater fra hovedprøven
15 præmierede hunde, 11 med 1. præmie.
En præmieringsprocent på 31. Meget flot.
Bedste unghund med 1, pr.:
DK12160/2014 - Tjalfe Opdrætter: Jens
Jacob Nedergaard
E/F: Lea Merrild Vestergaard.
Bedste hund i åben klasse med 1. pr. og
prøvens bedste hund: DK06567/2013 Flade Revdal Bertha
Opdrætter: Gert Bonde Iversen
E/F: Morten Kølbæk Christensen.

Hovedprøvens bedste unghund, (tv) og prøvens bedste åben klasse hund der også blev prøvens bedste
hund. Foto:René Hansen.

Gamle Danske, der har gjort det godt
Jeg er så klar. Foto: Morten Lee Pedersen, Viborg
Stift Folkeblad.

skabe de optimale betingelser for en perfekt
prøve. Høj klar luft, 11 graders varme og en
5 til 6 sekundmeters vind fra vest, jo selv
vejret havde arrangørerne styr på. En smuk
dag at gå i Steen Steensen Blichers fodspor.
Forfatteren, der jo som tro følgesvend netop
havde en Gammel Dansk Hønsehund.
Efter en kort frokost, hvor alle var blevet
opdateret på, hvordan det så ud på de
øvrige hold, var der afgang tilbage til de
før omtalte terræner. Der var på daværende
tidspunkt enkelte hunde, der endnu ikke
havde haft chance for fugl. I løbet af den
næste times tid var dette ordnet. For de
fleste var det gået godt, for enkelte var det
gået mindre godt, men på den anden side
er det jo det, der er charmen ved de højt
elskede hunde, vi har med at gøre.
Matchning og gule ærter
På Hold 1 var man så betids færdig, at dommer Føhns kunne give sin kritik i terrænet
til alle på holdet. Og så var det af sted til
matchningen, som var sat til at begynde kl.
15. Har var der to unghunde, der havde
gjort sig heldigt bemærkede i løbet af dagen
og to åbenklassehunde, der havde skilt sig
ud. For unghundenes vedkommende blev
til en overbevisende sejr til Lea Mervild
Vestergaard og Tjalfe, og i åben klasse gik
sejren til Morten Kølbæk Christensen med
Flade Revdals Bertha.
Efter den flotte demonstration af prøvens
dygtigste hunde fulgtes alle ad de få hundrede meter tilbage til Daugbjerg Forsamlingshus. Her ventede de traditionelle gule
ærter på hundeførere, dommere, gæster og
klubbens gode sponsor, HIKE hundefoder,
som havde udsat fine foderpræmier til samtlige præmierede. Og så er det, at vi vender
tilbage til indledningen: De gule ærter var
fantastiske, og der var rødbeder nok!
Troels Djælund.
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Charletan’s Jackie DK17821/2014- har scoret hattrick; Har fået tre 1.præmier i streg i åben klasse på
markprøve. Foto:Christian Aasberg Poulsen.

Theibelgård’s Lukas DK 09859/2015 er kommet i
vinderklasse i en alder af 22 mdr. Foto: Karen Marie
Gerstrøm.

Danmarkshistorie
Der blev nok skrevet Danmarkshistorie i
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde,
ved Danmarks Jægerforbunds markprøve
i Uldum d. 19 marts, ifølge dommer Allan
Bredsgaard.
Der var otte hunde til start. To Gamle
Danske hønsehunde var repræsenteret.

Et par stolte hunde og fører. Foto Gunnar Thorkildsen.
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Charletans Hazel med fører Andreas
Konstmann-Lange og Molly med fører
Gunnar Thorkilsen. De to Gamle Danske
Hønsehunde var nemlig de eneste, der
blev præmieret på prøven, endda med en
fornem 1 præmie.
Gunnar Thorkildsen

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

At lave en hovedprøve er ikke bare lige…..
Gammel Dansk Hønsehund er den eneste
stående jagthunderace med dansk oprindelse. Den kan føres helt tilbage til starten
af 1700-tallet. Den folkekære præst og
digter Steen Steensen Blicher (1782-1848)
nød at tage på fuglejagt på den jyske hede
sammen med sin gamle danske hønsehund.
Så når man står med en Gammel Dansk
Hønsehund i hænderne, står man med et
stykke gammel dansk kulturhistorie. Klubben for Gamle Danske Hønsehunde blev
etableret i 1947. Så i år har klubben 70 års
jubilæum. Dermed er det meget passende,
at hovedprøven i år bliver holdt på arealer
i nærheden af den jyske hede; Kongenshus
Hede.
Mulighederne for at finde arealer til vores
Hovedprøve i det jyske er blevet sværere
og sværere for arrangørerne. I og med at
interessen for markprøvesporten blandt
GDH-ejerne er vokset, er vi blevet nødt til,
at opdyrke “nye” områder og terræner. Så
Jens Christian Larsen, Jan Hansen, Kim Sørensen og René Hansen har bogstavelig talt
banket på gårdmændenes døre og spurgt,
om vi må gå på deres marker til GDH Hovedprøven. Firkløveret er blevet mødt med
stor venlighed og interesse. Efter mange
gode snakke med mange interesserede
lodsejere her og der, er der blevet samlet
godt 2000-2500 hektarer sammen omkring
Daugbjerg, Mønsted og Lånum.
- Udfordringen bliver dog, at mange af
landmændene er nødt til at pløje deres
marker op for at gøre klar til forårssåning,
men vi ved, at flere har ventet af hensyn til
Hovedprøven. Vi er novicer, og der ligger
et kæmpe arbejde i at forberede sådan en
Hovedprøve helt fra bunden. Der har været
mange ting og forhold, vi har skullet sætte
os ind i, siger René Hansen, der er koordinator for Hovedprøven.
-Håbet med det store arbejde er, at vi også
kan afholde et par mindre men gode efterårsmarkprøver på nogle af terrænerne, siger

Terrænerne bliver fyldt op med GDH´ere. Foto: René Haagen.

prøveleder Kim Sørensen.
Allerede i sommeren 2016 har Jens
Christian Larsen sat familieflokke ud på
arealerne. Der er flere steder blevet lavet
vildtstriber, så agerhønsene har nogle gode
steder at søge hen og har gode muligheder
for at kunne reproducere sig selv.
-Der bliver ikke drevet jagt på agerhønsene. Hovedformålet er, at natur og
vildtpleje skal gå hånd i hånd med markprøvesporten, og at vi over en årrække kan
genskabe en naturlig bestand af agerhøns i
området, siger Jens Christian Larsen.
Stor tak til alle lodsejerne og DaugbjergMønsted Jagtforening for lån af de fremragende arealer. Vi håber på et godt og
forhåbentligt langvarigt samarbejde til gavn
og glæde for alle parter fremover. Derudover skal der også lyde en stor tak til Leif
Kirkeby, indehaver af Hike, der har sponsoreret alle de flotte præmier til vinderne og
bakket vores idé og ambitioner op helt fra
den spæde start.
Læs evt. artiklen ’Blichers jagthund’. Den
ligger på gdh.dk i Historisk arkiv, bag login.
Lisbeth Ahm Hansen.

Blicher på heden. Leif Ragn Jensen, Foto: Venligst
udlånt af Blicheregnens Museum.

De lavede hovedprøven. Fra venstre: Jens Chr. Larsen, Kim Sørensen, Jan Hansen og René Hansen. Vi kan ikke takke nok for det store arbejde. Privat foto.

AKTIVITETER
13. august: Familiedag Sønderjylland
Kontakt: Karen Skjoldager, 23683888
19. august: Familiedag Sjælland
Kontakt: Tycho Hjort & Marianne Harild Sørensen,
28768267/24203512 el. tycho_hjort@adslhome.dk

19. og 20. august: Jagt- og Naturmesse Gram Slot.
Kontakt: Karen Skjoldager, 23683888
19. og 26. august: Markprøvetræning Fyn
Kontakt: Ole Grundt Larsen, 65961345/23465440
Opdateret overblik: Aktivitetskalenderen på gdh.dk. Se under
’Prøver og aktiviteter.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

Fire placeringer
5-klub International vinderklasse i Vildbjerg 1. april
Forårsvinderklassen blev som tidligere år
afholdt på terræner i Vildbjerg og Herning,
og man mødtes til morgenkaffe hos Bent
Christensen. Modsat sidste år startede prøven på de store arealer i Vildbjerg, her blev
hundene afprøvet på fart og stil, før man
kørte til terrænet i Herning. I Herning var
der som altid en fin bestand af vilde fugle,
der blev talt 9 Agerhøns og 7 Fasaner, og
der var både Råvildt og Harer på dagens
terræner. Ikke alle hunde magtede de vilde
fugle, som løb lystigt i rapsmarkerne og var
svære at sætte.
Der var 11 hunde på prøven. 7 Langhår,
2 Viszla, 1 Weimaraner og 1 Gl. Dansk
Hønsehund. Tak til hundeførerne for god
stemning hele dagen.
Tak til dommer Carsten Lundhøj og
ligeledes stor tak til prøveleder Carsten
Lawets og terrænleder Bent Christensen for
en veltilrettelagt prøve hvor der var styr på
tingene.
Tak til sponsoren af foderpræmierne, Højvangs Petfood v/Carsten Olsen.
Resultater:
Tor DK08811/2012, Opdr: Torben Gild-

1.-4. vinder, som alle var Tysk Langhår. Foto: Hans Petter Lauridsen.

bjerg, Herning, E/F: Kim W Jensen
1. vinder HP CACIT Pokal
Sjørslev´s Figo DK 10500/2012, Opdr:
Holger Pedersen, 8305 Samsø, E/F: Bjørn
Lindberg, 4050 Skibby
2. vinder HP Reserve CACIT
Dybdalgaard´s Bijoux DK07826/2011,
Opdr: Jørgen Gram Petterson, Stouby, E/F:
Jørgen Gram Petterson

Hovedprøve i Bedsted
Langhårsklubbens Hovedprøve 2017
blev afholdt i Sønderjylland d. 25. marts,
nærmere bestemt i Vilsbæk, Hammelev og
Bedsted, i glimrende markprøvevejr og på
arealer med god bestand af kun vilde fugle.
På hold 1 i Vilsbæk var der 12 - 15 parhøns
på terrænet, på hold 2 i Hammelev 11 par
og på Johns terræner i Bedsted var der også
god tilgang til fugle, da begge hold afsluttede her.
Stor tak til Per Jørgensen for velvilligt at
stille terrænet i Vilsbæk til rådighed!
På prøven deltog 18 Langhår og 1 Ruhår,
af forskellige årsager lidt færre end sidste
år. Vi håber at der næste år kan deltage så
mange som vi plejer.
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3. vinder HP
Smilla DK08819/2012, Opdr: Torben Gildbjerg, E/F: Tommy Thomsen, Herning
4. Vinder
Jeg synes man må sige, at det er flotte
resultater, at ud af 7 Tysk Langhår (ud af
11 hunde i alt) besætter vi 1. – 4. vinder
pladserne. Stor tillykke

Aktiviteter
Stor tak til John Møller og Just Mikkelsen
for en særdeles veltilrettelagt prøve. Ligeledes tak til dommerne Bjarne Nürnberg
og Bjørn Hemme, samt terrænledere Per
Jørgensen og Just Mikkelsen.
Sluttelig en stor tak til hundeførerne, som
dagen igennem sørgede for den gode stemning med godt humør. Det var en fornøjelse
at opleve den gode stemning, der atter var
på hovedprøven.
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Familiedag
Kreds Midtjylland arrangerer familiedag den 19 august på Bøllundvej 32,
mere info senere.
Kreds Sydjylland og Fyn arrangerer
Familiedag, d.18/6 kl. 10:00 -??
Yderligere info findes på klubbens
hjemmeside
Apporteringsprøve
5-Klub Apporteringsprøver på Sjælland den 17. juni og Midtjylland den
18. juni - se fælles annonce andet
sted i bladet.

LANGHÅRSKLUBBEN

UT Tølløse 9. april
Unghundetest (UT) er en prøve tilsvarende
den tyske VJP, som har til formål at teste
unghundens naturlige anlæg til sporarbejde,
brug af næse, stand & evnen til at lade sig
føre. Prøven er forholdsvis ny i Danmark og
bliver afholdt af ”Jagtbrugshunde”. Prøven
er anerkendt af DKK.
På opfordring besluttede jeg mig for at
deltage i en UT.
I første omgang var Caja og jeg tilmeldt
til UT i Odder, men grundet for mange
tilmeldinger i forhold til terrænets kapacitet
blev der sorteret en del hunde fra, inklusiv
Caja. Der blev spekuleret en del i, hvor jeg
så kunne tage til UT. En af mulighederne,
som var en tur til Tyskland, var tæt på at
kunne lykkedes. Det eneste der manglede
var en rabies vaccination på hunden, men
grundet den sene aflysning var det for sent
at vaccinere. Der var snak om en ekstra
UT i Jylland til de aflyste deltagere, men
det endte med, at vi blev meldt til prøve på
Sjælland, Ida Thyssen & Dan Esbensen var
så venlige at tilbyde overnatning.
På prøvedagen var vi 4 hunde i alt, hvoraf
to hunde med svensk fører. Vejret var så
godt som det kunne være, skyfri himmel
og let vind. Planen var at gå alle fire hunde
på linje, ligesom var det en haretramp,
hvis der blev rejst en hare, gjaldt det om
at hunden ikke så haren. Af de hunde som
ikke så haren blev udvalgt en, som skulle
gå det varme harespor. Jo længere hunden
fulgte sporet jo bedre. Hvis vi kom forbi en

remise med chance for fugl, blev en enkelt
hund udvalgt for at afsøge. De hunde som
af forskellige årsager ikke viste anlæg blev
afprøvet indtil det lykkedes, da dagen var
omme havde alle hunde i hvert fald haft
mulighed for at vise anlæg. Sidst på dagen
skulle hundene testes i et kort marksøg og
om hunden var rolig i skud.
Alle fire hunde til UT i Tølløse bestod
prøven, tilmed var alle hunde over 60 point
samlet, hvilket anses for ”særdeles godt”.
Vi mødtes hos Henrik Raae Andersen
(Prøveleder) klokken 8:00, prøven startede

lidt i otte og sluttede lidt i fem, en lang dag
for både fører og hund. Stor ros til Henrik
for sin måde at tackle det praktiske på, alle
var med på, hvordan dagen skulle forløbe.
Henrik gjorde det klart, at det på denne dag
ikke gjaldt om at finde fejl, men derimod
samarbejde om at få det bedste ud af hunden. Helt klart en positiv oplevelse. Henrik
gjorde sit for at dagen skulle blive god.
Sidst skylder jeg Leif Hansen en stor tak
for hjælp med forberedelse til prøven.
Beretningen er skrevet af Anton Kolding –
fører af Caja.

Caja, som er helt udmattet efter en dejlig oplevelsesfuld dag. Foto: Anton Kolding.

Find dyret!
5-klub Schweissprøve på Sjælland søndag
den 30. april
Ialt var der 18, der gerne ville deltage på
prøven. 7 stk var fremmede racer og en
håbede på at kunne nå at tilmelde sig efter
anmeldelsesfristens udløb. Deltagerne endte
med at være 3 Weimaraner, 3 Vizslaer, 2
Gammel Dansk Hønsehunde og 1 Tysk
Langhår. En dobbeltfører meldte fra kl.

23.57 pr. SMS dagen før. Det så jeg først
om morgenen. Så dermed var vi 2 Weimaranere mindre. Vores dommer var Kristian
Graversen. Vores 1. stifinder, som havde
sagt ja tak meldte efterfølgende fra. Idet
Schweisshundeførerforeningen havde lavet
efteruddannelse, kunne vi ikke finde en
stifinder til prøven, som først var planlagt
at skulle holdes i Nordsjælland. Den blev

derfor flyttet til Dianalund på Midtsjælland.
Her vil jeg gerne sige tak til Jørgen Larsen
for hans hjælpsomhed, så det blev muligt
for os, at være der.
Jeg vil ikke skrive mere om prøven,
idet deltager Vagn Dalgaard Jensen med
Sjørslev’s J. Ella har lovet at skrive om
prøven. Det kommer i næste nummer af
Jagthunden.

Dommer og deltagere. Foto: Ida Thyssen.
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak,Viborgvej 308,
Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 29 44 00 69
e-mail: kasserer@weimaraner.dk

Min første markprøve
Søndag den 2. april afholdt klubben
hovedprøve og jeg stillede med min første
hund Hunting Grey Star Norma Jean i
ungdomsklassen. Jeg har i fem år gået med
på diverse prøver og taget billeder samt hørt
på timevis af hundesnak og gode råd. Det
skulle vise sig, at jeg fik brug for en hel del
af andres erfaringer sidst på dagen.
Vi havde været til marktræning i Nørager Jagt- og Hundesportsforening samt
en meget fin lokal prøve i Kronjyllands
Jagtforening, hvor der dog ikke var chance
til fugl i vores fem slip. Norma fik dog lært
at få det lange ben foran, da vi som den
eneste unghund i kontinental gruppe, fik lov
at gå med de engelske hunde hele dagen og
derfor fik en hel masse søg, fart og stil med
os hjem.
Men tilbage til hovedprøve. Dagen
startede med morgenmad og parole kl.
8:30, hvor prøveleder Casper Raahede
bød velkommen. Herefter var der opråb af
hundene, præsentation af terrænledere og en
livlig snak omkring de pokaler, som var på
højkant denne dag.
Herefter var det af sted til terrænerne. Jeg
var på hold et, hvor der var otte unghunde
og to åben klasse. Klubbens holdning er, at
andre racer er velkommen og derfor var der
både ruhåret, drente og korthåret sammen
med os denne dag. I løbet af dagen blev
vi udfordret med 17 harer, 12 rådyr og 21
chancer til fugl, så vi fik bestemt det vi kom
for, på de super gode terræner omkring
Hobro, som Carsten Jakobsen stillede til
rådighed.
Det var super fedt at være på prøve med
Søren Beuchert, som har en bror til Norma,
nemlig Hunting Grey Star James Dean, og
flere gange var de to hunde ude sammen og
jeg indrømmer da gerne, at det giver ekstra
hjertebanken, da de er mit eget opdræt.
Et af de råd, som jeg har hørt lige fra
starten var – hold jer til! - forstået på den
måde, at man skal holde øje med dommeren og ikke gå nede bag ved og snakke.
På den konto fik jeg i hvert fald et slip
ekstra, som jeg ikke er sikker på, jeg ellers
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ville have fået. Men nu stod vi der – lige
i første række og blev kaldt frem sammen
med Johanna Jungstra og hendes åben
klasse hund Cille. Vi slippes på raps i svag
modvind og ca. 150. Marken er forholdsvis
flad og dagen er ved at være slut. Jeg har
haft to situationer med fugl, som ikke når
at blive afviklet, da fuglene bliver løbet op
af makkerhund, så jeg er godt klar over, at
tiden snart er gået. Der er ingen tvivl om, at
der er fugle her, så nu er det bare om at få
dem fundet i en fart. Da vi er kommet ind
i marken ser jeg en lavning på min venstre
side og jeg tænker dér! Massevis af gode
råd klinger i mit hoved – læs terrænet, hvor
vil fuglen sidde, kom ud til kanten, osv.
Sandsynligheden for fuglene vil sidde her er
stor, så jeg får i en fart sendt Norma til venstre, for at få hende hen i det lave område
inden Cille kommer (undskyld Johanna!).
Norma er nu næsten ved det lave området
og vender og bum! Så står hun og jeg rejser
armen, men så løber fuglen og hun følger
efter og bum! Hun står i smuk stram stand
og jeg løfter armen og kigger tilbage mod
dommeren, der har løftet pistolen. Jeg
sender Norma frem og hun avancerer villig

Der bliver rejst fugl. Foto: Morten Hougaard.
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på ordre og rejser promte en enlig agerhøne. Det var simpelthen et stort øjeblik,
det vi alle drømmer om, så det var tæt på, at
jeg kneb en tåre. Da dommeren har skudt,
bliver det for meget for Norma, så hun følger fuglen på vej, hun kommer dog hurtig
tilbage og vi får en 3. præmie.
Det er jo godt at have noget at arbejde
med, men jeg er glad – glad for at føre min
første hund på prøve, som jeg ikke havde
forventet, jeg nogen siden ville komme til
og glad for at få en markprøve præmiering,
som en del hundefører aldrig oplever at få.
Det var en rigtig god, men også lang dag,
og det glæder mig, at Søren og Dean fik
Førerpokalen, for de kæmpede virkelig
hele dagen i seks lange slip. Ligeledes fik
Dean og Normas far Thornvig´s Chester og
Tommy Klausen en 2. præmie. Dagens bedste hund blev Martin Pedersens MARKP
Falco, der blev 1. vinder i vinderklasse
og efterfølgende var i matching med Pia
Jensens Hot Shoot´s Punktum. Det blev dog
MARKP Falco, som vandt matchingen og
dermed fik Junkerstatuetten med hjem.
Hunting Grey Star Norma Jean og Jette
Veggerby

DANSK WEIMARANER KLUB

Jagtmesse i Hillerød

Kommende arrangementer
Familiedag Søndag 4. juni 2017 - Nr.
Snede
Mødested: DCH’s. træningsbane, Skovbakken 39, 8766 Nr. Snede.
Tilmelding senest d. 1. juni 2017 til Flemming fto@mail.tele.dk
Ved spørgsmål kan Flemming kontaktes
på 4027 4444 eller Peter på 2442 9564.
Apportering og VSA-træning onsdag 7.
juni 2017 kl. 18:00 – 21:00 - Sunds
Møde sted: Hos Charlotte Thornvig,
OVERFOR Linnebjergvej 7, 7451 Sunds.
Pris: kr.50 pr. hund. Tilmelding senest d.
4. juni 2017 til Flemming fto@mail.tele.
dk

I en stille stund kan der snakkes hunde på standen med naboerne. Foto Susanne Helmig.

Den første weekend i april var der jagtmesse i Frederiksborgcenteret i Hillerød.
Sammen med JFD og korthårsklubben, var
vi af arrangørerne spurgt om vi vil deltage
på messen, og dermed vise endnu en race af
de ståendende hunde. Sådan en chance kan
man ikke lade gå forbi uden at gribe den!
Hvad viser man så på sådan en messe?
Hunde naturligvis! Man kan ikke have en
messestand, og så ikke have hunde på den.
Der udover viser man hvad man laver som
speciel klub for en race. Derfor var der
nogle sjællandske medlemmer der venligst
meldte sig da standen skulle bemandes, og
så var der lige ham der kørte fra Ribe t/r
lørdag, for at stille på klubbens hovedprøve
om søndagen i Hobro.
Det blev til tre gode messe dage med en
masse hundesnak med de besøgende. Der

var alt fra besøgende der aldrig havde set
en weimaraner før, så var der dem der kun
havde set den som korthåret men aldrig
som langhåret, og så var der dem som godt
kendte racen.
Nogen kom og spurgte om et råd til apportering eller lydighed, andre vil gerne høre
mere om racen, og enkelte blev så begejstret, at de hjemme kikkede på weimaraner
klubbens hjemmeside med hvalpe til salg.
Det var en rigtig god messe, og der blev
snakket meget ”hund” og aftalt senere
træning med nye makkere og på nye terræner. Således vil jeg gerne sige tak til
alle som hjalp med at få dette gennemført,
samt opfordre andre til at deltage på disse
jagtmesser – det er en god mulighed for at
få en snak med dem har en hund men ikke
er medlem af en klub.

Søndag den 11. juni afholdes den årlige
FJD Udstilling i Vissenbjerg på Fyn, også
kaldet jægernes udstilling. Overvejer du at
købe en jagthund, er du velkommen
til at komme og se mere end 14 forskellige racer og der er rig mulighed for at tale
med masser af jægere, der kan fortælle om
netop deres hund.

Foto: Flemming Østergaard.

5-Klub Apporteringsprøver 2017 på
Sjælland og Jylland.
Apporteringsprøve Sjælland:
Lørdag den 17. juni 2017 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: fredag den 9. juni 2017.
Mødested: Overmosegård, Hammervej
27, 4700 Næstved
Prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob.
41 42 21 81. E-mail: abmvizsla@krudt.dk
Kaffe og brød fra kl. 8:00 til alle der
møder op (deltagere og tilskuere/hvalpekøbere).
Apporteringsprøve Midtjylland:
Søndag 18. juni 2017 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 11. juni
2017.
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej
50, 7160 Tørring
Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4,
7160 Tørring. Tlf. 75 80 21 41 /
23 10 53 69
E-mail: theibelgaard@dlgtele.dk
Generelt for apporteringsprøverne:
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.
hundeweb.dk
Prøven er åben for alle racer, gebyr er på
225,

Selvom man er lille kan man godt hilse på en stor hund. Foto: Niels Kongsbak.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

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

Dansk Vizsla Klubs Forårsmarkprøve

Foto: Tina Schulze.

Traditionen tro afholdt Dansk Vizsla Klub
en Forårsmarkprøve. Det foregik i Hammel omegn. 23 hunde fra hele landet var

tilmeldt prøven.
Vejret var fint. Det kneb dog lidt med
vinden til tider, men fugle var der. Dog så

Forårsmarkprøve på Bornholm
En hel weekend gik med markprøverne
på Bornholm. Første dag var det DJ og
anden dag FJD. Begge dage afvikledes
med samme dommer, men på forskellige
terræner.
Lørdag var 11 hunde tilmeldt. I åben
klasse blev der givet en 1. pr. og to 3. pr. og
i unghundeklassen blev der givet en 2. pr.
og en 3. pr.
Søndag var der 7 hunde tilmeldt. Desværre
blev ingen præmieret.
Det var to rigtig gode dage med gode terræner.
Tak til arrangørerne, deltagerne, dommer
og ikke mindst til de der lagde arealer til.

Stand på Bornholm. Foto: Alex Johann Thiesen.
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vi ikke så så mange som for et par år siden
samme sted.
På mit hold var der 3 klasser: Unghunde-,
åben- og international vinderklasse. Dommeren gjorde sit for at alle fik mulighed for
at komme for fugl. Det lykkedes dog ikke
helt.
Resultater:
Unghundeklasse: Rønnegårds Rambo
DK11361/2015 1. pr. Rønnegårds Rhena
DK11368/2015 1.pr. Rønnegårds Simon
DK08941/2016 1.rp.
Åbenklasse:Humlekrogen’s Ollie
DK15385/2014 2.pr.
International Vinderklasse: DKCH
MARKPR Michen’s Kenzo DK01346/2012
1. pl.
Forårs markprøven er en god lejlighed til
at møde andre kendte og nye ansigter, noget
vi alle bør støtte om. Der bliver talt meget
om hundene og delt erfaringer. Så selv om
det måske kan være en lang tur for nogle
(jeg kommer selv fra Bornholm), så synes
jeg det er turen værd, selv om hunden ikke
bliver præmieret på dagen.
Tak til alle for en hyggelig dag.

DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
Telf. 20 25 74 30
e-mail: ssj@gribskovens.dk

Så er der en tæve til jer
Sådan lød det d. 26-05-2016 kl. 16:00 fra
Kennel Grand’s Uniq. Vi havde på det
tidspunkt ikke haft breton i et års tid, og
huset var så småt begyndt at mangle den
energi, harmoni og kærlighed vi havde haft
omkring os de sidste 20 år.
Det blev dagen, og vi skulle ud og hente
gaven – ikke nok med at det var en gave
i sig selv at få en så lækker hund som
Mabelle, så var hun jo også en fødselsdagsgave til manden i huset. Hvordan fortæller
man en mand, som har kigget på bretonhvalp de sidste 6 mdr., at han efter – hvad
der føles som flere års ventetid – nu skulle
have breton igen?

Foto: Louise Schmidt.

Det var svært at holde det hele hemmeligt
så længe, men bestemt det hele værd. En
video med lidt billeder, info om kennelen
og info om hhv. mor og hvalp blev sat på
tv’et. Glæden var ENORM, og slet ikke til
at skjule. Skuffelsen var dog at ane, da han
med store øjne kiggede ned mod værelset,
da min søster og jeg efter videoen gik ned
for kun at hente foderspand, legetøj, snor
mv.- og altså ikke for at hente den hvalp,
han håbede ville komme rendende ind til
ham.
Ugerne efter kunne ikke gå stærkt nok,
og vi var alle ved at sprænges. Vi ville bare
have hende hjem. Nu. Det blev dagen, og
de 10 min. kørsel derud, var de længste
minutter længe. Nu var det ikke bare besøg,
i dag skulle hun med os hjem.
Vi var officielt breton-ejere igen, og denne
gang skulle det være noget andet. Før i
tiden har bretonen været en familiehund og
jagthund for os. Vi har aldrig gjort det vilde
i hverken udstilling eller markprøver. Nu
er ræset begyndt, og hvor skal man starte?
Det er et gedemarked når man kommer
som ny, og det er hverken til at finde hoved
eller hale i. Hvem skal man spørge? Hvem
kan hjælpe? Spørgsmålene var mange, og
her var det guld værd, med en kennel, som
hellere end gerne vil hjælpe. Efter utallige
sms’er og opkald begyndte der at blive sat
krydser i kalenderen, og vi kunne se frem
til både marktræning og udstilling. Det hele
gik pludseligt stærkt, og det kom bag på os
alle, hvor mange muligheder der er, selv for
små hvalpe.
Marktræningen på heden var en oplevelse
for såvel hund som ejer. Der kom rigtig
mange gode råd på vejen, og ingen spørgsmål var for dumme. Vi er blevet taget rigtig
godt imod i Dansk Breton Klub, og folk vil
hellere end gerne hjælpe. Det giver gode
bekendtskaber og gode muligheder. Ud over
en god dag for os, var det tydeligt at mærke
på Mabelle, at det her var noget hun kunne
lide. Vi synes hun rendte pænt langt, men
kunne hurtigt se, at hun jo faktisk holdt sig
ret tæt ved os i forhold til de mere garvede
hunde. Men uanset hendes distance og
www.fjd.dk

Foto: Louise Schmidt.

afsøgningsområde, havde hun en fest. Jeg
er ikke helt sikker på, om hun egentlig ved,
hvad hun ledte efter eller lavede, men der
blev helt sikkert forbrændt noget energi og
det var en kæmpe oplevelse.
Masser hunde, masser mennesker og masser plads at løbe på. Dagen var omme og
vi var klar til en eftermiddag med en træt
hund. Mabelle ville imidlertid noget andet.
Hun skulle da selvfølgelig ikke snydes for
en tur på marken herhjemme. Hun hørte
en hånd tage ved dørhåndtaget og der gik
herefter ikke mange sekunder, før hun stod
med store øjne for at bevise at hun altså slet
ikke var træt. På denne tur – selvsamme
dag – var det underligt tydeligt at mærke,
at hun havde været til marktræning. Hun
søgte allerede bedre af, og der var mere ro
på hendes far, som nu vidste, at hun nok
skulle blive.
Næste skridt var udstilling, men mere om
den oplevelse senere.
Louise Schmidt
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Tre generationer på vinderklasse
På DBK´s internationale forårsvinderklasse
stillede 3 generationer af Stenhøj-familien
op. Farfar Aage med Stenhøj Ronja, farbror
Jens med Strandbys Bon og Oskar med
Aida. I lang tid lå det til, at de tre – ud over
deltagelse af 3 generationer - ville skrive
historie og komme med over middag, men
Strandbys Bon syntes at han i formiddagens
sidste mini-slip skulle ødelægge sin fine
position fra 1. slip med en perfekt fugletagning, ved at forfølge en drilsk fasankok, der
lettede ret foran, da hundene blev sluppet.
Så det blev Aida og Stenhøj Ronja, der kom
med til 2. heat, hvor rutinen sikrede Ronja
og Aage en plads som 4. vinder med HP.

Oskar fejrer sin fugletagning. Foto:

Æresmedlem Betty Hansen er afgået ved døden

Betty Hansen. Privat foto.

Søndag den 19. marts døde Betty Hansen
efter nogen tids sygdom. Betty Hansen var
æresmedlem i Dansk Breton Klub.
Betty og hendes mand Børge Hansen blev

medlem af Dansk Breton Klub et par år
efter klubbens start, da de købte Bretons
Siv. I 1969 overtog Børge kassererposten
efter Birthe Bach. Udover at holde styr på
klubbens økonomi, så var det også Børge
og Betty, der duplikerede og udsendte cirkulærerne til klubbens medlemmer. Disse
cirkulærer var forløberen for det senere
klubblad Bretons. Det arbejde, som ægteparret Betty og Børge udførte for klubben,
lettede i høj grad arbejdet for klubbens
formænd. Det var et 100% fritidsjob for
dem inkl. den tid, som Børge brugte på
jagt og træning af hans hunde. På prøverne
var Betty altid med, ligesom hun også tog
sin tørn, når de havde hvalpe opdrættet
under kennelnavnet Bresiki.
I 1980 døde Børge pludseligt. Det var
et stort tab for klubben. Efter en kort
forhandling påtog Betty sig kassererposten
uden bestyrelsesmandat. Dette mandat
fik hun dog senere og fungerede derefter
i mange år som klubbens kasserer. Betty
havde virkeligt styr på økonomien. Hun

var kontant, når der skulle indkaldes regnskaber og andre former for afregninger,
men den kontante facon blev respekteret,
og hendes medfølgende friske bemærkninger gjorde, at hun var ven med alle de
klubmedlemmer, hun kom i kontakt med.
Som en cadeau til det store arbejde,
Betty havde udført helt fra pionertiden for
Dansk Breton Klub, blev hun udnævnt til
æresmedlem ved 40 års jubilæet. Så længe
Bettys bentøj holdt til det, deltog hun i
hovedprøverne og andre arrangementer
i nærheden af hendes bopæl i Aalborg.
Senere, da Betty ikke mere kunne deltage,
holdt hun sig hele tiden a jour med, hvad
der foregik i klubben.
Ved Bettys død har vi ikke bare mistet
et æresmedlem, men også en hengiven
beundrer af vores race Breton. Vore tanker
går til Bettys to døtre og to børnebørn, som
har mistet en kærlig og opofrende mor og
mormor.
Æret være Betty Hansens minde.
Aage Stenhøj Jørgensen

Apporteringsprøver og udstilling sommeren 2017
Årets hunde 2016
På klubbens generalforsamling kunne de
fremmødte fejre følgende hunde
Midtvejs Loke ved Karsten Hinnerup –
bedste hund med Gættes Mindepokal og
Kennel Stenhøj vandrepræmie
Strandbys Bon ved Jens Stenhøj Jørgensen – bedste unge hund pokal

Her en oversigt over sommerens apporteringsprøver (A og B) og årets udstilling i Mou. Du
kan læse mere på hjemmesiden samt tilmelde dig via hundeweb.
Sjælland: Racedystudtagelse tirsdag den 6. juni i Køge/Herfølge og apporteringsprøver
søndag den 13. august i Hillerød
Fyn: Apporteringsprøver den 5. august
Nordjylland: Apporteringsprøve den 12. august og apporteringsprøver den 13. august.
Der afholdes i øvrigt træning på Fyn ved Nonnebostien, 5550 Langeskov i dagene 21. og
28. juni, den 5., 12., 19. og den 26. juli, og den 2. august
Bestyrelsen
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DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

Hovedprøve ved Vildbjerg

Deltagerne forsamlet til morgenparole foran Vildbjerg Sports- og kulturcenter. Foto: Allan Diderichsen.

Fredag den 24. marts kl. 08.00 blev der
blæst samling af Jens Foldager foran
Vildbjerg kultur – Fritidscenter. Hundeførere, terrænledere, dommere og tilskuere
strømmede til. I det lidt råkolde vejr, som
vejrguderne fra TV havde lovet ville blive
til solskin op ad dagen , bød formanden
velkommen til årets hovedprøve. Han lagde
i sin velkomst især vægt på at prøven måtte
forløbe i en god tone og fordragelighed.
Knud Overgård og hans dygtige stab
havde gjort deres arbejde for lang tid siden.
Dog med en lille snært af kriller i maven.
Der var ikke blevet set så mange parhøns på
terrænerne, som i de forgangne år.
Seks hold skulle sendes i marken fem
fra Vildbjerg og et hold skulle møde ved
Rødkærbro. Med vanlig præcision kom alle
holdene godt afsted, efter at Jens Foldager
hade blæst ”Jagt begynd”
Dagens program var unghundene og åben
klasse hundenes jagt på en førstepræmie,
der ville give adgang til henholdsvis UKK
og vinderklassen, at kunne høre dommeren
sige de forjættende ord. ”din hund for i dag
1. præmie”. Det er jo kronen på værket.
Tre unghunde matchede sent på dagen om
bedste UK., Bedste unghund blev Fugledes

Dixi e&f Tommy Nilsen Norge.
Lørdag den25. marts. var der tre hold i
kvalitets klasserne samt 15 hunde i UKK..
Efter den sædvanlige morgenhilsen med
opråb og ændringer i kataloget, var man
klar til at drage i marken. UKK holdet blev
tilbage, for at få trukket lod om startrækken.
Interessen for UKK har altid været stor og
i år var der ingen undtagelse. Slangen af
biler talte vel omkring 40 biler, så det tog
noget tid før de første hunde kunne slippes.
Det viste sig ret hurtigt at det var et meget
stærkt felt, kun enkelte manglede lige det
sidste gear. Efter frokosten havde dommerne valgt at fortsætte med 8 hunde. Nu
var det knald eller fald. I næstsidste slip så
det ud til, at Top Point Inex havde de bedste
kort på hånden. Men i finaleslippet mod
Fugledes A Mille slog han bag ud i terrænet
og dommeren gav kontant afregning. Lyden
af ordet koble, er aldrig rart, når man ved at
man har tabt.
Vinderklasse.
Søndag den 26. marts stod i vinderklassen
tegn. Her deltog lidt færre hunde end sidste
år.
Fordelt på 4 hold blev hundene sendt i
www.fjd.dk

Det var ikke til at se det
Hvis man ikke lige ved det. Da klubbens
nestor Poul Mølvad Jørgensen, næsten 88
år, det vil sige, kun 11 år yngre ende klubben, deltog i UKK med Mølvads Jill. Selv
det kuperede terræn forcerede han uden
besvær. Desværre nåede Jill ikke frem til
matchningen, da hun blev for vidtløftig
i sit søg. Han havde dog den glæde, at
Mølvads Jet, med Sten Bording blev 3.
vinder.

Foto: Niels Ovesen.
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marken. Efter en god formiddag valgte
dommerne at starte med 8 hunde over middag. Da sidste koblingsordre var givet, så
resultatet således ud: 1.V. HP Astrups Rik
e&f Erik H. Aarø. 2.V HP. Fugledes Tiro
e&f Bjerke Andersen, Sverige. 3. V. HP. Södersjöens Tresette e&f Lisbeth Bo´den. 4. V.
Vet. Point´s Athena e&f Bertil Mårtensson.
5. V. Matresses Thyra e&f Anne B. Hansen.
6. V. Fugledes Ultra e&f Flemming Fuglede
Jørgensen
En stor og god hovedprøve var slut alt
klappede, som det plejer. Der blev sagt
farvel, og hav det
Godt til vi ses igen.

Historisk resultat
Vinder af UKK. for andet år i træk blev
Flemming Sørensen med Fugledes A
Mille. Sidste år vandt han med Jutevatnes
Hekla og dermed trådte han ind i den lille
eksklusive klub i Dansk Pointer Klubs
næsten et hundrede års historie, som den
tredje, der har vundet UKK to i træk. Det
er kun Knud Fuglede Jørgensen, der i
1950 vandt med Randbøls Tove og året efter i 1951 med Dåsens Tessa. Tyve år efter
i 1971 vandt Laurits Nielsen med Mørups
Anja. Året efter i 1972 vandt han igen
med Mørups Anja. Herefter skulle det gå
45 år før Flemming udvidede klubben
med 50%. Et stort tillykke til Flemming.
Foto: Bent Olsen.

Vinder af ungdomsklassen Tommy Nilsen med Fugledes Dixi. Dagen efter blev Tommy 2. vinder i UKKmed
Top Point Inex. Foto: Bent Olsen

Vinder af Åben klasse, Lisbeth Bo´den med Södersjöens Tresette. Dagen efter blev ekvipagen 3. vinder
i klubbens vinderklasse. Stort tillykke til Lisbeth. Foto:
Niels Ovesen.

Generalforsamlingen fredag d. 24. marts.
Generalforsamlingen forløb meget stille
og roligt. Efter de sædvanlige indledninger
så som valg af stemmetællere og valg af
dirigent, hvor Hans Nikolajsen foreslået
af bestyrelsen og valgt. Han takkede for
valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter
fik formanden ordet, for aflæggelse af
beretningen for det forgangne år., Inden
han sluttede gav han ordet til Chr. Johansen, som gav et fyldestgørende referat fra
FJDs og DJUs arbejde. I den forbindelse
fik formanden en løftet pegefinger om, at
denne del af beretningen hørte under et
selvstædigt punkt på dagsordenen.
Kasserer Anny Diederichsen fremlagde
klubbens regnskab for 2016 og kunde
glæde forsamlingen med et overskud på
4000 kr.
Valg: til bestyrelsen genvalgets Jan
Espersen, bestyrelses suppleanterne blev
ligeledes genvalgt. Jens Foldager blev genvalgt som revisor, som ny revisor valgtes
Steffen A Olesen.

Eventuelt
Anders Aagård: AA præsenterede sig som
et nyt medlem. Anders roste mentor ordningen og syntes at det var godt at komme
på nye terræner og lærer mere om, hvad
det vil sige at føre hund og dressere den.
Anne B. Hansen: AH ville gerne opfordre
til, at vi tager godt imod nye medlemmer.
Tænk over, hvad I siger til dem og hjælp
dem.
Christian Johansen: CJ ville sikre sig, at
bestyrelsen kender til fonds reglerne i forbindelse med de 100.000, som Pointerklubben skal bruge på 100 års jubilæum ‘et
Flemming Fuglede: Forsikrede CJ om at
bestyrelsen er fuldt ud klar over reglerne
vedr. Pointer klubbens formue.
Herefter noterede Hans Nikolajsen sig,
at der ikke var flere medlemmer, som
ønskede at få ordet og afsluttede herefter
generalforsamlingen.
Det fulde referat kan læses på hjemmesiden.

Apporteringsprøve i Vendsyssel
Torsdag den 10. august afholder Dansk Irsk
setter klub og Dansk Pointer klub apporteringsprøve på Stendalvej nr. 70, 9830 Tårs.
Prøven starter kl. 18.00. Hvis vejret er
godt, så kom i god tid med madkurv og
fiskestang. Fang dig en af Tove og Sørens
fine ørreder, til grillen som vi har tændt.
Tilmelding til prøven, som er oprettet under Dansk Pointer klub, sker på hundeweb.
Prøveleder Jes Krag kan, om nødvendigt,
kontaktes på mob. 61603734.

Apporteringsprøven er adgangsbillet til efterårets
brugs- og vinderprøver, måske også til jagterne. Foto:
Flemming Østergaard

Flemming Sørensen og Mille. Foto: Bent Olsen.
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Marktræning med instruktør og fældning af fugl
Den 16. og 17. september ved Terkelsbøl
inkl. Overnatning i 2 mands hytter og mad
begge dage.
Instruktør er: Bertil Mortenson og Christine
Due, begge har stor erfaring og afholdt flere
lignende kurser. Mødested: Lørdag morgen
kl. 8,00,- Terkelsbygade 50, 6360 Tinglev
Program: lørdag.
Kl. 8,00 Velkomst og morgenmad kl. 9,00
til 10,00 Lidt teori og briefing ved Christine
og Bertil. Marktræning fra kl.10,00 til 13,00
Frokost kl. 13,00 til 14,00 Marktræning fra

ca. kl. 14 til 17,00 Fællesspisning kl. 18,30.
Program Søndag:
Morgenmad kl. 8,00 Kl. 9,00 Briefing og
marktræning. Kl. 13,00 frokost og afslutning.
På kurset er der plads til 14 hunde fordelt
på 2 hold. (Først til mølle princippet) Prisen
er kr. 2000 kr. inkl. Alt begge dage, dog tillæg for ledsager på kr.330.

ken@email.dk
Ved tilmelding indbetales kr.500 i depositum til pointerklubbens kasserer på reg.
0933 konto 4378127572 og resterende
beløb betales senest 1 september. Alle
engelske raser er Velkommen.
For yderlig info kontakt, Allan Diederichsen 22389984, Allan Bredsgaard 21478083,
eller Alex Nissen 40434850.

Sponsor: Prof-dog
Senest tilmelding 15 august: Til Anny Diederichsen mobil 61308253 eller stenmar-

Foto: Alex Nissen.

Dansk Pointer Klub 100 år
Den 22. juni1918 blev Dansk Pointer Klub stiftet, så derfor vil
året2018 blive festligholdt. Specielt vil hovedprøven blive udvidet,
så den varer 6 dage mod normalt 3 dage. Allerede nu er bestyrelsen i gang med planlægningen og har programmet klar. Dog med
ret til ændringer
Jubilæumsprøver foråret 2018 Dansk Pointer Klubs 100 års
jubilæum uge 14. Standkvarter: Holbæk Strandhotel Sjælland og
Vissenbjerg Storkro Fyn
Sjælland.
Tirsdag den 3. april Unghunde Grand Prix for alle engelske
racer(anerkendt prøve – uofficiel placering af 6 hunde)
Onsdag den 4. april Int. Vinderklasse for alle engelske
racer(anerkendt prøve) festmiddag og præmie uddeling.
Torsdag den 5. april Anerkendt udstilling for pointere
Fyn.
Fredag den 6. april Ungdoms- og åben klasse / åben for alle engelske racer. Matchning Ungdomsklasse for Pointere.
Lørdag den 7. april Ungdoms- og åben klasse / åben for alle engelske racer. Matchning Åbenklasse for Pointere
UKK for Pointere. Festmiddag og præmie uddeling.
Søndag den 8. april Ungdoms- og åben klasse åben for alle engelske racer. Vinderklasse for Pointere

Foto: Bent Olsen.

www.fjd.dk
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Tre dage på Fyn
sen for UK til 36 måneder, blev enstemmigt
forkastet.
Under ”Eventuelt” blev bestyrelsen opfordret til at bestyrelsesreferater og referater
fra generalforsamlinger offentliggøres på
hjemmesiden. Det blev positivt modtaget,
så mon ikke vi snart vil se dette forslag
effektueret.

UKKs vinderhunde. Foto: Harris Jensen.

Som sædvanligt var det travle og intense
dag for Engelsk Setter Klub medlemmer, da
klubben over tre dage afviklede sin hovedprøve på Fyn.
Tæt på 200 starter var der i løbet af prøven, så det er betydelige arealer, der skal
være til rådighed, før så mange velgående
hunde er afprøvet forsvarligt.
De senere år har det været praksis, at terræn udenfor den landsdel, hvor prøven har
haft standkvarter, har været inddraget i prøveterrænet. Således var det også i år: Fredag
blev et hold sjællandske hunde afprøvet
ved Lundby med Curt Jensen som terrænleder, og et hold jyske hunde blev sluppet på
terræner ved Egtved med Anton Dahl som
terrænleder. En god og fornuftig praksis,
som er med til at sikre, at hundene afprøves
på de bedst mulige terræner.
Det er i øvrigt værd at bemærke, at de fynske prøveterræner, som var fordelt over hele
øen, stort set kunne byde på pæne bestande
af hønsefugle. Glædeligt i en tid, hvor
markvildtet mange steder har svære vilkår.
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Og hvor flere fynske terræner i en årrække
fuglemæssigt ikke har været prangende.
Se alle resultater på hjemmesiden.
Festmiddagen.
Der var fuldt hus i den store sal på Midtfyns
Fritidscenter, da den traditionsrige festmiddag blev afholdt lørdag aften.
God og hyggelig stemning, festlige indslag, præmieuddeling og sidst, men ikke
mindst velfortjente æresplaketter i sølv
til Jan Marinussen og Jan Andreasen. Det
er ildsjælene i en klub, der er afgørende
for enhver klubs kvalitet. Heldigvis har vi
mange af dem i ESK.
Generalforsamlingen.
Både beretning og regnskab blev hilst
med klapsalver. Et forslag om ændringer i
Fælles Markprøve Regler blev gennemgået
punkt for punkt; de fleste ændringer er af
redaktionel karakter, og de fik umiddelbar
opbakning.
Et punkt, der foreslog at hæve aldersgrænwww.fjd.dk

Søren Gottfredsen med Tobølbjergs L-Sus blev en flot
1.VK. Foto: Harris Jensen.

Æresplaketter i sølv til Jan Marinussen og Jan Andreasen.Foto: Harris Jensen.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Apporteringsprøve på
Sjælland

Søren Stærkær førte Nordvestjydens Kaisa til bedste
hund i UK. Foto: Harris Jensen.

Erling Clausen førte Heegaards Zuki til bedste hund i
ÅK. Foto: Harris Jensen.

Engelske settere på Forårs-DM
Ikke færre end ti engelske settere havde
kvalificeret sig til Forårs-DM, som blev afviklet på fremragende og vildtrige terræner
ved Tuse Næs ved Holbæk.
En helt igennem vellykket prøve, hvor vi
endnu engang fik bekræftet betydningen af,

at terrænlederne kender deres terræn, samt
at de har viden om markprøver for stående
jagthunde.
Heegaards Max og Tobølbjergs l-Sus besatte pladserne som 1.VK og 3.VK.

Engelsk Setter Klub afholder apporteringsprøve hos Børge Holm, Bildsøvej
211, 4200 Slagelse, søndag d. 23. juni kl.
10.00.
Tilmelding til prøveleder Søren Rydahl
Gotthard, Tågeskovvej 32, 4733 Tappernøje.
Tlf. 30378152/21201858 eller på mail:
xsry@live.dk eller sry@codan.dk.
Anmeldelsesfrist: 20. juli. Alle racer er
velkomne. Pris kr. 225,-. Tilmelding på
HUNDEWEB.
Der vil være mulighed for at købe pølser,
øl og vand i klubhuset til rimelige priser.
(Hunde uden stambog er velkomne til at
prøve for en pris på kr. 100,-. Reg.nr. 1551
– kontonr. 4869606278).
PS: Der vil blive lavet en træningsdag
søndag 16. juli kl. 10.00, hvis der bliver
tilstrækkelig tilslutning.
Søren Rydahl Gotthard.

Foto: Patrick Eggers.

Sæt kryds i kalenderen.
30.juni – 2.juli: Familiedage ved Herning.
Mødested hos Jan Andreasen, Gudumkærvej 6. Udstilling, Apporteringsprøve
og meget mere, - ikke mindst hyggeligt
samvær. Se www.engelsksetterklub.dk .
30.september: Engelsk Setter Klubs vinderklasse afholdes i Vendsyssel.
I løbet af sommeren afholdes der apporteringsprøver over hele landet. Se specialklubbernes hjemmesider.
Søren Gottfredsen med Tobølbjegs L-Sus og Heegaards Max med Harris Jensen. Foto:

Deadline for klubstof til
næste nummer.
På grund af ferie bedes stof, som I ønsker bragt på ESK-siderne i Jagthunden
4, tilsendt klubredaktøren senest 3.juni.

Hygge til familiedag. Foto: Patrick Eggers.

www.fjd.dk

59

DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail: karlantondahl@gmail.com

Kom til klubweekend 4. - 6. august
Dansk Gordon Setter Klub og Dansk Irsk
Setter Klub inviterer hermed til klubweekend den 4., 5., og 6., august 2017.
Standkvarter: Uge Camping, Åbenråvej
95, 6360 Tinglev. Telefon 74 64 44 98
E-mail: uge@mail.dk. Website: http://ugelystfiskeri.dk/
Alle deltagere skal bestille værelser direkte
ved prøvelederen, mens hytter reserveres
direkte hos UGE Camping. Der er naturligvis også en dejlig campingplads.
Prøveleder er Robert Paulsen, Tlf. 51 26 66
30 – E-mail: robertpaulsen43@gmail.com
Dobbeltværelser koster kr. 300,00 pr. nat
uanset hvor mange man sover på værelset.
Hunde på værelserne er forbudte – men det
er jo sommer.
Alt forplejning kan senere bestilles på et
skema direkte ved prøvelederen. Vi har
lejet festsal, køkken, grillhal, en kok og
hele molevitten, kun til DGSK’s og DISK’s
medlemmer.
Bestilling kan også ske til DISK Brian
Hinge Krogh på bhk@tecniclean.dk – mobil + 45 27 61 70 91.
Foreløbigt program:
Fredag den 4. august – Grillaften med masser af hundesnak og evt. foredrag.
Kl. 19,00 samles vi, i den overdækkede
grillhal, til fælles grillaften og hygge.
Medbring selv det I ønsker at grille.
Lørdag den 13. august – International
Certifikat Udstilling (GS og IS) & Apporteringsprøve.
Kl. 9,00 Anerkendt Certifikat udstilling for
både Gordon Settere og Irsk Settere.
Tilmelding i alle klasser på www.hundeweb.dk – spørgsmål til udstillingsansvarlig Christina Bak – cbak65@gmail.com.
Kl. 12,30 Frokostgrill tændes – der kan
købes pølser/drikkevarer m.m..
Kl. 13,30 DGSK klubmesterskab for GS
og IS i apportering (DJU anerkendt apporteringsprøve)
Præmie til pågældende races klubmestre
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Apporteringsprøve. Foto:

samt bedste Gordon & Irsk setter i UK og
ÅK.
Der afvikles to apporteringsprøver
samme dag, DGSK og DISK.
Alle racer kan naturligvis stille på apporteringsprøven og meget gerne deltage i alt
andet også
Apporteringsprøven foregår direkte ved
Uge Camping.
Tilmelding på www.hundeweb.dk eller direkte til Robert Paulsen, robertpaulsen43@
gmail.com.
Kl. 19,00 Festaften - helstegt pattegris, a
la ”Kim Schrøder”, i festsalen. (Vin 75,00,
Øl/Vand 5,00)

Søndag den 6. august – Dressur. (Muligvis
flugtskydning, sporting & trap, hvis der er
stemning).
(Der kan også blive tale om en 3. apporteringsprøve søndag morgen – følg med på de
respektive hjemmesider)
Kl. 10,00 Hundetræning og dressur – ro i
opfløj (duer) .
Erling Clausen er kursusleder – (Pris 100
pr. hund).
Skulle der være spørgsmål, af enhver art,
kan henvendelse ske til Robert eller Brian.
Alle jagt & hundesportsfolk, uanset race,
ønskes hjertelig velkomne til klubweekenden.
Tilmeldingsskema på DGSKs hjemmeside.

www.fjd.dk
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Fra bestyrelsen
Vi passerede en lille milepæl i klubbens
virke og historie ved hovedprøven 2017
ved Brørup. Anton Dahl takkede af efter
mange gode år som formand for vores klub.
For 11 år siden blev Anton ”hevet ind” som
formand, efter en noget kaotisk periode som den på daværende tidspunkt resterende
del af bestyrelsen syntes havde varet længe
nok.
Anton skabte hurtigt stabilitet i klubben
og lagde dermed grunden for den gode
klub-ånd vi har i dag og som gennemsyrer
alle vore forsamlinger. Samtidig har ideer
til nye tiltag strømmet fra ham og lur mig
om ikke vi vil kunne trække lidt på dem
fremover alligevel.
Vi der sidder i bestyrelsen kan bevidne at
Anton har lagt uhørt mange timer i arbejdet
for vor klub – og det er ikke sikkert at de
menige medlemmer er klar over hvor stort
omfanget af Antons arbejde har været.
Foruden organisering af hvad vi andre
har skullet tage os til har Anton stået som
prøveleder på såvel klubdage, apporteringsprøver, Forderby og som nu vores

hovedprøve flere gange. Og når det ikke
har været på klubplan – så har det været på
organisationsplan hvor DGSK’s interesser er forsvaret med næb og klør. Anton
har bragt fokus på klubben udadtil og har
arbejdet målbevidst på at fremme klubbens
sag i Jagthundeverdenen.
Samtidig hermed har Anton dresseret og
ført adskillige hunde frem til store resultater, startet opdræt i Kennel Østjylland og
har derigennem på kort tid sat et stort præg
på Gordon Setteren. Der er faktisk også
nogen der fortæller at Anton har haft fast
arbejde ved siden af. Antons person og ikke
mindst arbejdsindsats vil blive svært savnet
i bestyrelsen i den kommende tid!
På det personlige plan vil jeg gerne benytte
lejligheden og takke ham på egne og mine
bestyrelseskollegaer vegne for indsatsen for
DGSK og for rigtig godt samarbejde i alle
årene.
DGSK’s generalforsamling forløb i god
ro og orden som den plejer – samtlige de
14 minutter den varede. Ole Kai Frank blev
valgt som nyt medlem af bestyrelsen - uden

modkandidat. Efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Asgeir Pall Juliusson
Næstformand: Kristian Frøkjær
Kasser: Lauge Stiig Larsen
Sekretær: Robert Paulsen
Pokaler: Lene Knuth
Derbyudvalg: Poul Erik Dahl
Webmaster: Ole Kai Frank
Det næste store arrangement i klubregi er
vores klubweekend 4.-6. august. Nærmere
præsentation af klubdagen ses andet sted
her i bladet. Støt op om klubdagen og få et
par gode dage på Uge Camping med udstilling klubmesterskab i apportering mm og
ikke mindst hyggeligt socialt samvær!
Nærmere om efterårets aktiviteter kommer i augustnummeret af Jagthunden men
sæt gerne allerede nu et kryds i kalenderen
for Svensk Gordonsetter Klubs 110 års
jubileum som afholdes lidt syd for Gøteborg dagene 4. til 8. oktober 2017. Det store
program for den begivenhed kan ses på
dgsk.dk
Ásgeir Páll

DGSK Apporteringsprøve Sjælland
DGSK og DISK har i løbet af foråret stået
for apporteringstræning på banerne ved Hagested/Gislinge Jagtforening alle mandage
siden den 24. april.
Her i junimåned træner vi også mandag
den 12. og den 19. juni. Banerne åbner kl.
19:00.
Traditionen tro slutter træningen i juni
med at klubberne afholder DJU anerkendte
apporteringsprøver – og i år afholdes disse
prøver 24. juni.
DGSK afholder prøve med start kl. 10:00
og DISK afholder prøve med start kl. 13:00
Bjarne Kleis dømmer begge prøver. Alle

racer er velkomne!
Kl 12:00 tændes grillen og medbragt mad
kan grilles. Øl og vand kan købes på stedet
- men det er man også velkommen til at
medbringe.
Tilmelding: Af hensyn til vildt og generel planlægning vil prøvelederne gerne
modtage tilmeldinger på tlf/mail: 22122252
/ apj@sterna.dk (Ásgeir DGSK) eller
24820921 (Jan DISK), men vi gør opmærksom på at der kan også tilmeldes på dagen.
DGSK og DISK udtager klubbernes repræsentanter til racedyst i apportering på de
to respektive prøver.

Træning i roerne til august
DISK og DGSK inviterer til intensiv træningsweekend på agerhøns i roer d. 12 og
13. august på Darket i Rødby.
Det koster kr.250 kr. for 1 hund og kr. 150
pr. stk. for de efterfølgende, hvis en fører
har mere end 1 hund med. Prisen er for 1
(en) dag, hvis man deltager begge dage
reduceres prisen for dag 2 med 30%.
Vi starter kl. 9.00 begge dage på adressen:
Darketvej 16, 4970 Rødby.
Der vil være mulighed for at overnatte
tæt på Darket. Hvis der er stemning for
det, kan vi tænde op i grillen lørdag aften,

så man kan grille medbragt mad og få en
hundesnak.
I prisen er inkluderet grillpølser til frokost,
men ikke drikkevarer
Tilmelding: Ole Schmidt tlf. 21284156 mail
obomstaerk@yahoo.dk
Lauge Larsen tlf.: 30331949 mail lauge.
stiig.larsen@gmail.com
Venligst oplys om du ønsker overnatningsmuligheder
Alle Engelske hunde er velkomne
Med venlig Hilsen
DGSK/DISK

Forudsætningen for vellykket jagt er bl.a. sikker apportering. Foto: Flemming Østergaard.

Hjemkald! … af pokaler
Vi har to nært forestående begivenheder
hvor der skal uddeles pokaler. På Sjællandske apporteringsprøve som afholdes
den 24.juni og til Klubweekend 4.-6.
august. De der var så dygtige at erhverve
pokalerne sidste år erindres her om at
sørge for enten at medbringe pokalerne
til arrangementerne eller aftale aflevering
med Lene Knuth. Pokalmesteren kan træffes på mail knuth@mail.dk eller telefon
40612962 og hun vil sætte rigtig stor pris
på at få besked om disse pokaler og se
dem godt fremme til næste uddeling.

Dødsfald
Onsdag d. 8. februar døde medlem
af Dansk Gordon setter Klub, Lene
Knudsen.
Se nekrolog på DGSKs hjemmeside.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle.
Tlf. 75 83 40 09.
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com

Succes på vinderprøver - trængsel i UKK
på DISKs hovedprøve, hvor den fik en 1.
præmie i ÅK og blev 6. vinder i VK.

Fra venstre mod højre: Terrænleder og hornblæser Steffen Olsen, dommerne Erik Winkler og Erik Pedersen, 1.
vinder Diana og Sarah, 2. vinder Eddie og Gunnar, 3. vinder Chantal og John, 4. vinder Charites og Frank, 5.
vinder Pepper og Brian, 6. vinder Zoe og Flemming. Foto: Palle Krag.

Dansk Irsksetter-Klubs hovedprøve ved
Horsens blev igen i år et stort tilløbs stykke
af stående jagthunde. Specielt søndagens
vinderklasse bar præg af Irsk settere der i
foråret havde opnået placeringer i de blandede vinderklasser, men også IS fra Norge
og Sverige deltog.
Programmet havde 18 vinderklassehunde
til start søndag morgen, men nye, og efteranmeldte 1. præmie hunde, sikrede at der
blev flere end 20 tilmeldte, så der igen i år
kunne placeres seks IS.
Efter formiddagens afprøvninger, besluttede dommerne, at medtage syv hunde over
middag. Den ikke placerede IS blev, Bomstærk Snelly G, ved Per Christophersen,
der altså ikke blev placeret, men klarede sig
som den 7. bedste IS på dagen.
Følgende blev placeret: 1. vinder m/HP
Diana, ved Sarah Jensen, 2. vinder m/HP
Kirstinekjærs D. Eddie, ved Gunnar Jensen
3. vinder Settermosens Chantal ved John
Skovgaard, 4. vinder Settermosens Charites
ved Frank Krøyer, 5. vinder Red Garlic´s
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UKK
I Unghunde Konkurrence Klasse var der
i år igen trængsel ved startsnoren, da ikke
mindre end fem unghunde stilleder til
start. I lodtræknings rækkefølge var det
Kiwi Line´s Kiwi DK18913/2015, ved Jan
Lorentsen, Vilslev Nemo DK09385/2015
ved Erling Christensen, Vilslev Nielsson
DK09384/2015 ved Heike Sporleder, Luxor
De La Hetraie Pourpre DK 09384/2016 ved
Frank Krøyer, og Mille DK599/2016 ved
Lars Harbo Jensen
Resultatet blev at Vilslev Nemo og Vilslev
Nielsson kom i finaleslippet, og her trak
Vilslev Nielsson, ført af Tyske Heike Sporleder det længste strå, idet Nielsson førte an
i bedste selvstændige søg fart og stil. Dansk
Irsksetter-Klub ønsker tillykke.
Palle Krag.

Red Pepper ved Brian Krog, 6. vinder
Vilslev Zoe ved Flemming Vilslev.
På forårets blandede vinderklasser har
DISKs medlemmer formået at afsætte et
stort ”rødt fingeraftryk”, med mange fine
placeringer.
I vinderklassen på Schackenborg blev
Bjerkaasen´s Bs-Siff ved Heidi Nørregaard
1. vinder med CACIT, 2. vinder med HP
blev Mårup Storm ved Søren Godtfredsen. Vinderklassen på Schackenborg er en
af forårets største og mest prestigefyldte
vinderklasser.
På DKKs internationale VK ved Vordingborg blev Kragereden Maggie ved Christina
Bak, 5. vinder. Alle Brian Krogs mange
placeringer med Red Garlic´s Red Pepper
er beskrevet i artiklen ”ny brugschampion”.
Flemming Vilslev førte to dage efter DISKs
hovedprøve, på DKKs vinderklasse ved
Herning den 4. april Vilslevs Zoe, til en flot
4. vinder. Det særlige ved Vilslev Zoe er, at
den havde 2 års fødselsdag den 31. marts
www.fjd.dk

Fra venstre mod højre 1. vinder Vilslev Nilsson med
fører Heike Sporleder, 2. vinder Vilslev Nemo med
Erling W. Christensen. Foto: Palle Krag.

DANSK IRSKSETTER KLUB

Mesterskabsprøven 2017

Seks deltagende IS ekvipager inden start på Mesterskabsprøven 2017. Foto: Frank Krøyer.

Mesterskabsprøven løb af stablen den 9.
april 2017. Vejret viste sig fra sin bedste
side og i år var der seks Irsk Settere der
havde kvalificeret sig. Jeg mindes ikke, at
vi har deltaget med så mange hunde tidligere. Alene det at kvalificerer sig, er en stor
bedrift og DISK ønsker de dygtige ekvipager tillykke: Brian Krog med Red Garlic’s
Pepper, Gunnar Jensen med Kirstinekjær’s

D Eddie; Christina Bak med Kragereden’s
Maggie; Sarah Cecilie Jensen med Diana;
Søren Godfredsen med Mårup Storm og
Heidi Nørgård Jensen med Bjerkaasen’s
Bs-Siff.
Terrænerne var som altid, godt besat med
agerhøns og fasaner. Fasaner drillede lidt
i den høje raps og hundene skulle være
kontante i deres fuglearbejde for at nagle de

drilske og løbende fasaner. Der var 8 hunde
med over middag – syv med 1B og ES Heegårds Max med 1 A. I blandt disse otte var
der to Irsk Settere: Red Garlic’s Red Pepper
og Kirstinekjær’s D Eddie. Begge to klarer
det godt i 2. Heat og Matchningen og Red
Garlic’s Red Pepper bliver placeret som 2.
Vinder og Kirstinekjær’s D. Eddie bliver
placeret som 6. Vinder. At vi formåede at
tage 1/3 af de vinderplaceringerne og vi
udgjorde godt 1/5 af de kvalificerede hunde,
understreger at vi er på rette spor. Heegårds
Max vandt en suveræn og meget fortjent
sejr – Stort tillykke til Harris Jensen.
Der blev løbende givet Facebook opdateringer fra 2. heat og matching og der har
efterfølgende været en god respons på den
service fra vores medlemmer – måske var
det noget som vi skal fortsætte med, på de
store prøver.
Vi ses på marken til efteråret, men husk de
mange arrangementer i løbet af sommeren.
Du kan besøge DISK hjemmeside www.
redclub-denmark.com for mere information.
Med venlig hilsen, Frank Krøyer.

Ny Dansk og International Brugschampion
Brian Krog har ført DKJCH, Red Garlic’s
Red Pepper DK04277/2013, 06.01.2011, far
Vesper Du Val De Loue, mor Red Garlic’s
Epixé, opdrættet af Agneta Andersson, i
Sverige frem til den nye flotte titel Dansk
Jagtchampion og Dansk og International
Brugschampion.
Det er en 1. vinder placering med CACIT
på Danmarks Jægerforbunds internationale
vinderklassen på Tuse Næs, den 22. marts,
der opfyldte betingelserne for den flotte
titel.
Peppers præstationer i 2015 – 16 er tidligere beskrevet, men rækken af placeringer
fortsætter her i foråret 2017.
Ved DJs vinderklasse på Tuse Næs den 22.
marts blev Pepper og Brian Krog 1. vinder
med CACIT.

På DKKs vinderklasse ved Bramming den
29. marts lykkedes det Brian og Pepper at
opnå placering, denne gang som en flot 3.
vinder, og på DISKs vinderklasse søndag
den 2. april, blev det til en flot 5. vinder
placering.
Forårets største præstation kom på Dansk
Kennelklubs Mesterskabsprøve, forårets
mest prestigefyldte vinderklasse, på højde
med Danmarksmesterskabet, her førte Brian
Pepper til en 2. vinder placering.
Et ualmindeligt flot resultat, i et ualmindelig flot forår for ekvipagen.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke
med den nye titel.
Palle Krag.
Brian Krog med DKJCH, DKBRCH og Int. BRCH, Red
Garlic´s Red Pepper. Foto: Palle Krag.

Apporteringsprøver 2017
Apporteringsprøve i Vendsyssel.
Torsdag den 10. august afholder Dansk Irsk
setter klub og Dansk Pointer klub apporteringsprøve på Stendalvej nr. 70, 9830 Tårs.
Prøven starter kl. 18.00. Hvis vejret er godt,
så kom i god tid med madkurv og fiskestang. Fang dig en af Tove og Sørens fine
ørreder, til grillen, som vi har tændt. Tilmelding til prøven, som er oprettet under Dansk
Pointer klub, sker på hundeweb. Prøveleder
Jes Krag kan, om nødvendigt, kontaktes på
mob. 61603734.
DISK og DGSKs apporteringstræning og
prøve Hagested/Gislinge.

Der trænes fortsat den 12/6 og den 19/6.
Banen åbner kl. 19,00 alle dage. Af hensyn
til vildt vil vi gerne bede om tilkendegivelse
af deltagelse pr. mail til Lauge S. Larsen
mailadresse: lauge.stiig.larsen@gmail.com
eller telefon 30331949. Eller til Jan Lorentsen telefon 24820921.
Klubberne afholder prøver som sædvanlig
den sidste lørdag i juni, som i år falder på
den 24. DGSK afholder prøve med start
kl. 10,00 og DISK afholder prøve med
start kl. 13,00. På begge prøver udtages de
respektive racers repræsentanter til racedyst
i apportering.

www.fjd.dk

Apporteringsprøve på Fyn.
I lighed med foregående år, vil Helge
Knudsen afholde apporterings træning,
for medlemmer af DISK, og alle andre
jagthundefolk, hver torsdag kl.19.00, ved
Hovgyden, på Søbysøgaard. Træningen
afsluttes med at DISK afholder anerkendt
apportreingsprøve, søndag den 2. juli 2017,
kl.9,00 ved Søbysøgaard. Mødested som
sædvanlig, hos Tove og Helge, Radbyvej
27, 5792 Årslev. Tilmelding til træning og
apporteringsprøven til Helge Knudsen. Telefon, 25609331. Mail: yobbo@dlgtele.dk
Alle er meget velkommen, Helge.
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DANSK IRSKSETTER KLUB

Ny udstillingschampion
Det blev som på DISKs jubilæums
udstilling på Gl.Toftegaard i efteråret,
og på de Engelske Jagthundes udstilling i Frederiks, Søren Sus Andersens
brugsklasse tæve Settermosen Casablanca
DK01278/2015, der fik excelent, blev 1.
vinder og fik certefikat, samt blev bedst i
racen, ved Dansk Irsksetter-Klubs udstilling på Landbrugsskolen ved Horsens.
På et halvt år og tre udstillinger i række,
er det lykkedes Søren, at føre Calablanca
til titlen DKUCH, kun godt to år gammel. DISK ønsker stort tillykke til ejeren
Søren Sus Andersen og opdrætteren Frank
Krøyer.
Bedst i modsat køn blev Heggelifjellets
Rex DK04760/2014 ved Knud Hansen,
der opnåede sit andet udstillings certifikat,
så mon ikke Rix også snart kan smykke
sig med den flotte titel.
Resultaterne fra DISKs udstilling ved
hovedprøven kan ses på den hjemmeside.
Alle udstillere ønskes tillykke med resultaterne.
Palle Krag.

Medlemmerne takker afgående formand og kasserer for et godt job i DISK. Foto: Johnny Andersen Norge.

De takkede af, og vi takker
På DISK´s generalforsamling 2017 valgte
to bestyrelsesmedlemmer at stoppe efter
flere års hverv på disse poster. Der skal lyde
en meget stor tak til Erling Juul for sit mangeårige virke som klubbens kassere samt
prøveleder v/hovedprøven på Sjælland, to
poster som altid er blevet passet til punkt
og prikke. Der skal også lyde en meget stor
tak til Erik Rimmen for sit virke først som
bestyrelsesmedlem senere som klubbens

formand, som Erik altid har varetaget i en
gemytlig ånd og nede i øjenhøjde. Der skal
endnu en gang lyde en stor tak til jer begge
og med håb om at i stadig vil være at møde
enten som deltager eller som tilskuer der
hvor den irske setter møder op hvad enten
det er på bænk eller mark.
På vegne af Dansk Irsk-Setter Klub
Brian Krog.

Hunde på vej
Følgende Danske IS har i foråret skaffet sig
adgang til fremover at konkurrer i vinderklasse:
Diana DK12423/2014 ved Sarah Jensen,
opnåede 1. ÅK ved Vilbjerg den 25.03.17,
og beviste med 1. vinderklasse placeringen, i DISKs vinderklasse, at det var fuldt
fortjent. Diana er tidligere præmieret i UK.
Bertha DK09429/2014 ved Klaus Olesen,
opnåede sin første 1. præmie i ÅK den
12.03.17 ved Bramming. Bertha har flere 1.
præmier i UK og har efterfølgende opnået
endnu en 1. præmie i ÅK. Settermosens

Bill ved Helge Knudsen, opnåede sin 1.
præmie i ÅK på ESKs hovedprøve på Fyn
den 1.04.17. Bill har flere 1. præmier i UK.
Settermosens Chantal DK01281/2015 ved
John Skovgård, opnåede sin 1. præmie i
ÅK dagen før Bill, også på ESKs prøve,
og ligesom Diana beviste Chantal, at den
havde fortjent sin præmiering, da den blev
3. vinder på DISKs hovedprøve.
Endnu et resultatmæssigt flot forår, Dansk
Irsksetter-Klub ønsker tillykke til alle
hundefører.
Palle Krag.

Søren Sus Andersen med DKUCH Settermosen Casablanca, foran DISKs standkvarter,
Landbrugsskolen ved Horsens. Foto: Heidi
Nørregaard.

Dødsfald
Onsdag d. 8. februar døde medlem af
Dansk Irsksetter Klub, Lene Knudsen.
Se nekrolog på DISKs hjemmeside.
Et stærkt ”rødt hold” på Schackenborgs marker ved vinderklassen forår 2017. Foto: Heidi Nørregaard.
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De første markprøveregler
I 1899 skete der noget i forhold til afholdelse af markprøver. Man lavede regler.
Vi kan altså i princippet tilbageføre Fælles
Markprøve Regler tilbage til dette årstal.
I reglerne kan man læse at:
*Det er suverænt markprøveudvalget der
bestemmer, hvor og hvorledes prøverne
skal afholdes, og begrebet prøveleder
bliver slået fast.
*Prøverne er for medlemmerne af Dansk
Jagtforening og Dansk kennel Klub, og
hundene skal være indført i Dansk Hundestambog.
*Prøverne afholdes i september og
oktober.
*Man definerer, hvad der skal bedømmes
nemlig naturlige anlæg og dressur herunder, søg, stand, appel, harerenhed mm.
*Der indføres også egentlige anmeldelsesblanketter.
*Der skulle også ifølge reglerne altid
være tre dommere, og man anbefaler, at
der dømmes efter et pointsystem, hvis
ikke dommerne enstemmigt vedtaget at
dømme efter skøn.
*Pointsystemet så således ud (De angivne points er maks.):
Søg
20
Næse
25
Efterfølgen på færd
10
Dressur og lydighed
25
Holdning og fasthed under stand
10
Rapportering
5
Sekundering
5
I alt maks. points
100
*Der er også regler for, hvem der kunne
udelukkes fra en prøve eller fra videre
deltagelse. Her var bidske en af bortvisningsgrundene.
Reglerne blev vedtaget 11. februar 1899.
Mange præmieringer
Den første prøve efter de nye regler blev
afholdt d. 27. september på Stamhuset
Benzons jagtdistrikt på Djursland. Vejret
var ikke det bedste. 20 hunde var tilmeldt.
13 mødte frem. Der deltog kun engelske
racer, da de kontinentale ikke mødte frem.
I unghundeklassen blev der uddelt to 1.
præmier med henholdsvis 95 og 93 points
samt to 2. præmier.
I åben klasse blev det til fire 1. præmier,
der varierede fra 85 til 95 points. Yderligere uddeltes der en enkelt 2. præmie. Alt
i alt en præmieringsprocent på 69. ganske
imponerende.
Pengepræmier

Deltagere på markprøven i 1901. Bemærk deltagerne har alle gevær med. De skulle skyde for hundene.

Året efter mødte der kun ni hunde til prøven ved Tureby ved Haslev. Men interessen
for prøven var enorm. Op mod 80 personer
var mødt frem til kraftig blæst og øsregn,
men inden man kom i terrænet klarede
vejret op.
C. M. Pay (redaktør af Dansk Jagttidende)
skriver om prøven og de få deltagere, at
han godt kan se det er vanskeligt at få flere
prøvedeltagere, fordi opdrættere og dressører i stigende grad sender de bedste hunde
til Norge og Sverige uden at finde passende
erstatninger.
Han foreslår derfor, at man, som det
åbenbart var tilfældet i Sverige, gik over til
pengepræmier. Det ville stimulere interessen hos dressører og skytter til at stille med
hundene.
Klokken var 11, før prøven gik i gang.
Hundene havde ind imellem besvær med
agerhønsene, men alligevel blev syv hunde
præmieret. To fik 1. præmie og fem 2.
præmie.
Prøven blev afsluttet med middag på
Tureby Gæstgivergård, og som Pay skriver:
”Den var i alle Dele vellykket.”
Enorm interesse
I 1901 afholdt man markprøven på Wedelsborg i dagene 23. og 24. september. Alle 20
tilmeldte hunde mødte frem og ikke mindre
en omkring 100 publikummer.
Det var ifølge C. M. Pay igen vanskelige
forhold, og de mange tilskuere gjorde det
ikke nemmere for hundene. Noget som
faldt Pay for brystet var konkurrencen om
Ærespokalen, som blev vundet af den enwww.fjd.dk

gelske setter Gerda af Stavanger tilhørende
maler E. Rosengreen, Farsø.
Gerda vandt nemlig matschningen ikke
på grund af egne kvaliteter, men på grund
af makkerens fejl. Og Pay skriver: ”Det
kan drage ret farlige Konsekvenser efter
sig, at en Hund tilkendes Præmie, ikke for
sine egne Præstationer, men fordi dens
Konkurrent gør Fejl.” Og han fortsætter:
” For at opnå Ærespokalen bør en Hund i
vedkommende Løb bevise, at den virkelig
er fremragende. Den må prøves også i
Sekundering, Avance på Foden, kaldes af
Standen mm, som man forlanger det af en
udmærket Hund.”
Jo man diskuterede også og var uenige i
dommernes afgørelser for 116 år siden.
Kilde: Markprøver, L. P. Olsen, 1934.

Pointer Rappa fik 1. præmie på prøven på Wedelsborg.
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Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk

LANGHÅRSKLUBBEN.
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330
Brande. Tlf.: 40515615 eller 97180360
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

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

KORTHAARKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK WEIMARANER KLUB.
Niels Møller Kongsbak. Viborgvej 308, 7830 Vinderup. Tlf. 29440069
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900 Skjern.
Tlf. 20161627
Email. dmk.kasse@gmail.com

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

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse.
Tlf. 30331949
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk

Resultatbog

Agerhøns og fasaner
sælges
Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Moselund Vildt
8832 Skals

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

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

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

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

SL VILDT

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

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

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

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning
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Jagthund
SJUAN

Slædehund
DELTA

Hvad har
du lavet i dag?

Vagthund
Dirfa

www.bivet.nu/dk
www.fjd.dk RQH['HWVWDQGDUGLVHUHGH
&DQRVDQHUIRGHUWLOVNXGWLOKXQGRJNDWIRUVWWWHRJYHGOLJHKROGDIVXQGHOHG&DQRVDQLQGHKROGHU*RQH['HWVWDQGDUGLVHUHGH
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Det bedste til din hund
-gennem flere generationer
Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi anvender, er godkendt til konsum.
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer
til vore produkter.

.520,;

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer.
KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

KROMIX - Tlf. 7573 1861 - kromix@kromix.dk
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