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Jagthunde til jægerne
I Fælles Markprøve Regler §1 står der:
”Formålet er at fremme interessen for
jagten med den stående hønsehund, at
vurdere og fastslå de deltagende hundes
jagtlige egenskaber og dressérbarhed til
vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde
for derigennem at tilstræbe en højnelse af
jagtkulturen og jagtens anseelse.”
I FJDs formål står der bl.a.: ”At der stedse
arbejdes på at gøre den stående jagthund
til jægerens naturlige og foretrukne valg af
jagthund.”
Det er jo superfine formuleringer. Men
lever vi altid op til formålene såvel i avl
som på den måde vi afvikler og bedømmer
vore prøver på?
Når man mødes og snakker med medlemmerne af de forskellige specialklubber, så
er vi næsten altid enige om, at det først og
fremmest gælder om at lave hunde til de
danske jægere. Hvis vi ikke kan sælger
vore hvalpe til den “almindelige“ jæger, så
har vi ingen eksistensberettigelse. Det lyder
så godt og rigtigt, men….
Når vi så avler og deltager på prøver, så
kan jeg godt en gang imellem komme i
tvivl om, hvor vi har den “almindelige“
jæger.
Gennem flere år har jeg ofte set kontinentale hunde, der går næsten lige så stort som

Løst og fast
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 175 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

Markvildtprisen til sønderjysk
landmand
FJDs markvildtpris på 10.000 kr. går i år til
Tonny Lønne, Ballum, Bredebro. Han
har på få år skabt et helt fantastisk terræn
for markvildt i almindelighed og for agerhøns i særdeleshed.
Terrænet er på godt 1200 ha, hvor Tonny
har jagten på ca. 800 og træningsmuligheder på den resterende del.
Stort set alle muligheder for terrænpleje er
udnyttet på arealet.
Prisen, der uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og DLF overrækkes ved
et arrangement d. 26. juni. Stor reportage
fra prisoverrækkelsen i næste nummer af
“Jagthunden“.
FØ.
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en engelsk hund, men det er jo ikke det jægeren, der vil have en ruhår, korthår, eller
weimaraner, ønsker. Og hånden på hjertet.
Det var vel i ”tidernes morgen” heller ikke
meningen med en kontinental hund.
Jeg ser også pointere og settere, der går så
voldsomt, at kun de færreste har terræn til
det, og hvad værre er. Jeg ser specielt unghunde, der står så højt i tænding og næsten
jager på egen hånd, at man spekulerer på,
om de nogen sinde vil kunne anvendes som
jagthunde.
Når vi så kommer på prøve og skal
afvikle vore vinderklasser (de er meget
udslagsgivende for avlen), så vil jeg godt
vove den påstand, at kun de færreste jægere
forstår, hvad det er, vi laver.
Ingen fornuftig jægersjæl kan forstå, at
hunden med en fugletagning vinder, medens den, der har tre, placeres som nummer
fire.
I indledning til bedømmelsesvejledningen
for bedømmelse af norske stående fuglehunde står der frit oversat: ”Det gælder
om hurtigt og sikkert at bringe fugl for
bøssen og efterfølgende apportere denne på
prøver, hvor dette kræves.” Det er da til at
forstå. Det gælder om at finde den bedste
jagthund.
Efter 50 år med prøver
og mere end 40
som dommer kan jeg ikke lade være med at
spekulere på, om vi ikke har for travlt med
at kigge på stilpetitesser og fejl. Alene den

ting, at CACIT kræver en fejlfri præstation, er efter min opfattelse et fejlskud.
Det er med hunde
som med mennesker.
Jo mere, man laver,
jo flere fejl har man
mulighed for at begå,
og der er kun én mulighed for at undgå fejl,
og det er at lade være med at lave noget.
Måske skal vi i fremtiden ikke spekulere
så meget i mindre fejl eller uvæsentlige
forskelle i stilen, men koncentrere os om
at finde de bedste jagthunde, hvor det er
fugletagningerne, der tæller. Intet over og
intet ved siden af.
Vi er på vej ind i en ny tid. Skal den fremtid blive lys og god, så tror jeg, det er nødvendigt, at vi ser indad. Hvordan laver vi
hunde, som jægerne kan bruge til praktisk
jagt? Hvordan indrettet vi vore prøveregler,
så de kan være med til at udvælge de bedst
egnede avlsdyr? Og hvordan udnytter vi så
det som opdrættere til at avle jagthunde,
der er samarbejdsvillige og udviser jagtforstand.
Vi har chancen lige nu. Lad os gribe den,
så den nye organisation ikke skal blive
svanesangen over den stående jagthund i
Danmark
God sommer.
Flemming Østergaard, redaktør.

Korrekt navn og adresse

som Bukkerup Jagtvej. I begge tilfælde kan
computeren, som behandler adressefilerne,
ikke finde dig.
Det kan også dreje sig om navnet. Har
du skiftet navn (det er ikke ualmindeligt)
måske fordi du er blevet gift, så kan computeren heller ikke finde dig, for så passer dit
navn ikke til den opgivne postadresse.
Så derfor opgiv venligst korrekt navn og
adresse til din klubkasserer, så skal bladet
nok finde dig.
Red.

Der er nu styr på distributionen af “Jagthunden“. Alligevel oplever vi, at enkelte medlemmer ikke modtager bladet. Det skyldes
som regel, at der er noget forkert i adressen
eller med navnet.
Det er meget vigtigt, at din adresse, som
du har opgivet til klubkassereren er den korrekte. Eks. kan være, at du bor på Søndre
Fasanvej (den korrekte adresse), men du
har måske opgivet Sdr. Fasanvej. Det kan
også være en manglende – i et vejnavn

Hvad skal ”barnet” hedde
I forbindelse med, at der etableres en ny
organisation fra 01.01.19, der vil samle arbejdet med de stående jagthunde udskrives
der en navnekonkurrence.
Navnet på den nye organisation skal
signalere, at målgruppen er arbejdet med
de stående jagthunde. Ordet ”Stående” skal
indgå i det nye navn.
Så har du et godt forslag, så send det
til jagthunden@fjd.dk inden d. 1. august

Hvalpenyt i „Jagthunden“
”Jagthunden“ tilbyder, at alle opdrættere
kan få en annonce med deres kuld i bladet
for 200 kr.
Kuldet sættes samtidig på en ny hvalpeside på FJDs hjemmeside, hvor den bliver

www.fjd.dk

2018.
Et bedømmelsesudvalg vil se på de indkomne forslag og nominere tre, hvorefter
man vil vælge det af de tre forslag, som
man synes bedst om.
1.præmien er en hønse- eller sneppejagtdag med egen hund.
2. og 3. præmien er et eksemplar af bogen
Den glade fuglehund
FØ.

stående, til hvalpene er otte uger.
Der vil være direkte link fra forsiden,
så potentielle hvalpekøbere hurtigt kan
orientere sig.
Send din annonce til Nicole Solgaard på
ajagthund@hotmail.com.
Red.

SPAR OP TIL 37.500,- PÅ

KLASSEVINDEREN
SUBARU XV

5-STJERNET SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE
Ingen kompakt SUV tilbyder større sikkerhed end Subaru XV, kåret som klassevinder af EuroNCAP.
Et væld af hjælpe- og sikkerhedssystemer, ﬁrehjulstræk, komfortudstyr og intelligent teknologi
bringer dig og din familie sikkert frem. I en begrænset periode endda med rabat på op til 37.500 kr.
Find nærmeste forhandler på subaru.dk.
• Lineartronic automatgear

• 7 airbags og whiplashbeskyttelse

• EyeSight førerassistancesystem

• Apple CarPlay/Android Auto™ infotainmentsystem

Euro NCAP klassevinder
Forårsrabat på 4 stærke XV modeller

Priser fra 303.880,-

Brændstofforbrug 14,5-15,6 km/l. CO2 151-160 g/km. Vi tager forbehold for trykfejl. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

www.fjd.dk

subaru.dk
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Succes med apport
Det er højsæson for apporteringstræning, men man får meget større succes med
træningen, hvis man tænker sig lidt om. Her er nogle tips og tricks
fra en erfaren mand.
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Sandra Stålberg m. fl.
Man skal som bekendt ikke gå over åen
efter vand. Men man kan godt gå i byen for
at få gode ideer. Derfor har ”Jagthunden”
besøgt Rolf Andersen, der nok er en af landets kendteste retrievertrænere, men i øvrigt
også træner mange andre jagthunderacer.
Rolf bor ved bredden af Sjælsø i Birkerød
og tager smilende i mod en af de første
forårsdage med 150 i luften.
Vi får hurtigt gang i snakken, og her markerer Rolf Andersen straks sin holdning og
siger, at hvis man ville tænke på sin hund
som en computer med pels, der er programmeret med drift og pleaceing, ville meget

være vundet. - Alt for mange menneskeliggør deres hunde og taler til dem, som om
de kunne forstå vores sprog, siger Rolf
Andersen og tilføjer: - Det er meget lettere,
at vi lærer at taler hundesprog og viser tydeligt lederskab.
Den vigtige aflevering
Før man kan gå i gang med indlæring af
apport, er der nogle basale opdragelseselementer, der skal være på plads. F. eks.
skal man altid kunne kalde hunden til sig.
- Kald kun hunden hjem, når den ser på dig,
forklarer Rolf og fortsætter med at uddybe

det ved at forklare, at hunden altid ser et
billede, og det billede, den skal se, når man
kalder på den, er føreren.
Rolf Andersen er godt klar over, at en
Labrador nok har nogle fortrin, når den skal
lære at apportere, men han mener også, at
en hver fornuftig avlet jagthund kan blive
en god apportør.
I ”børnehaven” har hvalpen fået lov til
at hente alt, hvad der er kastet, men når
hunden er omkring seks måneder, er festen
forbi.
- Nu skal der fokuseres på afleveringen,
siger Rolf Andersen og tilføjer, at det

En glad apportør.
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naturligvis kan lyde lidt mærkeligt, men det
vigtige er aflevering til føreren, og det kan
naturligvis ikke ske uden, at der er hentet
noget.
Ifølge Rolf kan aflevering trænes mange
forskellige steder ude som inde, og med
dummyen liggende blot et par meter borte.
Han er også af den klare opfattelse, at aflevering altid bør ske foran føreren, så man
hele tiden har øjenkontakt med hunden og
kan time afleveringen.
Man skal altid give sig god tid til afleveringen, holde hænderne under hundens
hoved og klø den på brystet. Endelig skal
man huske altid at tage dummyen nede fra.
Hvis hunden viser tendens til at ville
smide emnet, kan det ifølge Rolf klares ved
at gå lidt baglæns og lokke den til sig. Man
kan knipse med fingrene, så den distraheres fra lysten til at smide emnet. - Det hele
drejer sig om læsning af hunden og timing,
forklarer Rolf Andersen. - På den måde kan
man gribe ind, før hunden smider emnet.
Ro i udkast
Et af de problemer, som mange kender til,
er, at hunden går i udkast eller skud. Her
har Rolf Andersen en ganske fin pointe, for
han mener, at den bedste måde at få en hund
til at gøre det, man ønsker, er, at den kan se
sin fordel i det. - Trusler virker ikke, og det
gør godbidder heller ikke til andet end øget
kalorieindtag, siger han og tilføjer: - Det
bedste er ASF. Almindelig Sund Fornuft.
Øvelse: Kortklippet græsplæne, en dummy
og en hjælper. Hjælperen (ca. 25 m fra
hund og fører) kaster dummy op i luften,
så den lander tæt ved ham. Fører siger ikke
noget. hunden flintrer ud efter dummyen,
men inden, hunden når frem, har hjælperen
snuppet dummyen. Hunden kan ikke finde
noget og kaldes hjem.
Efter nogle gange (det vanskeligste er, at
føreren ikke må sige noget) bliver hunden
mindre og mindre interesseret i at søge ud.
Så siger man: - Apport, og lader dummyen
ligge. Nu er der pludselig noget at finde.
Ifølge Rolf Andersen lærer hunden faktisk
ganske hurtigt, at den kun får succes, når
den får en kommando.
Når dette og andre problemer opstår, kan
det skyldes, at man træner sådan lidt efter
de forhåndenværende søms princip. Rolf er
stor tilhænger af og anbefaler varmt, at man
laver en plan. Hvad der det, man vil træne,
hvordan og hvor. Når man så træner, skal
man kun øve én ting pr. træningspas.
Planen hjælper med til, at man har styr på,
hvad man vil arbejde med, og hvor langt
man er kommet i sin træning.
På modsatte bred
På et eller andet tidspunkt kommer man
til det punkt, at man skal til at apportere i
vand. Her har Rolf Andersen også en række
gode råd. Det første råd er, at apportering
på land skal være helt i orden, før man be-

gynder med vand. Det er egentlig temmelig
logisk, for man har, modsat på land, ikke
ret mange muligheder for at hjælpe hunden,
hvis den ikke kan løse opgaven.
Han giver også den klare melding, at så
snart man har set, at hunden kan svømme
og apporterer fint på vandet, skal man ikke
længere kaste et emne på vandspejlet, men
altid på den anden bred, så hunden skal
svømme over vand for at hente emnet, og
hvorfor så det? - Hvis hunden bliver vænnet
til, at skulle på modsatte bred af vandhullet
eller åen, så får man aldrig problemer med
at få den til det på praktisk jagt, siger Rolf
og tilføjer: - Modsat kan det være vanskeligt at få en hund over på modsatte bred,
hvis den kun er vant til at hente på åbent
vand, og hente et emne på halvvejen vil
aldrig være et problem.
Man kan naturligvis heller ikke træne
vandarbejde, uden man skal til at dirigere
hunden. Her er Rolf Andersens anbefaling
også helt entydig. Man skal lade være med
at begynde med dirigering på vand, før man
har dirigering på land på plads.
Markering og dirigering
Vi har set det så tit. Hunden søger og søger
for at finde fuglen, blot ikke lige der, hvor
fuglen faldt. Jo længere tid, der går, jo
vanskeligere bliver det for hunden at finde
fuglen. Det er en klar fordel, hvis den holder øje med, hvor fuglen falder og så starter
sin søgning i det område.
Inden, man går i gang med denne træning,
skal man efter Rolf Andersens opfattelse lige huske på, at hunde er vanedyr.
De vænner sig hurtigt til, at noget er det

samme. - Derfor skal man huske at variere
sin træning både afstande, sted, og den tid,
der går, inden man sender hunden, forklarer
han. - Men begynd altid med træningen i
kendt område, får Rolf lige tilføjet. - Det
gør nemlig hunden tryg.
Mange hundeejere har for vane lige at slå
ud med hånden, når hunden skal sendes efter et emne. Det skal man efter Rolf Andersens mening lade være med. Det ødelægger
koncentrationen. Hunden sidder roligt og
er koncentreret om stedet, hvor emnet faldt.
Håndbevægelsen får den til at se på føreren
og fjerne sin koncentration fra det egentlige, så ned i lommen med labberne.
Det skal også være nemt i starten for hunden at finde dummyerne, så et andet godt
råd er at bruge sort/hvide dummyer. Dem
ser hunden nemt.
Kast dummyen i passende afstand.

Den er smart, men ikke velegnet i begyndelsen. Brug
en sort/hvid, som hunden har langt lettere ved at få
øje på. Foto: Flemming Østergaard.

Afleveringen er meget væsentlig. Vil hunden spytte ud, så træder man et par skridt tilbage. Afleveringen skal
altid ske foran føreren. Foto: Flemming Østergaard.
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Kontroller, at den har øjnene i retning af
nedfaldsstedet – en hund løber nemlig altid
i den retning snuden vender - og send den
så efter dummyen. Lykkes det ikke første
gang, så tag hunden med halvvejs ud. Kast
en ny, der falder nogenlunde samme sted
som den første og send så hunden. Man kan
så gradvis øge afstanden.
Når markeringen sidder helt fast med et
emne kan man udvide til to og flere. - Men
husk altid at gå tilbage i træningen, hvis
hunden bliver usikker, forklarer Rolf.
Når hunden skal lære dirigering, så mener
Rolf Andersens man skal begynde med at
dirigere lige ud. Brug en sti, gerne med
hegn på den ene side eller et andet areal,
hvor der er logisk, at hunden skal løbe lige
frem.
Så går man ud og lægger en dummy 10
m. fremme. Man skal lægge den ud, så
hunden ikke forveksler det med markering.
Tilbage ved hunden sætter man sig på hug
og anbringer en flad hånd på højkant tæt
ved hundens hoved som en slags sigtemiddel. Samtidig med, at man giver hunden
kommandoen, rykker man hånden lidt frem.
Rolf bruger kommandoen: - Back. Blandt
ejere af stående jagthunde vil man nok
anvende: - Søg apport.
Når det kører, lægger man et par meter
til og så fremdeles. - Men pas på, siger
Rolf Andersen og tilføjer. - Der er måske
kun et par meter mellem, at hunden forstår
opgaven eller ikke, og husk ikke for mange
gange. Tre til fire er nok.
Næste trin bliver ”blind dirigering”. Nu
har hunden ikke set emnet blive lagt ud.
Samme fremgangsmåde. Samme sti 10 m
ud osv. - Først når alt dette sidder helt fast
på ”stien” kan man gå over til dirigering i

terræn, pointerer Rolf.
Når man skal i gang med dirigering til
siden, forklarer den erfarne hundeinstruktør,
så skal man begynde på en flad græsmark.
En dummy lige frem og halvvejs ude en
til venstre og en til højre. Så sender man
hunden lige frem og stopper den, lige når
den har passeret ”sidedummyerne”. - Hunden må godt lige komme forbi, for de fleste
hunde vil gerne søge lidt ind mod føreren,
så på den måde blive næste trin naturligt
for den, siger Rolf og fortsætter: - Man
har nu hundens fulde opmærksomhed og
sender den nu med en håndbevægelse enten
til højre eller venstre. Hunden vil i øvrigt
helt reflektorisk hælde lidt til den side, hvor
man peger.
Rolf Andersen viser og forklarer. Han er
dybt engageret i sit arbejde med hunde,
og det er tydeligt, at han går meget op i
detaljen. Det hele skal være i oden, inden
man går videre til næset trin. Og sådan er
det også med dirigering. Øvelserne på flad
mark, hvor hunden kan se dummyerne
skal ”sidde fuldstændig i skabet”, før man
går over til dirigering i terræn. - Og husk
så, siger Rolf. Kan hunden pludselig ikke
løse opgaven, er man helt sikkert gået for
hurtigt frem, og så er det bare et trin eller to
tilbage.

ikke være noget, der kan aflede hundens
opmærksomhed. Apporteringen skal være
det spændende element, forklarer Rolf.
-Den stressede hund er lidt mere kompliceret, forklarer den erfarne hundetræner.
- Men her kan et placeboard hjælpe. Rolf
Andersen var selv ved at dø af grin, da han
første gang blev præsenteret for hjælpemidlet, men han har fundet ud af, at det virker
på stressede hunde. - Verden er så stor så
stor, men ved at anvende et placeboard,
gøres verden pludselig meget lille, og så
kan hunden overskue det og falder til ro,
forklarer Rolf.
Han demonstrerer lige med en foxterrier, der helt tydelig er i komplet ro på den
grønne plade.
Koncentrationssvigt og manglende lyst til
at arbejde kan også skyldes overstimulering. - Alt for mange hundeejere træner alt
for meget, forklarer Rolf Andersen. - Det er
ikke hunden, der skal bestemme, hvornår
der skal ske noget – det er føreren, siger
han og tilføjer: - Et rovdyr som hunden
jager, sover, parrer sig eller flygter, så giv
endelig hunden fri. Og slutreplikken på et
spændende besøg bliver: - En hund må godt
kede sig.

Problemhunde
Nu går alt som bekendt ikke, ”som præsten prædiker”, slet ikke med jagthunde.
Nogle hunde stresser og andre kan ikke
koncentrere sig. Men her har Rolf Andersen også et par gode råd. - Hvis hunden
ikke kan koncentrere sig, hjælper det at
træne i kedelige omgivelser, en gårdsplads,
et indelukke eller lignende. Der skal blot

63 år
10 år i livgarden
Kunstmaler
Hundetræner med egen hundeskole
Skribent
Skrevet flere bøger om jagthundeopdragelse og træning
Se mere på www.hundetraening.com

Hunden vil altid læne sig lidt til den side, hvor man med hånden anviser søgeretningen.
Foto: Flemming Østergaard.
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Om Rolf Andersen

Et placebord hjælper på den stressede hund. Den kan
overskue „verden“. Foto: Flemming Østergaard.

side
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HUNDEN

Tekst og foto: Martin Hoff Bruun

NÅR ALT GÅR OP I EN HØJERE ENHED
En skøn morgen, hvor en lille tur med hunden efter morgenmaden gav en pragtfuld
oplevelse, som man kun kan få i selskab med en stående hund.

I 2014 anskaffede jeg mig min første
jagthund. Jeg er vokset op med stående
jagthund, og denne form for jagt har altid
fascineret mig. Min hustru og jeg var dengang og er stadig i fuld gang med at stifte
familie, så valget gik på Gammel Dansk
Hønsehund, der sammen med sine gode
jagtinstinkter også er en god familiehund.
Vi fik Sako hjem en vinterdag, og en
verden med hundeopdragelse, træning og
jagt åbnede sig for mig, og det skulle gå
hånd i hånd med baby og husbyggeri. Det
gav selvfølgelig sine udfordringer, men det
kan sagtens lade sige gøre, og det er mange
gange gået op i en højere enhed og er en ren
fornøjelse.
Sako bliver udelukkende brugt på praktisk
jagt, men vi er da blevet lokket af sted på
markprøve for et par år siden. Det var en
dejlig dag og jeg mødte mange spændende
hundefolk. En god dag, der sluttede af med
en 2. præmie i åben klasse.
Intet slår en rigtig jagtsituation
Men det kan slet ikke måles med en tidlig
oktobermorgen sidste år. Ungerne var lige
vågnet, og morgenrutinerne var i fuld gang.
Sako kiggede på mig med de der intense
øjne, som om han ville fortælle mig noget.
Han havde været ude og tisse, morgenmaden var spist. - Jamen hvad vil du? - Han vil

da ud og gå, sagde min søde hustru. Gå du
med ham, så sætter jeg kaffe over.
Jeg tog fløjten om halsen, gummistøvlerne
på og bøssen under armen, og Sako var i
hopla. Det var tydeligt noget, der passede
ham. Vi gik over gårdspladsen med retning
mod stubmarken, der ligger lige over for
os. Vinden var perfekt, morgendisen var
så småt ved at forsvinde. Solen tittede lidt
frem mellem skyerne og varmede langsomt
denne oktobermorgen op. Det tegnede til at
blive en god dag.
Sako fik snor på, for nu skulle vi på arbejde! Ikke mere pjat, nu skulle vi have den
gode kontakt.
Vi kom over vejen, og ved kanten af
marken tog jeg snoren af, puttede patroner i
bøssen, og så var vi klar.
Vi havde gået turen en del gange før, både
med og uden bøsse, men uden det store
held. Jeg sendte Sako af sted, og han fløj
af sted. Han ville hurtigt frem i terrænet
mod venstre side. Jeg måtte fløjte ham
tilbage et par gange, så han kunne få lagt
et rigtigt søg og få bedst muligt udnyttelse
af vinden. Han begyndte at gå godt, havde
fornuftige brede slag og tempoet blev mere
jævnt og arbejdsomt. Men han havde stadig
en tendens til hele tiden at trække mod det
venstre hjørne.

www.fjd.dk

Alle muskler er spændte
Vi kom længere frem på marken, og pludselig kunne jeg se, at hans søg snævrede
sig ind. Han havde noget i næsen. Pludselig
stoppede han – tæt på venstre hjørne listede lidt som en anden tiger, og så stod
han helt stille som om, han var han blevet
ramt af lynet. Jeg stod også helt stille og
betragtede ham. Sikke et imponerende syn.
Enhver muskel var spændt på Sako, og alle
sanserne var rettet mod fuglen. Jeg bemærkede, at jeg næsten glemte at trække vejret.
Jeg nød det i et par sekunder og listede
mig nærmere Sako, så jeg kunne få ordentligt skudhold. Jeg gav ham rejseordre, og
han rejste med det samme en fasankok,
som jeg fik skudt perfekt i et udadgående
sideskud.
Et YES! Sneg sig ud af smilet, og Sako
løb straks hen til den varme fasan ved kommandoen apport! Og hjem kom han stolt
med kokken! Han kunne tydeligt mærke, at
farmand var tilfreds!
Selvom jeg har oplevet denne situation
flere gange, var denne dag noget helt specielt. Vi var kun Sako og jeg. Det hele gik
op i en højere enhed, og jeg kunne gå hjem
til min lille familie med mad til bordet.
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Inspiration til større
mangfoldighed i agerlandet
Følgende arrangementer er p.t. planlagt
Ballum 26. juni kl. 18.
Markvandring sammen med DJ og DLF
omkring vildtafgrøder og efterafgrøder.
Mødested i Bunti Ballum ved Vadehavssmedjen. Derefter er der grillpølser ved
Rejsby 17. Aftenen begynder med overrækkelse af FJDs Markvildtpris.
Kerteminde oktober
Markvandring/minikursus i samarbejde
med Vildtplejeren. Sådan laver man

efterårs- og vinterbiotoper til markvildtet.
Nærmere i „Jagthunden“ august og på
FJDs hjemmeside.
Flere arrangementer
Der vil sikkert blive flere muligheder for
at hente inspiration hen over sommeren,
men de er endnu ikke programsat.
Følg med på FJDs hjemmeside.

Høring: Mangfoldighed i agerlandet
torsdag d. 25. oktober kl. 13-17 på Christiansborg, København.
FJD arrangerer i samarbejde med
Thomas Danielsen, MF en høring, der
har til formål at belyse hvad politikere,
landmænd, grønne organisationer og alle
naturinteresserede kan gøre for at øge
naturværdierne i det åbne land.
Alle kan deltage. Fuldt program på FJDs
hjemmeside og i „Jagthunden“ august.

Frø og frøblandinger
til dine vildtagre
Samt udstyr til vildtpleje,
opdræt og udsætning fra
førende producenter i
England og Danmark
Ugentlige leveringer fra England
Herregårdsjæger
Herregårdsjæger Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen 53
53 62
62 22
22 80
80 rl@vildtplejeren.dk
rl@vildtplejeren.dk
Skov
Skov og
og Naturtekniker
Naturtekniker Brian
Brian Kerdil
Kerdil 22
22 73
73 22
22 88
88 bk@vildtplejeren.dk
bk@vildtplejeren.dk
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SPORTSMAN’S PRIDE HUNDEFODER

Kvalitet bag præstationer

100%
SMAGSGARANTI
– VI BYTTER MED
ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset
europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodiﬁcere ingredienser).
Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige
tilsætningsstoffer og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam
& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.
Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver
et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos
hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Prøvens alderspræsident, Sako på 10½ år, har dagens første flotte situation for parhøns.

Alder og erfaring
gør underværker
Foråret 2018 var ikke blid ved markprøvesæsonen. Vinter, kulde og i visse områder
enorme mængder af sne, gjorde det svært for de fleste at få trænet som
sædvanligt.
Tekst og foto: Annette Laursen.
Trods mange aflysninger lykkes det at få
afholdt alle vinderklasser, så deltagere til
årets forårsmesterskab kunne findes. 30
hunde mødte til start, 16 ruhår, 11 korthår,
1 Münsteländer, 1 Langhåret Hønsehund og
1 Gammel Dansk Hønsehund.
I år var DKK´s forårsmesterskab rykket
til Ballum med Conni Jacobsen og Tonny
Lønne som de drivende kræfter bag.
Familieprojekt
Tonny har de mest fantastiske terræner, som
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ligger helt ud til Vesterhavet. Bestanden af
vilde agerhøns er stor. Jeg var på terrænerne
i anden anledning tre uger før mesterskabsprøven. Her fandt vi på en enkelt dag 88 par
agerhøns plus det løse. Det må siges at være
mere end flot.
Ud over foderautomater, jævnt fordelt
over det hele, er der også tænkt meget på
forbedring af biotopen. Som supplement
til de mange grøfter og diger er der anlagt
større og mindre foderagre på mange af
arealerne.
www.fjd.dk

Men Tonny er ikke alene om projektet,
hele familien er involveret. Ud over at åbne
sit hus for en stor broget skare af hundefolk denne dag, så sørgede Lene, Tonnys
kone, for bespisning og hjemmebagt kage.
Sønnerne, Søren og Mads var med som terrænledere. Eller sådan var det planlagt, men
Mads kom til skade med benet dagen før og
der måtte findes en afløser. Farfar agerede
chauffør hele dagen og kørte holdene til og
fra terrænerne i kreaturvogn. Så en stor tak
til hele familien Lønne for det store arbejde

I gør for, at vi andre kan dyrke vor fritidsinteresse..
Dem vi skulle bruge
Jeg valgte at nyde formiddagen sammen
med hold 2. Det var nemt, vi skulle bare gå
få meter fra P-pladsen ud på første mark,
som lå helt ned til diget. Vind var der ikke
for meget af, men så tæt ved det store
Vesterhav fandt hundene alligevel lidt vind
at gå på. I slutningen af 1. slip slog begge
hunde næsten helt ud til diget og her kom
de for tæt på dagens første fasan, en fin
chance som en af dem burde have udnyttet.
Et par slip senere var prøvens alderspræsident i gang. 10½ år og stadig i så god
form at den havde kvalificeret sig til dette
selskab, det må siges at være flot.
Mange års erfaring skulle også komme
den til gode lidt senere i slippet, da den
havde en flot situation for parhøns. Dog
var den i lidt for god form i sit andet slip.
Her tog den en haretur, som ville få selv
den mest vilde unghund til at blegne af
misundelse. Men hjem kom den da igen,
og her så den meget selvtilfreds ud, da den
returnerede.
Hold 2 væltede sig ikke i fugle, men der
var dem, vi havde brug for, det gjaldt bare
om at få dem udnyttet, og det var det ikke
alle, som var lige gode til. Det lykkes dog
at få skudt over et par hunde. Men det helt
store var der ikke, og nu var det kun at
vente og se hvad de to andre hold kunne
byde ind med.
Jeg er så ikke enig med de få, der ytrede
sig om, at der var for få fugle. Vi ved alle,
at jo længere vi kommer hen i sæsonen, des
sværere bliver det at finde og styre fuglene.
Og til en mesterskabsprøve må de hunde,
som klarer opgaven, under svære betingelser, være de rigtige vindere.
For år tilbage begyndte vi at udsætte fugle,
og på den måde sørgede vi for, at der var
en kunstig høj bestand af fugle så alle fik
en chance. Heldigvis har den tankegang
ændret sig, og vi sætter nu stor pris på at gå

på de terræner, som har en mindre bestand,
men kun vilde fugle, og hvor hundene skal
arbejde hårdt for at finde dem.
Der er bare nogle hunde, som er bedre til
at finde og behandle vilde fugle end andre.
Og det er de dygtige vildtfindere, som vi
skal satse fremtiden på. Hunde som gang
på gang kan finde og håndtere gode vilde
parhøns, de er i en kaliber for sig selv.
De gamle kan
Hold 1 havde heller ikke det helt store med
fra formiddagen. Men for hold 3 var det
gået rigtig godt. Dommerne kunne derfor
over middag starte med tre kategori 2 hunde
og syv i kategori 1.
Igen havde Tonny arrangeret det så flot, at
vi blot skulle gå nogle få hundrede meter
fra mødepladsen til eftermiddagsterrænet.
Det sparede en masse tid, at alle ikke skulle
i bilerne.
To af Kategori 2 hundene meldte sig hurtigt ud, og de fleste af kategori 1 hundene
klarede sig uden de store fejl. Så allerede
efter halvanden time over middag havde
dommerne Ole Andersen, Gorm Henriksen
og Michael Sanner fundet frem til den rækkefølge, hundene skulle placeres i.
Det blev helt sikkert erfaring, samt evnen
til at finde og håndtere fuglene, som blev
afgørende. De seks placerede hunde har
en gennemsnitsalder på fem og et halvt år.
Vinderen var ældst med ni år på bagen,
og yngste hund tre år. De seks placerede
hunde, hvoraf de fem første fik CK, har
tilsammen placeret sig på vinderklasse 57
gange, et snit på 9,5.
Vinderen af forårsmesterskabet Kærholts
Mads har i løbet af sine ni år opnået ikke
mindre end 27 vinderplaceringer, incl. et
Danmarksmesterskab og nu som 1. vinder
af forårsmesterskabet for anden gang. Det
må siges at være en stabil præstation.
Et stort tillykke til de seks placerede og
endnu en gang stor tak til Familien Lønne
og Conni Jacobsen.

Godt med en hjælpende hånd når en af de utallige
grøfter skal passeres.

Resultatet
1. vinder CK: RH, Kærholt Mads,
Flemming Ransborg
2. vinder CK: RH, Fredskovs Kalle F,
Klaus Frostholm
3. vinder CK: RH, DK16168/2014
Præstbrogård’s Walther, Gorm Lykke
4. vinder CK: RH, Pepsi, Michael
Pagh Christensen
5. vinder CK: KLM, Fuglevang’s
Rocky, Michael Pedersen
6. vinder: RH, Katholts Gustav, Peter
Pedersen

Det var en fin dag, og en stor skare fulgte eftermiddagens afprøvning.

www.fjd.dk
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En svær forårsdag
på Tuse Næs
Efter et for hundene vanskeligt forår havde mange sikkert set hent til afslutningen,
DKKs mesterskabsprøve, som klimakset, hvor alt ville gå op i en højere enhed. Men
det skulle vise sig, at det blev en nøjagtig lige så svær opgave for hundene som på
de foranliggende prøver.
Tekst og foto: Christina Bak

Så længe man gik nede bagved, var forventningerne stadig høje og håbet lysegrønt.

Foråret 2018, kan vi vist alle blive enige
om, har været svært. Koldt, meget blæsende
og tilmed snestorm har det til tider været
på forårets prøver. Dette har bl.a. gjort, at
fuglene ikke har været nemme at arbejde
med, hvilket igen har gjort, at der på nogle
vinderklasser kun har været meget få hunde
placeret. En vinderklasse har endog været
aflyst.
Der er plads til 30 ekvipager på DKK’s
Mesterskabsprøve og det var lige nøjagtig
det antal der forinden havde placeret sig på
én af de kvalificerende vinderprøver.
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D. 14. april skulle Mesterskabsprøven
så afvikles, på det velkendte Tuse Næs,
med Harris Jensen & Jan Lorentsen som
de to prøveledere. De har begge prøvet
det mange gange før, og det mærkes. Jan
Lorentsen som kender Tuse Næs bedre end
sin egen bukselomme og Harris Jensen
kendt som den rolige og velafbalancerede.
De tre dommere, Anton & Poul Erik Dahl
samt ordførende Lars Nielsen gjorde også
alt, hvad de kunne, for at dagen skulle blive
en rigtig god oplevelse. Men det blev ikke
nemt.
www.fjd.dk

Ikke herre over vind og vejr
Ti Engelske Settere, Otte Pointere, fem Irsk
Settere, fire Gordon Settere og tre Bretoner
havde kvalificeret sig til Mesterskabsprøven
igennem det svære forår, og man deltager
altid med en vis spænding, fordi man ved,
at der ikke er langt fra succes til fiasko.
En masse tanker ryger igennem hovedet;
hvordan bliver vejret? Bliver der en stiv
kuling som så mange før i dette forår, eller
bliver det vindstille? Vil fuglene lege med?
Bliver terrænet for blødt? Eller bliver det
tørt?

En ting er sikkert; det bliver, som det bliver, og man kan ikke gøre andet end at tage
det, som det er med oprejst pande. Vejret
var, som på alle de Mesterskabsprøver, jeg
kan huske tilbage på, særdeles dejligt med
sol og tilpas med vind fra østlig retning.
Udsigten fra forskellige steder på Tuse Næs
bliver man heller aldrig træt af at nyde. Det
blikstille vand på Holbæk Fjord gjorde ikke
oplevelsen ringere.
Kun en håndfuld
De tre velkendte terrænledere; Hans Kurt
Kaas, Michael Olsen & Jan Lorentsen tog
afsted med hver sit hold og dommer efter
en kort og præcis velkomst ved hyggelige
Hørby Færgekro. Det skulle vise sig, at
Mesterskabsprøven skulle blive lige så svær
som hele foråret havde været. Fuglene ville
simpelthen ikke lege med, og selv om de tre
hold kæmpede til det sidste, så var der ved
frokost kun skudt over fem hunde.
De fem dygtige hunde, som havde en
fuglesituation med i bagagen fra 1. heat
var, Breton Kenzo v/Thomas Klit, Gordon
Setter Lilleskogens Wayne v/Søren B.
Thygesen, Boelsgaard’s A Sifu v/Steffen
G. Olesen, Engelsk Setter Nordvestjyden’s
Jarl v/Martin Ry Krog og Engelsk Setter
Nordvestjyden’s Jawa v/Kurt Nedergaard
og de blev alle taget med til 2. heat med
kategorien 1b på nær ES Nordvestjyden’s
Jarl som kom med over med 2b.
Fem hunde er til at overskue i 2. heat og
det viste sig da også, at vi kunne klare netop
2. heat og machtning på den samme mark.
Efter lodtrækning skulle P. Sifu & B. Kenzo
gå mod hinanden, ES Jarl & ES Jawa, GS
Wayne blev hevet op af hatten til sidst, og
det ville senere vise sig at hvem han skulle
gå imod.
P. Sifu & B Kenzo. Begge arbejder i et
stort velrevierende bredsøg i høj fart og god
kontakt. Dommerne sætter hundene lige.
Det er nu ES Jarl og ES Jawas tur. Java
anlægger et stort velrevierende bredsøg i
høj fart, opnår stand, løser selv, Jarl anlægger et bredsøg med forkerte vendinger.
Jawa over Jarl.
Så er det GS Waynes tur og Jawa omprøves. Begge søger stort og godt i smuk stil
og høj fart. Java opnår stand, avancerer
villigt på ordre, men påviser ikke vildt,
Wayne ligeledes stort og godt, udviser smuk
sekundering.
Rangeringen efter 2. heat er med nr. 1 GS
Wayne, nr. 2 ES Jawa, nr. 3 B Kenzo, nr. 4
P. Sifu og nr. 5 ES Jarl.
Den spændende matchning skulle i gang
og vi vidste jo alle, at alt kan gå galt. Det så
vi desværre sidste år, hvor en hund røg ud i
finaleslippet.
ES Jarl og P Sifu starter ud. Begge søger
godt ud, ES Jarl laver en forkert vending
bagud i terrænet. P Sifu over ES Jarl.
P Sifu og B Kenzo. P Sifu et stort offensivt
søg slutter med at søge bagud i terræn, B

Kenzo stort velanlagt bredsøg. B Kenzo
over P Sifu.
B Kenzo og ES Jawa. Begge søger stort og
godt i høj fart, som slippet skrider frem, er
det B Kenzo som tager teten. Ved koblingsordre opnår Kenzo stand, avancerer villigt
på ordre og rejser præcist parhøns, ro i
opflugt og skud. B Kenzo over ES Jawa.
B Kenzo og GS Wayne. B Kenzo forsætter
sit gode indtryk. GS Wayne søger godt, men
kommer på afsøgt terræn og må se sig slået
på søgsoplæg i finalen.
Hermed blev det. Breton Kenzo v/Thomas
Klit vinder af Mesterskabsprøven 2018.
Ordførende dommer Lars Nielsen fortalte
i sin motivering, at Kenzo er en hund af meget stort format, har på dagen to komplette
fugletagninger, anlægger i matchningen et
stort velrevierende klassesøg.
Igen i år blev det en god dag med forårets
bedste hunde samlet. Og igen i år fandt vi
en værdig vinder.
Dommer Anton Dahl fortæller, at det er sidste chance.

Fuld fart over markerne.

Resultatet
Fra venstre:
1V: B, Kenzo. Thomas Klit
2V: GS, Lilleskogen’s Wayne. Søren
Thygesen

www.fjd.dk

3V: ES, Nordvestjyden’s Jawa. Kurt
Nedergaard
4V: P, Boelsgaard’s A Sifu. Steffen G.
Olesen
5V: ES, Nordvestjyden’s Jarl. Martin Ry
Krog
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Mig og min jagthund

Viden fra en kørestol
Når du har læst denne
artikel, vil du være klar
over, at et nul på en
markprøve eller dumpet til
apportering betyder
uendelig lidt.

Michael Larsen er uhelbredelig syg og bundet
til sin kørestol, men han fortæller gerne om,
hvordan man laver en effektiv jagthund.

Tekst og foto: Harris Jensen

Jeg mødte Michael første gang for elleve
år siden. Jeg dømte en apporteringsprøve
arrangeret af Dansk Münsterlander Klubs
fynske afdeling. Traditionen tro var der
på prøven to niveauer: Dansk Jagthunde
Udvalgs apporteringsprøve og en udvidet
prøve af betydelig sværhedsgrad.
På den udvidede prøve deltog en ”førstegangsfører” med en hund, der ligeledes fik
sin prøvedebut. Ekvipagen var i særklasse.
Prøvens fire discipliner blev løst perfekt.
Afprøvningen foregik med præcision og appel fra hundens side, og føreren var næsten
usynlig: Få og stilfærdige vink og kommandoer, som prompte blev efterkommet.
En vinderhund uden stambog
Føreren var altså Michael Larsen, og hunden var kleiner münsterländer Odin. Jeg fik
naturligvis en snak med Michael efter prøven; var nysgerrig efter at høre om hundens
afstamning. Og ville da i øvrigt opfordre
ham til stille på andre prøver med Odin.
Jeg kunne dårligt skjule min skuffelse, da
Michael fortalte mig, at han desværre ikke
havde stambog på hunden. Hunden var
udelukkende købt med henblik på jagt, og
det havde derfor ikke været et ”must”, at
den var udstyret med en stamtavle.
(For god ordens skyld skal det her indskydes, at Michael tidligere har haft jagthunde
af anden race. Også veltrænede og velfungerende hunde, men de blev aldrig ført på
prøver).
Jeg mødte efterfølgende Michael og Odin
på flere prøver. Danmarks Jægerforbunds
Udvidede Apporteringsprøve var blandt
dem; såvel på regionens prøver som på
Forbundsmesterskaber. Her kan man som
bekendt stille uden stambog på hunden.
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Og Odin vandt stort set nærmest konsekvent, eller han blev placeret blandt de
allerbedste.
Lad mig bare afsløre, at Michael nu
ærgrede sig godt og grundigt over den
manglende stambog. Han havde fra Dansk
Kennel Klub (DKK) fået oplyst, at såfremt
han kunne finde frem til stambogsnumrene
på Odins far og mor, så ville DKK være
behjælpelig med at fremskaffe en stambog
på Odin. Farens stambogsnummer blev
fremskaffet, men moren var et ubeskrevet
blad. Og så er det altså svært at lave en
stambog.
Tico
Michael havde med Odins succes og sejrsgang naturligvis fået blod tanden og lyst til
at deltage på anerkendte prøver. Derfor blev
kleiner münsterländer Tico anskaffet i 2011.
Og i løbet af et par år var det Tico, der på
diverse apporteringsprøver nærmest selvfølgeligt kom øverst på præmieskamlen.
Endvidere bestod hunden de anerkendte
slæb- og apporteringsprøver med flotte
pointtal, og den blev præmieret på anerkendte markprøver.
Så blev det imidlertid pludselig opad
bakke for Michael og hans hunde. Tico blev
fotograferet for HD, og den ”faldt med et
brag”: Diagnosen lød på D på den ene hofte
og E på den anden.
Det var dog en bagatel i forhold til, at Michael blev ramt af en alvorlig kræftsygdom.
Han måtte gennem operation og langvarig
behandling. Men han overvandt sygdommen, og i 2016 var han klar til at starte på
en frisk med en ny hund.
Duffy
Michael købte Duffy, som blev hans tredje
kleiner münsterländer. Måske var det Ticos
svage hofter, der udløste en voldsom aggressivitet hos Tico, da otte uger gamle
Duffy flyttede ind. Og med den konsekvens,
der altid har kendetegnet Michael i hans
omgang med jagthunde, var der kun én løsning på det problem: Aggressiviteten betød,
at Tico blev aflivet.
Med vanlig omhu og engagement gik
Michael i gang med grunddressur og elementær apporteringstræning af Duffy. Og

som forventeligt skrider træningen helt efter
planen. Den unge hund tegner bare fint.
Men så vender kræften tilbage og rammer
voldsomt Michael igen.
Opskriften
Jeg besøger Michael en af de første forårsdage i 2018.
Han er lænket til en kørestol, og han er
erklæret uhelbredeligt syg. Men han fortæller mig fattet og stilfærdigt opskriften på en
effektiv jagthund i topklasse:
- Jeg bruger rigtigt meget tid på mine
hunde. De er i hånd hver dag, og næsten
hver dag gennemgår de en træningsdosis.
Faktisk plejer jeg at sige, at mine hunde
kun har fri om fredagen. Jeg træner DMK’s
afdeling på Fyn, og jeg træner i Korup/
Trøstrup Jagtforening og Strandager
Jagtforening. Og så værdsætter jeg faktisk
træningen, hvor jeg er alene med min hund.
Nogen vil med rette hævde, at et sådant
træningsprogram nærmest indbyder til
overtrænede hunde, men jeg er meget
opmærksom på mine hundes udtryk og
attitude: Kan jeg på deres kropsholdning og
øjne aflæse, at de mangle glæde ved træningen, stopper jeg omgående træningen.
Det er alfa og omega i min træningsfilosofi,
at hundene skal udvise arbejdsglæde i alle
arbejdssituationer.
De helt elementære øvelser, som hinter,
sit, dæk og indkald, har jeg såmænd oftest
trænet i haven herhjemme, men det er altså
vigtigt, at man er opmærksom på, at en
enhver disciplin også skal trænes sammen
med andre hunde, hvor der er masser af
distraktionsmomenter. Ingen jagthund kan
– i nogen sammenhæng – trænes færdig i
solosituationer.
- Når hunden skal lære at apportere,
begynder jeg i al sin enkelthed med at kommandere hunden: - Sit. Herefter holder jeg
en dummy op foran hundens hoved og siger
”apport”. Formentlig kigger hunden uforstående på mig, og jeg åbner så stilfærdigt
hundens mund, og anbringer dummien på
rette plads. Jeg støtter underkæben, roser
stilfærdigt hunden, og efter få sekunder
siger jeg: - Los eller tak.
- Jeg er 100 % konsekvent, men jeg bruger
aldrig voldsomme metoder; tværtimod

husker jeg hele tiden på mit mantra om, at
hunden skal udvise glæde ved træningen.
Sparsomt brug af vildt
Michael fortæller videre, at han først
begynder at bruge vildt, kaniner eller duer,
når hans hunde behersker apporteringen
af dummier til fuldkommenhed. Og han
fortsætter:
- Og selv herefter er brugen af apportemner af ”kød og blod” begrænset. Apportering af ræv er et særligt kapitel. Det
er altså ikke en selvfølge, at en jagthund
bare apporterer denne vildtart. Her er det
rigtigt vigtigt, at man går forsigtigt frem og
naturligvis ikke indleder træningen med en
ti kilo tung ræv. - I øvrigt er det måske her
jeg går en anelse på kompromis med den
konsekvente linje. Første gang hunden samler ræven op, så viser jeg min glæde overfor
hunden, selv om den måske kaster ræven,
inden den når helt hjem med den.
Apporteringens værktøjer
Ved selvsyn har jeg erfaret, at Michaels
hunde alle har mestret at anvende de fire
værktøjer, som en fuldt uddannet apporterende jagthund bør mestre:
De kan apportere i et frit søg, de kan markere og hurtigt og præcist apportere vildt
de ser falde, de laders sig villigt dirigere til
emne, og de evner at stikke næsen i jorden
og følge foden af anskudt vildt, der forsøger
at flygte.
I grunden er det vel evnen til at bruge
disse værktøjer, der i udstrakt grad har gjort
Michaels hunde til fremragende efterskudshunde. Og så det forhold, at de har bevaret
arbejdsglæden og viljen til at samarbejde
med deres fører.
I øvrigt har Michael i en årrække øst ud
af sin viden og filosofi på diverse kurser i
foreningsregi. Da jeg fandt hans telefonnummer på DMK’s hjemmeside erfarede
jeg, at han fortsat var den, der stod for modtagelsen af tilmeldinger til dele af klubbens
fynske apporteringstræning.
Tak for samtalen, Michael. Jeg har sagt det
før, men da jeg kørte fra dig, stod det mig
bare så klart: For f....., hvor er det dog en
bagatel, når vi får et nul eller dumper på en
hundeprøve.

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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Sådan
får du ræven hjem
Det kan være svært at få ræveapporteringen helt i orden.
På fuldbrugsprøverne er det ofte ræven, der er hundenes ”akilleshæl”.
Hemmeligheden ligger i, at man skal være meget grundig i sin indlæring og træning,
og så skal apportering af ræv foregå med stor glæde.

Tekst: Ivar Tang. Foto: Flemming Østergaard
Nogle hunde er fantastiske, når der skal apporteres ræv, medens andre vægrer sig, går
en stor bue uden om, ja der er endog eksempler på, at hunde er begyndt at grave ræven
ned eller er forsvundet helt ud af terræn.
Når det sker, er hovedårsagen, at der er
noget galt i koblingen mellem hund, ræv og
fører, og så laver den det, man med et fint
udtryk kalder for en overspringshandling.
Apport i orden
Man skal ikke begynde for tidligt med ræven. Hunden skal i hvert fald være over otte

måneder, og den hund, jeg lige er begyndt
træningen med, er netop rundet et år.
Målet med indlæring og træning må være,
at hunden kan bestå ræveslæbsprøven, et
slæb på 300 m med to knæk i skovområde.
Skal det lykkes, er det en forudsætning, at
den almindelige apportindlæring med duer
og kanin er helt i orden.
Man skal også gøre sig klart, at man ikke
må træne for meget. To til tre gange om
ugen, og så skal man hele tiden have i baghovedet, at når man kommer til jagtsituationen, hvor hunden skal følge en anskudt ræv

Remmen under hagen og under dummyen. Det hjælper hunden til at forstå, at den godt kan bære dummyen.
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måske mange hundrede meter, så er der kun
én ting, der ”driver værket”, og det er lysten
til at bringe byttet hjem til jægeren.
Som en overgang fra kanin til ræv, kan
man anvende forskellige hjælpemidler. En
jernstang beviklet med skind kan være stor
og tung, men let at ”håndtere”. Den kan
afløses af en rævedummy. En bilslange
fyldes med tørt sand og puttes inden i et
ræveskind. Vægten kan let øges ved at fylde
mere sand i slangen.
Til at begynde med, er det ikke sikkert,
at hunden tror, den kan bære dummyen.
Derfor kan følgende lille øvelse være med
til at hjælpe på problemet.
Læg line på hunden. Giv den rævedummyen i munden. Lad linen gå under hagen
og dermed også under dummyen. Nu
bakker man lige så langsomt og opfordrer
hunden til at følge med, samtidig med at
man roser kraftigt. Remmen understøtter
dummyen og hjælper hunden til at bære
denne.
Tålmodighed en dyd
En af hjørnestene i al apportering og ikke
mindst apportering af ræv er afleveringen.
Det er meget vigtigt, at afleveringen altid
er i orden. Hunden må ikke spytte ud. Man
skal huske i starten altid at træne i for hunden vante omgivelser. Haven en gårdsplads
eller lignende, hvor der ikke er forstyrrende
elementer.
Det kan også være nødvendigt i starten at
give hunden en lang line på. Den må aldrig
snyde, og har man line på hunden, kan man
med det samme gribe ind og få hunden til
at apportere, men husk ros, ros og atter ros.
Man må endelig ikke blive gal. Forbinder

Der er kun én ting, der kan få en hun til at følge en
skadet ræv og bringe den hjem. Det er lysten.
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også være succes, og synes man ikke, det
går helt som forventet, så må man gå et trin
eller to tilbage, for årsagen er helt sikkert,
at man er gået for hurtigt frem.
Så er det igen ud i terrænet, hvor afstanden
gradvis øges, og så endelig er man klar til
at lægge det første slæb. Her skal man være
opmærksom på, at der er hunde, som gerne
vil følge et kaninslæb, men som ikke har
synderlig lyst til at følge slæbet fra en ræv.
Der er kun en vej frem, og det er korte
lette slæb og masser af ros. Når det
grundlæggende således er i oden, kan man
begynde at øge slæblængden og sværhedsgraden. Nu kan man også begynde at
skifte terræn og lægge slæb i skoven. Men
husk ikke overtræne, og husk at man hele
tiden skal have en glad hund og hver gang
skal have en succesoplevelse sammen med
hunden.
Træn med andre
Som sidste punkt i indlæring og træning,
skal det nævnes, at man skal huske at
træne sammen med andre. Man bør absolut
opsøge de steder, hvor specialklubberne
tilbyder ræveslæbstræning. Der kan være et
stykke vej at køre, og der er megen spildtid,
for hunden skal kun have et slæb pr. aften,
men mange hunde er gennem årene dumpet
til prøven, fordi de ikke har prøvet at
arbejde, hvor der er andre hunde og mennesker til stede.
God fornøjelse.
Afleveringen skal være i orden. Her går det fint, bl.a. fordi der trænes i vante omgivelser (haven).

hunden ræven med en vred fører, så er det
meste tabt på gulvet fra starten.
Når apport af dummyen er i orden i haven
(dummyen har størrelse og vægt som en
lille ræv), kan man begynde i terrænet. Til
at begynde med ganske kort afstand, som
så gradvis øges, til man synes, at nu ”sidder
den i skabet”. Når man er tilfreds, er det tid
at introducere hunden for ræven.
Igen tilbage til haven og en lille ræv, som
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er i fin stand. En dårlig ræv, der enten har
store skudskader eller er mere eller mindre
ildelugtende, fordi den ikke længere er så
frisk, som den burde være, er ikke nogen
begynderræv.
De fleste hunde vil gerne tage kanin, men
en del bryder sig absolut ikke om at tage en
ræv i munden. Derfor skal man være omhyggelig med, at det første møde bliver en
succes. Ligeså skal de fremtidige træninger

www.fjd.dk

Fra apportbuk til rævedummy.

5-Klub Apporteringsprøver 2018
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for
Jagthunde uden Specialklub.
Apporteringsprøve Sjælland:
Lørdag den 30. juni 2018 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: søndag den 24. juni 2018.
Mødested: Overmosegård, Hammervej 27,
4700 Næstved
Dommere: Anne og Claus Secher, evt. Sofie
Skovly.

Prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob. 41
42 21 81. E-mail: abmvizsla@krudt.dk
Prøveleder på dagen: En af dommerne.
Kaffe og brød fra kl. 8:00 til alle der møder
op (deltagere og tilskuere / potentielle
hvalpekøbere).
Apporteringsprøve Midtjylland:
Søndag 01. juli 2018 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 24. juni 2018.
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej 50,
7160 Tørring

Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4,
7160 Tørring. Tlf. 75 80 21 41/29 24 21 40
E-mail: theibelgaard@gmail.com
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: 225
Kr.

Junidigt

Dansk Jagthunde Derby 2019
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2017
til Derby i 2018, inden den er et år gammel,
ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate til Derby i år 2019 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.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup.
Tlf. 40331037.

Du Flyvemester, der stiger mod Sky´n,
Pizzitando!
Din Amoroso klinger, min troe!
Som Latter;
Skjøndt først du har stemt til Adagio,
Du skratter.
Est du en Elsker, der nærmer sig ømt
Med Smiger;
Med Spot, når Elskovs Begær er tømt
Bortviger?
Maaskee du har med dit sælsomme Spil
Advare?
Tidt Elskov er blind, og ej tænke vil
På Fare.
Foto: Annette Laursen.

St. St. Blicher (fra Trækfuglene)

A

Fasanjagt i Polen
med stående hund

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

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

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Jagtrejser

3-dages jagt
med kost og logi

Vilde fasankokke
Pr. stk.

3.657,-

169,-

NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk
www.fjd.dk
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Hvad var det lige, du sagde?

Forkortelser og udtryk

- Øhh sig det lige igen

Nej, det er ikke altid lige forståeligt, når hundeførerne slynger om sig med
forkortelser og fagudtryk.
Tekst og foto: Annette Laursen
Jeg har aldrig tænkt over det, men har også
fra barnsben hørt om DJU, FJD, DKK, DJ
osv. Men for de nye, som bevæger sig ind i
den spændende verden for stående hunde,
så tales der nogle gange i et sprog, som kun
de indviede forstår.
Vi omgiver os af forkortelser af enhver art
og har en opbygning af organisationerne,
som ikke sådan bare lige er til at hitte ud af.
Der bruges ord, som nok er kendt af enhver,
men de har en helt anden betydning, når de
er indskrevet i FMR.
En nybagt ruhårsejer gjorde mig opmærksom på problemet. Vi sad efter en kold
træningsdag og hyggede over en kop varm
kakao. Vi var flere, som havde set hendes
hund på marken og var meget benovet over,
hvor godt den gjorde det og tilskyndede
hende at få meldt til en markprøve.
Hun havde prøvet at læse lidt om det, men
der var så mange ukendte ord og forkortelser, at det var svært at forstå, og hun var
derfor lidt usikker på det hele. Og her kom
så opfordringen til at lave en ordliste, så
alle, også de nye, har en chance for at være
med.
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Hovedaktører
FCI= Federation Cynologique Internationale. Det er navnet på en hundeorganisation
med mere end 100 år på bagen. Der er kun
én hundeklub i hvert land, der har mulighed
for at blive medlem af FCI, der fungerer
som moderorganisation for 85 hundeklubber verden over.
Fra Danmark er det DKK som sidder i
FCI. Udstillings- og markprøvedommere er
godkendt af FCI.
DKK = Dansk Kennel Klub. Sørger for
stambogsføring, registrering af brugsresultater samt sundhedsdata. Afholder hvert
år et antal brugsprøver, vinderklasser samt
forårsmesterskabet. DKK er Danmarks repræsentant i FCI. Udstillings- og markprøvedommere er godkendt af DKK.
DJ= Danmarks Jægerforbund. Afholder
hvert år kvalitetsklasser, apporteringsprøver
og vinderklasser. En vigtig aktør når der
skal forhandles jagttider og vildtforvaltning.
FJD= Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående Jagthunde i Danmark.
www.fjd.dk

En sammenslutning af 12 specialklubber under Dansk Kennel Klub, som hver
repræsenter en stående jagthunderace. En
repræsentant for hvor specialklub udgør den
samlede bestyrelse i FJD.
DJU = Dansk Jagthunde Udvalg. Består af
repræsentanter for DJ (tre pladser), DKK
(to pladser) og FJD (to pladser). I DJU
er der underudvalg til specifikke opgaver
FUV, ØUV, WEB, SAU, MUV og DUV.
Der kommer en ny organisation pr.
01.01.19.
Udvalg under DJU
DUV= Dommer UdValg. DUV afholder
dommermøder/seminarer. Forestår uddannelse af markprøvedommere. Kontrollerer
at DJU’s prøveregler efterleves af de autoriserede dommere. DUV er vejledende organ
med hensyn til fortolkningen af DJU’s prøveregler. DUV offentliggør fortolkninger
af prøveregler, foreslår ændringer i DJU’s
prøveregler, ligesom DUV skal høres, hvis
ændringer foreslås af andre.

MUV: Markprøve UdValg. Er ansvarlig
for den overordnede tilrettelæggelse og
koordinering af anerkendte markprøver
i Danmark. MUV udarbejder vejledende
retningslinier for afvikling af anerkendte
markprøver. MUV er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af DM for stående
jagthunde.
SAU= Slæb- og ApporteringsUdvalget. Er
ansvarlig for, at der afholdes et tilstrækkeligt antal landsdækkende slæb- og apporteringsprøver fordelt over hele landet..
FUV= Fuldbrugs UdValget. Tilrettelægger
og afvikler det fornødne antal landsdækkende fuldbrugsprøver. FUV udarbejder
vejledninger for dommere og prøveledere.
Afholder FUME.
ØUV= Økonomi UdValget. Er ansvarlig
for DJU’s regnskabsføring. ØUV opstiller budgetforslag, der sikrer det fornødne
økonomiske grundlag for DJU’s aktiviteter.
ØUV gennemgår de øvrige DJU-udvalgs
budgetter og regnskaber. ØUV fastlægger
hovedretningslinier for og giver vejledning
i den økonomiske styring af prøver i DJU’s
regi.
WEB= Udvalget vedrørende hundeWEB:
Er ansvarlig for kontakten til DKK’s personale, der er beskæftiget med udviklingen
og driften af Hundeweb. WEB foretager
opfølgning og kontrol af, at Hundeweb
benyttes korrekt. WEB afholder efter behov
kurser for prøveoprettere, prøveledere og
dommere. WEB har også en konsulenttjeneste.
Prøverne
FMR = Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde. I dette regelsæt er regler og
vejledninger for markprøver, vinderklasser,
apporteringsprøver, vand-, slæb og apportering samt ræveslæb beskrevet.
FP = FuldbrugsPrøve. Kvalitets klasse.
Afholdes af DJU og har sit eget regelsæt,
dog anvendes FMR hvis ikke andet er
nævnt. FP er en to-dages prøve hvor hundene afprøves på mark, i vand, på schweiss,
ræveapportering, skovsøg og ro på post
samt apportering.
Klasseinddeling, markprøver
UK = Unghunde Klasse. Kvalitets klasse.
Her kan hunde mellem 10 og 24 måneder
starte. Der fælles ikke fugl på denne prøve,
men skydes i luften. Der er ingen adgangskrav, udover alder.
ÅK = Åben Klasse. Kvalitets klasse. Her
kan hunde fra 10 måneder starte. Der fælles
ikke fugl på denne prøve, men skydes i
luften. Der er ingen adgangskrav ud over
alder.

BK= Brugs Klasse. Kvalitets klasse. Her
kan hunde fra 10 måneder starte. Der fælles
fugl på denne prøve. Derfor er det for de
kontinentale hunde et krav at hunden har
bestået VSA eller JUA-prøven.
Engelske hunde skal have bestået DJU’s
apporteringsprøve eller JUA-prøven.
VK = Vinder Klasse. Konkurrence klasse.
Her kan kontinentale hunde starte hvis
de har to 1. præmier i ÅK eller BK samt
bestået VSA eller JUA-prøve. For engelske
hunde gælder at de skal have opnået mindst
én 1. præmie i ÅK eller BK samt bestået
DJU’s apporteringsprøve eller JUA-prøven.

vinderen såfremt den er af et betydeligt format og har udført en fejlfri dagspræstation.
2. vinderen kan tildeles Reserve-CACIT,
såfremt den opfylder de samme betingelser.
I.F.F. = Ikke For Fugl. Gives i UK, ÅK
og BK til hunde som på dagen har vist et
stykke arbejde der er til en 1. præmie, men
ikke har haft chance for fugl. I VK gives
betegnelsen til en hund, der om formiddagen har vist et stykke arbejde der er helt
uden fejl, men som ikke har haft chance til
fugl. Dommerne kan vælge at tage denne
hund med over middag.

DM = DanmarksMesterskab. Afholdes
hvert år i oktober af MUV. Det er en lukket
prøve og kun hunde der har kvalificeret sig
kan deltage.

Kvalitetsklasse = Klasser hvor der ingen
konkurrence er mellem hundene, i princippet kan alle få en 1. Præmie hvis deres
præstation fortjener det. UK, ÅK, BK og FP
betegnes som kvalitets klasser.

FUME = FUldbrugs MEsterskab. Afholdes
hvert år i oktober af FUV. Det er en lukket
prøve og kun hunde der har kvalificeret sig
kan deltage.

Konkurrenceklasse: Vinderklasser, DM,
DKK forårsmesterskab og FUME. Her er
hundene i konkurrence med hinanden og vil
blive placeret ikke præmieret.

Apporteringsprøver
V-S-A = Vand, Slæb og Apporteringsprøve.
Er en kvalifikationsprøve for de hunde, der
ønsker deltagelse i brugs- og vinderklasser.
VSA prøver arrangeres under DJU.

Efterskudsprøve: VSA, JUA og DJU apporteringsprøve.

J-U-A = Jægerforbundets Udvidede Apporteringsprøve. Er en kvalifikationsprøve
for de hunde, der ønsker deltagelse i brugsog vinderklasser. JUA arrangeres af DJ. DJ
afholder hvert år en mesterskabsprøve for
de hunde som har kvalificeret sig.

Halesøg: Når en hund vedvarende løber
efter en anden hund.

DJU apporteringsprøve: Også kaldet
“Den lille apporteringsprøve” arrangeres mange steder rundt om i landet af DJ
jagtforeninger og specialklubber. DJU apporteringsprøven er også grundlaget for den
årlige racedyst.
Diserse forkortelser og udtryk
CK = Certifikat Kvalitet, når det gives under FMR. Bruges på vinderklasser og gives
til placerede hunde der på dagen har gået til
en 1. præmie i ÅK eller BK.
CK = ChampionKvalitet, når det gives på
udstilling. En anerkendelse til de hunde,
hvis kvalitet dommeren finder er høj nok.
Skal dog altid være bedømt til et Excellent.
CACT = Certificat d´aptitude Au Championat de Travil. Bruges på en vinderprøve
og kan gives til 1. vinderen, såfremt den
er af et betydeligt format og har udført en
fejlfri dagspræstation. 2. vinderen kan tildeles ReserveCACT, såfremt den opfylder de
samme betingelser.

Preller: Når hunden løber efter vildt trods
føres protester.

Stiksøg: Når en hund løber ret frem i terræn
lige op i vinden.
Sekundering: Hundene afprøves to og to.
Når en hund opnår stand kan den anden,
hvis den ser den hund der har stand, vise
respekt ved at sekundere. Dette betyder,
at den stopper og bag den hund, som har
stand. Det kan være tæt på eller et stykke
derfra. Men den forholder sig i ro, så længe
den anden hund har stand.
Stil: Den måde som hunden bevæger sig på
marken. Det er galopaktion, hvordan den
fører sit hoved og hale, hvordan bevæger
den sig ryg.
Knaldapport: Bruges på prøver hvor der
fælles fugl. Er en beskrivelse af hundens
opførsel efter en fugl er ramt. En hund, der
knaldapporterer, har vist respekt for fuglen i
opflugt, men i det, fuglen er fældet, og hunden ser den falde, vælger hunden at starte
sin apportering uden føres tilladelse.

CACIT = Certificat d´aptitude Au Championat International de Travil. Bruges på en
international vinderprøve og kan gives til 1.
www.fjd.dk
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Klik,
klikker

Sådan træner jeg

Han er kendt af mange som en
dygtig hundefører, men endnu flere
kender ham som en venlig og
imødekommende eksteriørdommer
i gruppe 7. Passeret de 70, men er
still going strong, og hans opdragelse
begynder fra dag ét med et lille klik.

Gunnar Jensen er dagen
igennem i tæt kontakt med
sine hunde.
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Tekst og foto: Flemming Østergaard
Gunnar Jensen bor sammen med hustruen
Birte og to irske settere mellem smukke,
venlige bakker syd for Skanderborg.
Hundene er lige så venlige som bakkerne
og lægger sig ved vore fødder, da vi tager
plads ved køkkenbordet og får hældt kaffe i
kopperne.
Snakken går let, som den altid gør, når
man har kendt hinanden i mange år, men
vi har aldrig tidligere talt om det, der er
dagens emne, nemlig hvordan Gunner
opdrager og træner sine hunde.
Han forklarer, at det begynder, fra den
første dag, hvalpen er i hjemmet. - Og har
vi selv hvalpe, begynder det allerede i hvalpekassen, tilføjer han.
Belønning falder prompte
Gunnar fortæller, at det oftest er hustruen,
Birte, der tager sig af hvalpeopdragelsen, bl.a. fordi hundene skal lære at lyde
såvel ham som hende. - Det begynder ved
madskålen, siger han. Som ved en hver
ordentlig børneopdragelse, synes Gunnar
Jensen, at det er bedst, hvis man venter med
at spise, til der er sagt, at man må begynder.
- Så her indøver vi straks ja og nej, forklarer
han og tilføjer, at det egentlig er nøglen til
megen opdragelse i den første tid.
Hundene er omkring Birte og Gunnar, og
hvalpen skal hurtigt vænne sig til at være
inde. Til at begynde med i hundeburet.
Hvalpen falder normalt hurtigt til ro i buret,
og det er vigtigt, når den skal være inde.
Det er også Birte, der tager på hvalpekursus med den nye hund, og Gunnar mener,
det er vigtigt, at hvalpen fra start lærer at
omgås andre hunde og andre mennesker.
Oftest er det faktisk Birte, der har fat i den
anden ende af snoren, når hunden skal på
kursus, alene af den grund at Gunner virker
som instruktør.
Og så bruger Gunnar Jensen klikker.
- Med en klikker kan man give belønning,
straks hunden gør det rigtige, fortæller han.
Hvalpen har øjenkontakt med Gunnar. Den
er lige foran ham, og på et tidspunkt sætter
den sig. Klik og en god bid. - Hvalpen lærer
hurtigt, at den bliver belønnet, når den sætter sig, forklarer han. - Først derefter sætter
jeg kommandoen på.
På den måde træner Gunnar Jensen alle
de grundlæggende discipliner, der foregår i
hans umiddelbare nærhed. Det væsentlige
for ham er kontakt, opmærksomhed og få
enkle kommandoer.
Hvis der skal ske skift, sørger Gunnar for,

det bliver glidende. F.eks. når øvelsen dæk
skal skifte fra en kommando til fløjten.
Små skridt
En af hjørnestene i al jagthundeopdragelse
og træning er apportering. Her begynder
Gunnar også inde i stuen. Til at begynde
med foregår det med en sammenrullet sok
eller vante, som kastes et stykke hen på
gulvet. Ordet apport bruges ikke.
Så opfordrer han hvalpen til at komme
hen til ham med sokken, og så gentages
øvelsen, men kun to til tre gange. - Der
skal megen ros til, siger Gunnar Jensen, og
tilføjer, at han synes, det er vigtigt, at man i
sin apporttræning altid får sluttet positivt.
Senere går Gunnar så over til mere målrettet træning med dummy, hvor ordet apport
indgår, men han understreger, at han arbejder med meget korte sekvenser. - Og så skal
hunden sidde foran mig, når den afleverer,
tilføjer han. - Det er for, at jeg hele tiden
kan have øjenkontakt med hunden i afleveringssituationen.
Alt skal foregå i et roligt tempo. Ikke forsere, for fejl opstår meget ofte, fordi, man
er gået for hurtigt frem. Den erfarne irsk
setter-mand synes, at for mange hundeejere
har svært ved at erkende, at ”de er sprunget
op ad trappen” i stedet for at gå, og derfor
også har vanskeligt ved at bevæge sig nogle
trin ned ad igen.
Når indlæringen sidder fast, og Gunnar
Jensen skal til at træne med vildt frem til
apporteringsprøven, sætter han gerne to
hunde af og lader dem apportere på skift.
Konkurrence- eller jalousimomentet får
dem efter hans opfattelse til at yde lidt mere
og skærpe sanserne til det yderste.
Men det er lige så tit Birte, der træner apportering med hundene, da det jo er hende,
der normalt har hundene med på de lokale
kurser.
Nu har Birte og Gunnar også let ved at
træne hundene, for de har egen jord, med
lidt juletræer og en sø lige uden for vinduerne.
I mesterlære
Når det gælder markarbejdet, er en unghund
hos Gunnar elev, og det er i lige så høj grad
i forhold til den gamle hund som til ham
selv. - Men det skal lige slås fast, at lydigheden skal være i orden, inden vi starter i
marken, siger han og tilføjer, at han ikke
kan se noget formål med at tage en hund
med, man slet ikke har styr på. Dæk og
www.fjd.dk

hjemkald skal være på plads.
Til at begynde med slipper Gunnar Jensen
gerne unghunden sammen med en rutineret ældre hund. Den unge hund vil efter
hans opfattelse helt naturligt se på, hvad
den gamle hund gør og efterligne det. - Og
så bruger jeg meget min kropsholdning
i forhold til unghunden, siger han. - Jeg
bevæger mig meget fra side til side og ikke
ret meget frem i terrænet – det er for at få
bredden med.
Når Gunnar nu kan se, at den unge begynder at krydse marken, går han over til
”enetimer”. Nu slippes unghunden alene, og
den skal nu først og fremmest koncentrere
sig om at følge hans anvisninger.
I takt med, at hunden ”vågner”, kommer
søget på plads, og så kommer fuglesituationerne som noget helt naturligt. Når det
gælder ro i opflugt og respekt for hare, så er
dæklydighed hjørnestenen. - Jeg træner højest to til tre gange om ugen og aldrig dagen
før en prøve, forklarer Gunnar Jensen. - Jeg
slipper til at begynde med højest 5 – 10
minutter af gangen, og så snart jeg ser, at
hunden falder lidt i intensitet, kobler jeg,
tilføjer han. Han øger så sliptiden lidt efter
lidt, så unghunden vænner sig at arbejde i
længere perioder.
Som sidste led i oplæringen på marken
kommer fældning af fugl. - Jeg lader altid
en god ven skyde for mig de første gange,
så jeg kan koncentrere mig om hunden,
forklarer Gunnar og tilføjer: - Det er en god
investering i femtiden.
Det er jagthunde
Gunnar Jensen vil gerne på jagt, og han
bruger sine irske settere til al slags jagt.
Han er gerne på fjeldet efter ryper en gang
om året. Han vil gerne sidde og vente på en
and i skumringen, og han deltager gerne på
skovjagter, hvor hundene bruges til at drive
igennem med. - Det er jo jagthunde, og det
er jagt, vi skal bruge dem til, siger Gunnar
Jensen.
Selvfølgelig gør det ikke noget, at jagthunden også er brugschampion, som tilfældet
er med Kirstinekjærs D Eddie. - Men jagten
er det vigtigste pointerer Gunnar. Og som
slutbemærkning fortæller han, at Eddie ikke
mere bliver stillet på prøve. Han har en utæt
hjerteklap og kan ikke holde til den hårde
konkurrence. - Han får i fremtiden lov til
at være med, til det, han kan klare, slutter
Gunnar Jensen.
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Flyv fugl flyv
Jægere og hundefolk har tradition for at udsætte fugle på terrænet. Det giver ofte
gode træningsmuligheder for hundene og lidt flere jagtoplevelser. Det nye
udsætningsforlig indebærer dog en række regler, som man nok bør sætte sig
grundigt ind i for ikke at komme galt af sted og blive uvenner med sin lodsejer.
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Lige nu er det højsæson for at opdrætte
agerhøns og fasaner til senere udsætning.
Mange har fornøjelse af at gå og pusle med
pipperne, og for mange giver det ekstra
jagtoplevelser, når man går over terrænet
sammen med såvel tobenede som firbenede
jagtkammerater i efteråret.
Hvis man skal have succes med opdrættet og udsætningen er her lige nogle gode
tips, som man måske kan have gavn af og

dermed undgå, at forventningens glæde
forvandles til skuffelse.
Vær forberedt
Uanset, om man vælger at begynde med
daggamle kyllinger eller modtager kyllinger, der ikke længere behøver varme, er det
vigtigt, at man er klar. Man skal ikke først
begynde at klargøre udsætningsfaciliteterne,
når kyllingerne kommer.

Huse, bure, volierer, foder- og drikkeautomater skal være klar og i orden. Sørg for
at alt er helt rent og desinficeret. Man skal
ikke overføre evt. smitte og andre problemer fra sidste års opdræt. Skal man have
daggamle kyllinger, så skal kyllingehus eller bur være klar. Ingen huller og et lag snittet halm i bunden. Skrukhønsene skal være
klar, hvis det er den måde, man arbejder på.
Skal man have kyllinger i hus med kunstig

Fasankyllinger klar til udsætning. De har siden første
dag gået sammen med et par hanekyllimger, der
er lidt ældre. Hanen er god til at holde sammen på
fuglene og give signal, hvis rovvildt nærmer sig.
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varme, skal varmen være prøvekørt, så man
ved at alt fungerer.
Der skal være ca. 370 halvvejs ude i
lyskeglen målt fra midten. Ved at hænge
varmelampen op i en talje, kan man let
justere højden.
I huset og buret skal hjørnerne være afrundede, så kyllingerne ikke ved et uheld kan
klumpe der. De må ikke kunne komme ned
bag afrundingen.
I bure, hvor man har daggamle agerhønekyllinger, skal man være opmærksom på, at
kyllingerne er så små, at de kan komme ud
selv i den mindste sprække.
Det er vigtigt, man har det rigtige foder
hjemme, inden man modtager sine kyllinger. Daggamle kyllinger skal have henholdsvis agerhøne- eller fasanstarter. Efter
tre – fire uger sættes agerhønekyllingerne
over på fasanstarter og fasankyllingerne på
voksefoder.
Udsætningsklare fugle (kyllinger, der ikke
længere behøver varme) fodres med voksefoder til enten fasaner eller agerhøns.
Daggamle kyllinger må ikke have adgang
til sand, da de æder det i stedet for foderet.
Efter en uges tid kan man give ”kråseflint”.
Brug knuste strandskaller i stedet for sand.
Der er ingen, der ved, hvad der er i sand,
med mindre man bruger sand, der er beregnet til formålet.
Altså kort og godt. Man skal være fuldstændig klar til at modtage sine fugle, lige
som en landmand der skal have fyldt sit hus
eller stald med nye kyllinger eller smågrise.
100 fugle
Et godt råd er altid kun at købe fugle hos
en opdrætter, der laver kvalitetsfugle. Når
man får fuglene følger en attest på, at de er
undersøgt for og erklæret fri for fugleinfluenza. Attesten skal opbevares i to år.
Når man er klar til at sætte ud, skal udsætningsstedet med voliere og udsætningsplads
også være fuldstændig klar. Volieren efterses og sikres lige som resten af udsætningspladsen mod rovtøj. Elhegn sikrer mod
de firbenede prædatorer. Der findes flere
udmærkede batterihegn på markedet.
Prædatorerne fra luften kan man imødegå
ved at have god dækning i volieren og rigtig
god dækning på selve udsætningspladsen.
Buret med agerhøns kan sikres ved at lægge
grene hen over det. Det bevirker, at rovfugle ikke rigtig kan se hønsene.
Og så er der lige alle reglerne, som man
skal tage sig i agt for. Her i komprimeret
form:
• Agerhøns må udsættes fra 01.04 – 15.08
og fasaner fra 01.04 – 30.09.
• Holder man sig til 100 fugle eller der
under, er man ikke omfattet af specielle
regler om burstørrelser mm, men skal
blot tage sig i agt for de almindelige
dyrevel færdsregler. Har man mere end
100 fugle – og det er der nok en del
prøveledere eller konsortieledere, der

Køb kun fugle, der har fjerdragten i orden.

har – er man omfattet af særlige regler
for størrelser på huse, bure mm. Det kan
læses i bekendtgørelsen.
https:// www.retsinformation.dk/eli/
lta/2017/1652

• Alle må udsætte 100 fugle, og der må
altid udsættes 100 fugle på en ejendom.
Har man jagten på tre ejendomme og
sætter fugle ud på alle tre ejendomme,
der til sammen overstiger 100, må man
enten dele udsætningen mellem flere
personer eller gennemgå et kursus i
udsætning af fjervildt.
• Har ejendommen en biotopplan, må der
som udgangspunkt udsættes syv fugle pr.
ha, dog højest fire agerhøns, men husk
nu udsætterkurset.
• For at sikre sporbarheden af udsatte
fugle i naturen, skal en hver, der udsætter fugle, føre journal over sin udsætning
og opbevare denne i to år.

• En hver udsætning skal anmeldes til
Naturstyrelsen senest en uge efter, at
udsætningen har fundet sted. Der er oprettet en speciel hjemmeside, hvor man
anmelder sin udsætning. Det vil normalt
være udsætteren, der anmelder, men i
princippet er det lodsejeren, der er
ansvarlig, og eventuelle uregelmæssig
heder, fejl eller mangler i anmeldelserne
vil gå ud over lodsejeren i form af bøder
evt. fradrag i hektarstøtten mm. så den
ting skal man have helt i orden, ellers
kan man både blive meget uvenner
med sin lodsejer, lige som der kan
komme erstatningskrav.
• Fuglene må ikke vandes med regnvand
eller vand fra stillestående damme/pytter
o. lign. af hensyn til smittefare fra fugle
influenza.
• Fugle, der er udsat, må ikke medicineres eksempelvis på en udsætningsplads. I

Agerhønekyllinger, der er knap fire uger gamle og opdrættet sammen med et forældrepar. De er i fin form.
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Agerhønevolieren kan sikres mod rovfugle ved at lægge grene over.

samme øjeblik, fuglene er sat ud, regnes
de som vilde fugle.
• Det er almindeligt, at anvende kaldefugle til agerhøneudsætning. Disse skal
være taget hjem, inden jagttiden begynder, da det ellers evt. vil kunne blive
betragtet som jagt med levende lokkefugle.
• Kørsel med fugle. En bestemmelse
mange sikkert helt ubevist overtræder.
Men reglerne er sådan, at hvis man
ikke har et bevis på, at man er godkendt
til transport af levende fjerkræ, så må
man højest køre 50 km med fuglene.
Det vil sige, at man enten skal have sine
fugle leveret, mødes med opdrætteren på

halvvejen eller handle meget lokalt. Der
er eksempler på personer, der er standset
i en politikontrol med bilen fuld af fugle
og fået sig en slem overraskelse.
På kursus
Som sagt skal man have gennemgået et af
Naturstyrelsen godkendt kursus i udsætning
af fjervildt for at måtte udsætte mere end
100 fugle (uanset på hvor mange ejendomme, man deler dem over). I praksis er
det Danmarks Jægerforbund, der afholder
kurserne. ”Jagthunden” var med på et kursus på Østfyn midt i april måned.
Ankomst kl. 08.30 og morgenmad med
hjemmebagte boller. Fint.

Første del af kurset var teori, hvor man
fik en masse information om, hvordan man
håndterer fugle, hvordan man udsætter osv.
Naturligvis var der også lovstof og information om, hvad der skal til for at lave en
biotopplan, og hvordan man laver planen.
Regler for faunatiltag og prædatorkontrol
blev også gennemgået.
Underviser var den mangeårige skytte på
Holckenhavn, Kjeld Fisker. Der var et godt
flow i teorien og stor lyst til blandt de 20
deltagere til at stille spørgsmål og kommentere.
Efter en glimrende frokost, der kunne nydes udenfor i det fine forårsvejr, gik turen til
Holckenhavn, hvor vi skulle se på, hvordan
man i praksis foretager god udsætning og
se på gode biotopforbedrende tiltag, der
gavner vildtet.
Det var dejligt at se, de mange fine
vildtplejetiltag, og her kom Kjeld Fiskers
erfaring virkelig til sin rette, hvad enten
snakken gik på billebanker, faunastriber eller barjordsstriber. Det var virkelig positivt,
at godset ikke er smålig med det, der virker.
Vi så også forskellige udsætningspladser,
hvor Kjeld forklarede om pladsernes indretning, og om udsætningen fra dem. Det var
særdeles lærerigt.
Kurset sluttede ved 15.30-tiden med kaffe
og afrunding. Et godt kursus i en hyggelig
atmosfære. Man kunne have ønsket sig, at
styrelsen havde haft de sidste detaljer på
plads om bl.a indberetning og biotopplaner,
og så bør der være flere praktiske anvisninger på, hvordan man udsætter agerhøns.

Kjeld Fisker demonstrerer, hvordan man nemt sætter et hegn op omkring sin udsætningsplads og på den måde laver en flytbar engelsk voliere.
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Vestfyns Agerhøns og Fasanopdræt
Sjodvangen 8 5610 Assens, Mail: alexnissen@c.dk. Mobil 40 43 48 50
Hjemmeside: www.agerhons-opdraet.dk
Bestil i god tid, så du er sikker på levering til markprøver, hundetræning og Jagt

Agerhøns
og rødhøns af høj kvalitet.
Fra 8 til 16 uger.
(Leveres også som daggamle kyllinger)

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

Fasaner
på 6 uger af høj kvalitet.
(Leveres også som daggamle kyllinger)
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29

DJUrer

oriente

DJU-nålen

Det kan hermed oplyses, at Dansk Jagthunde Udvalgs hæderstegn DJU-nålen er
tildelt følgende personer:
Afgåede markprøvedommere John Christensen, Martin Mortensen, Arne Nielsen og
Knud Roslin.
Afgående formand for Slæb- og apporteringsprøveudvalget Jørn Lund Thomsen.
Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse

Ændring for S&A-prøven ved Års
Prøven ved Aars.
Lørdag den 11. august 2018.
Mødested: Blærevej 45, 9600 Aars.
Prøveleder: Peter Krebs Brorsen, mobil: 60871550
Mail: krebsbrorsen@gmail.com
Øvrige prøver: Se „Jagthunden“ april
side 35 eller FJDs hjemmeside.
Foto: F.Ø.

Fuldbrugsprøver 2018
Grindsted 15. og 16. september
Mødested:Lynghytten, Flugtskydningsbanen, Vesterhedevej 3, 7200 Grindsted.
Maks. 12 hunde.
Prøveleder: Brian Søgaard, Tlf: 23 34 27
97. helle1964@gmail.com
Dejbjerg 15. og 15. september
Mødested: Mødested oplyses senere. Maks.
12 hunde.
Prøveleder: Laila Bilberg, Tlf. 20106917.
lailabilberg@gmail.com
Skive 22. og 23. september
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Maks. 12 hunde.
Prøveleder: Anders Laigaard, Tlf. 97 52
68 64 / 20 92 33 07. Anders.laigaard@
skolekom.dk
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Vendsyssel 22. og 23. september
Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård
Engvej 15, 9320 Hjallerup. Maks. 12 hunde
Prøveleder: Steen Larsen, Tlf. 60 13 04 23.
hund@service-ne t.dk
Bornholm 22. og 23. september
Mødested: Mødested oplyses senere. Maks.
12 hunde.
Prøveleder: Benny Lilleøre. ruhaar@live.dk

FUME Grindsted 20. og 21.. okt.
Mødested: Lynghytten, Flugtskydningsbanen, Vesterhedevej 3, 7200 Grindsted.
Kun kvalificerede og inviterede hunde kan
deltage.
Prøveledere: Annette Laursen, Tlf:
21183123. springbjerglund@gmail.com
Brian Søgaard, Tlf: 23 34 27 97.
helle1964@gmail.com

Esbjerg 6. og 7. oktober
Mødested: Oplyses senere. Maks. 12 hunde.
Prøveleder: H. C. Clausen, Tlf. 75 26 95 64
/ 26 70 33 56. hchostrup@bbsyd.dk

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

Randbøl 11. og 12. oktober
Mødested: Oplyses senere. Maks. 12 hunde.
Prøveleder: Annette Laursen, Tlf:
21183123. springbjerglund@gmail.com

Sidste frist for tilmelding til prøverne er
27. august 2018

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup

DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

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

Reportage fra årets generalforsamling
Hofjægermesterindens lille sølvklokke
ringer atter. Uret har rundet 13.00, og
formanden byder velkommen til en særlig
generalforsamling, nemlig den 90´ende af
sin slags. - Om ti år bliver det alvor – konstaterer han tørt.
Klapsalverne lyder kort efter for første
gang. Dirigenten er valgt. Uden modkandidater. Meget er som det plejer. Og Flemming Thune konstaterer straks, at de 63
fremmødte er deltagere i en lovlig indkaldt
forsamling af ”generaler”.
Vi mindes som det første de medlemmer,
som ikke er blandt os mere med et øjebliks
stilhed. Det er en højtidelig stund og bør få
os alle til at tænke på livets skrøbelighed.
Formanden gør status over de mange gode
resultater ruhårs hunde har opnået siden vi
sidst var samlet. Og det er imponerende,
hvad de præsterer derude og rundt i hele
landet. Og så er alle de fremragende præstationer på jagt ikke talt med. Der er på alle

Der lyttes. Foto: Torben Mørup.

måder en suveræn hund vi har kastet vores
kærlighed på og det burde mange flere gøre.
Og siden beretter formanden om alle de
aktiviteter der foregår i klubben – prøverne
– quindeseminar – og ikke mindst det
lokale arbejde, som er og bliver hjørnestenen i klubben.
I et samarbejde med DMK har man nu
ydermere udarbejdet en hundeinstruktøruddannelse. Et samarbejde med en anden
specialklub er af største betydning, når en
så stor opgave som en instruktøruddannelse
skal lykkes. Det samarbejde har ligeledes
betydet, at DMK har koblet sig på JET –
testene. DRK er ifølge formand Jens Toft
åben og klar til at samarbejde med andre
klubber, hvis muligheden skulle opstå.
Den helt store udfordring for DRK er det
faldende antal registrerede hvalpe gennem
årene.
- Hvad gør vi? – er det gode spørgsmål
formanden stiller. Instruktøruddannelse,

quinde og – mandeweekender og JET gør
det ikke alene. Hvad siger opdrætterne og
ikke mindst hvad siger medlemmerne?
Der er i 2017 sket ting og sager i DJU. Her
har man brugt tiden til at drøfte en fremtidig struktur. DJU og FJD tænkes nedlagt
og en ny organisation, hvor DJ, DKK og de
12 specialklubber er repræsenteret, vil se
dagens lys. Hvis det nu bliver vedtaget.
Formanden slutter med at takke alle de
frivillige, der gør et kæmpe arbejde i allehånde udvalg.og på andre områder.
Fremlæggelsen af regnskabet er og også
på denne generalforsamling noget helt
særligt. Ikke på grund af noget særlig stort
over – eller underskud. Men kassereren
gennemgår sit sidste regnskab i denne
omgang. Vareforbrug, bioptoppleje, Karen
Blixen vaser, årbog og bundlinje. Deposita,
aktiver og passiver og en renteindtægt, der
ikke rækker langt. Og hvis bare alle bestyrelsesmedlemmer boede i Ejby og omegn,

Der kommenteres. Foto: Torben Mørup.

www.fjd.dk
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ville udgifterne til bestyrelsesmøderne være
væsentlig mindre. Ingen poster er for små
til undgå kassererens opmærksomhed. Det
betyder alt i alt, at der er penge på kistebunden og den beholdning er da også vokset,
siden kassereren tiltrådte for 14 år siden.
Klapsalverne brager igen under valghandlingerne. Der er præcist det antal kandidater, man skal bruge lige indtil revisorposten.
Stemmeseddel nummer et må i brug. Det
går næsten efter bogen.
Så er turen kommet til, at sølvtøjet skifter
ejermænd og kvinder. Det er de yngste og
dygtigste der skal hædres. Vildsvinehovedet, fadene og pokaler med de store øre står
nu og pynter på nye kaminhylder og skal
pudses og plejes. Men også her går det lidt
ned af bakke. Pokaladministratoren melder
om faldende antal ansøgere og efterlyser i

øvrigt de gode historier bag det gamle sølvtøj. Senere modtager den beskedne fynbo
med kasketten fuld fortjent DRK’s sølvnål
for sit store arbejde i klubben.
Generalforsamlingen er kommet til
tidspunkt, hvor formanden skal sige farvel
til klubbens kasserer gennem 14 år. Søren
Hecht har besluttet at gå på klubpension.
Det er en kæmpeindsats københavneren
Hecht har ydet og den bliver belønnet med
gave og klubbens fornemste hædersnål –
guldnålen.
Ordet er pludselig frit. Vi er kommet til
eventuelt. HD indekset står nu for skud.
Thomas, der ikke har noget i klemme, stiller spørgsmål ved hvad indekset egentlig
kan bruges til og har vi haft for stort fokus
på det? - og det var sikkert relevant, da vi
indførte det. Det afføder en rigtig lang og

spændende udveksling hvor flere vender
talerstolen og udtrykker synspunkter om
avl, ansvar, indeks, sikkerhedstal og temperament. Udfordringerne for klubben på
vej mod de 100 år er store og bestyrelsen
ønsker meget gerne input fra medlemmerne.
Og bedst som vi troede vi var færdige, var
der lige en ekstraordinær generalforsamling. Love blev tilpasset uden megen dikkedarer og tilbage er blot, at en ny bestyrelse
og ny kasserer skal i arbejdstøjet for at tage
hånd om udfordringer og opgaver frem mod
alvorens time om 10 år og forhåbentlig en
film rigere. Og egentlig gav vi 63 fremmødte, på dirigentens opfordring, hinanden
håndslag på, at vi stadig kun fortæller det
gode om andres hunde ellers holder vi bare
mund.
Torben Mørup.

var sikret en god fuglebestand til både
prøver og jagt. Keld og Bodil har foretaget
spændende og lange rejser til udlandet bl.a.
til New Zealand, hvor Keld kort tid inden
sin 80 års fødselsdag skød en god kronhjort.
Keld har også ydet en stor indsats på det
organisatoriske plan, hvor arbejdet blev
lagt i Dansk Jagtforening. Her blev det
til otte år i hovedbestyrelsen samt medlem af og senere mangeårig formand for
DJU’s dommerudvalg. Keld har desuden i
mange år været en meget kompetent både
schweiss- og markprøvedommer, som altid
satte hundens jagtlige egenskaber højt i sin
bedømmelse.
I 1993 modtog Keld HI-nålen i sølv som
Dansk Ruhår Klub’s påskønnelse af den
store indsats for jagthunde i almindelighed
og Ruhåret Hønsehund i særdeleshed. I
Dansk Ruhår Klubs jubilæumsår 2003 blev

Keld udnævnt til æresmedlem af klubben, og hvor kunne det ske bedre end ved
festmiddagen i forbindelse med DRK’s
efterårsvinderklasseprøve.
For kort tid siden har Keld anskaffet sig en
ruhårshvalp, så det er ikke en 90-årig, der
læner sig tilbage og hviler på laurbærrene,
tværtimod fortsætter Keld med at leve ”et
muntert, virksomt, aktivt liv på jord” sammen med Bodil.
Dansk Ruhår Klub ønsker dig hjertelig
tillykke med den runde dag og benytter
også lejligheden til endnu engang at takke
dig for din mangeårige indsats for Ruhåret
Hønsehund. Samtidig vil vi også ønske dig
held og lykke med din nye ruhår.
Flemming Thune-Stephensen
Dansk Ruhår Klub

Keld Rasmussen 90 år
Den 19. juli fylder Keld Rasmussen 90 år,
og det er ganske vist, selvom det er nærliggende at tænke på Osvald Helmuth’s sang
”Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige
ved det”, og sådan stod der også både da
Keld fyldte 75 år og 80 år, for tilsyneladende går årene sporløst hen over Keld..
Keld er jæger og jagthundemand til fingerspidserne, og i Dansk Ruhår Klub kan vi
kun være taknemmelige over, at kærligheden faldt på Ruhåret Hønsehund, idet Keld
i 25 år fra 1989 har stået som garant for, at
DRK’s efterårsvinderklasse kunne afvikles
på nogle af de bedste terræner, der kan
fremskaffes. Medlemmerne viste da også
ved deres store interesse for prøven, hvor
meget de værdsatte dette arbejde, som i virkeligheden var meget større, end de fleste
forestiller sig, idet der forud gik pasning af
mange fasaner og agerhøns, så terrænerne

Dansk Ruhår Klub afholder certifikatudstilling i Bredsten
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.

Foto: Annette Laursen.

Lørdag d. 4. august 2018 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten
Udstillingen afholdes efter DKK´s udstillingsregler. Bedømmelsen starter kl. 10.00,
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Tilmelding: Der tilmeldes i DKK’s hundeweb i alle klasser, også juniorhandling.
Spørgsmål til Kaj Verner Nielsen 2764
6127 (efter kl. 17).
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.
Dommere: Hanner og BIR: Knud V Jensen
Tæver: Erik Petersen
www.fjd.dk

Champion-fremvisning: Ruhår, der opnåede brugs-, jagt-, spor- og eksteriørchampionater i 2017, 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 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.

DANSK RUHÅR KLUB

Sakset fra Facebook

”Trist at vi måtte tage
afsked med Jørn. Han
har gjort et kæmpear
bejde for os. Tak til
Jesper og Tina Kjærga
ard for indsamlingen. Og
tak for sidst til jer som
var med til bisættelsen.”
” Tak for valget som kasserer, og tak for
den tillid I har vist mig - det vil jeg gøre alt
for at leve op til. Tak til Søren for det store

Dansk Ruhår Klubs områder

arbejde som du har gjort for Dansk Ruhår
Klub gennem de seneste 14 år. Sidst men
ikke mindst glæder jeg mig til et konstruktivt samarbejde med den øvrige bestyrelse.”
” Hvor lang tid inden en udstilling skal en
ruhår trimmes??”
”Så har jeg støttet vores nye kasserer i
webshoppen.
- ”Synes jeg hørte den tidligere kasserer
sige de kun havde tøj i små str.

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.

Randers området:

Esbjerg området:

Hirtshals området:

Aabenraa området:

Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025 Email: hirtshals@ruhaar.dk

EN OPFORDRING..få oprettet jer på siden til, at
kunne modtage nyhedsmail, da der fremadrettet vil
blive sendt reminder ud om kommende arrangementer via denne.

Thisted området:

Herning området:

adresser og aktiviteter
Alle fotos: Annette Laursen.

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen Irupvej 5 7755
Snedsted Tlf: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Ræveslæbsprøve Stenbjerg Klitplantage.
Fredag den 31/8-2018 kl. 17.00
Tilmelding på hundeweb senest 26/8-2018
Følg med på hjemmesiden, den bliver løbende
opdateret.

Hobro området:

Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk
Ræveslæbstræning
Hadsund.24-7-18 kl.19 vedJan Bartholomæussen.
Tlf.2083 7881 mødested oplyses ved tilmelding.
Uhrhøj Plantage.26-7-18. Kl.18.30 ved Allan
Nordkvist Jakobsen 5176 6490 mødested oplyses
ved tilmelding
Anerkendt prøve 23-8-18 kl.18. Tilmelding på
hundeweb eller til Allan Nordkvist Jakobsen

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

Kontaktperson: Annette Rasmussen Arnborgvej
12 6933 Kibæk Tlf: 2781 2528 E-mail: herning@
ruhaar.dk
Kasserer: Knud Måbjerg
Marktræning:
Vi afholder marktræning 3 gange i alt, hvor der
søges om tilskud fra klubben, til biotop pleje af
de terræner der bruges, da der udsættes fugle efter
gældende regler for udsætning.
Følgende datoer er planlagt: Fredag d. 3/8 – Fredag
d. 10/8 og fredag d. 17/8 alle 3 gange kl. 16.00.
OBS ny tid
Tilmelding senest d. fredag d. 27.juli til Annette
Rasmussen på 27 81 25 28. Max. 10 hunde.
Pris: 300,- kr. for medlemmer af FJD, (og øvrige
400,-kr.)
Mødested: oplyses senere.
Lokal markprøve:
Afholdes d. 25/8 kl. 8.00. Sted oplyses senere. Pris
incl. Morgenkaffe 150,- kr. for medlemmer af FJD,
( og øvrige 200,- kr.) Tilmelding til: Annette Rasmussen på tlf. 27 81 25 28. Senest d. 19. August.
Fuldbrugstræning:
I samarbejde med Korthårsklubben Midt-Vestjylland afholdes der fuldbrugstræning, som påbegyndes mandag d. 11. juni og følgende mandage frem
til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven i Ringkøbing.
Tilmelding til: Ole Sørensen på 40 56 56 26 senest
d. 1. Juni. Max 12 deltagere.
Deltagergebyr oplyses ved tilmelding, og betales
ved første træningsdag for deltagelse.
Område møde:
Vores årlige område møde afholder vi onsdag d. 7.
november i Troldhede hallen, Idrætsalle 1, 6920
Videbæk kl. 19.00. Program bliver lagt ind senere.

Egtved området:

Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232
E-mail: egtved@ruhaar.dk
ax 15 hunde ( først til mølle)
Har du nogle træningsarealer eller vildt at byde ind
med er vi interesseret

www.fjd.dk

Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 Email: esbjerg@ruhaar.dk
Vel mødt Aktivgruppen

Kontaktperson: Birger Dorow Konkel 11 6300
Gråsten Tlf.: 4098 8632
E-mail: 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
Slæb- og Apporteringstræning.
Onsdag d. 13. juni kl. 19.00 – i alt 8 onsdage.
20. og 27. juni, 04. og 25. juli, 01. 08. og 15. august
OBS!! Der afholdes ferie onsdag d. 11. juli samt
onsdag d. 18. Juli.
Alle onsdage er mødetid kl. 19.00…
Mødested: P-pladsen på Højstrup
Vibelundvej, 5200 Odense V – med mindre der
informeres om andet!
Pris:
Unghundeklasse: 300 kr. for medlemmer af DRK
eller anden FJD-klub.
Unghundeklasse, ikke medlemmer: 400 kr.
Åben klasse: 350 kr. for medlemmer af DRK eller
anden FJD-klub.
Åben klasse, ikke medlemmer: 450 kr.
Her arbejdes bl.a. med de discipliner, der indgår i
”Slæb- og Apporteringsprøven”.
Apportering af ræv samt ræveslæb vil af og til
indgå i dagens program.
Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører
tilmelder sig anerkendt ”Slæb- og apporteringsprøve”, men der opfordres til det…
DJU apporteringsprøve med udtagelse til
Racedyst.
Søndag d. 24. juni kl. 09.00.
Mødested: Elmelunden P-pladsen v/ Vejrupvej 73
5491 Blommenslyst
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb!
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
Udvidet apporteringsprøve, Gudbjerg.
Lørdag d. 30. juni
Hvalpemotivation - Begyndertræning for hvalpe /
unghunde i alderen 3 – 12 mdr.
Lørdag d. 14. juli kl. 09.30-11.00 – i alt 5 lørdage.
21. og 28. juli, 04. og 11. august
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200
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Odense V
Pris: 150 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 200 kr.
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 fynruhaar@gmail.
com
Anerkendt Ræveslæbsprøve.
Tirsdag d. 07. august kl. 17.00 (Bemærk tidspunkt!)
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen
Max. 12 hunde
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb!
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
Bredsten-udstilling.
Lørdag d. 04. august
Marktræninger --- annonceres senere.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i
løbet af sommeren.
Pris: 75 kr. pr. hund for medlemmer af Ruhårsklubben eller anden FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 100 kr. pr. hund
Såfremt en aften bliver overtegnet har ruhår
fortrinsret.
Tilmelding til Daniel Petersen på fynruhaar@
gmail.com
Bubbelprøven.
Lørdag d. 22. september kl. 09.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen
Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 350 kr.
Lokal brugsprøve udelukkende for ruhår, hvor der
skydes fugle for hundene.
Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve,
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporteringsprøve og deltaget på anerkendt markprøve.
Der kan uddeles pokaler 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 - senest 20. september på fynruhaar@gmail.com

Marktræning for unghunde med fældning af
fugl.
Søndag d. 23. september kl. 09.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen
Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 350 kr.
Adgangskrav: hunde mellem 10–24 mdr.
Max. 10 hunde.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af
hundene samt spisning af medbragt madpakke.
Husk kaffe!
Tilmelding til Hanne Buhr - senest 21. september på fynruhaar@gmail.com
Debataften m/ lokal generalforsamling for
Område Fyn.
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00
Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18
Fraugde 5220 Odense SØ
Fri entré.
Område Fyns generalforsamling - dagsorden følger
- samt debatmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år?
Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres fra DM
2017 til DM 2018.
Tilmelding til Hanne Buhr - senest d. 23. oktober på fynruhaar@gmail.com

I august måned.
Høstprøven/efterårsprøven:
Slutningen af august måned.
Marktræning:
Slutningen af august/ starten af september måned.
Husk alt holde øje på hjemmesiderne, Jagthunden
og på FB om nærmere informationer, ændringer og
eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter
samt om tilmeldinger til aktiviteterne i Aktivgruppen Storstrømmen.

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

Fredensborg området:

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 6 3060 Espergærde Tlf: 4917 0208 E-mail:
fredensborg@ruhaar.dk
Fuldbrugsprøvetræning.
Kun for stående hunde der skal bestå prøven.
Prøven indeholder ræveslæb på 300m i skov,
og markarb. med fældning af fugl,
samt masser af apportering i vand og på land.
Pris 200 kr. start 6. august.
Vi aftaler hvor og hvornår ved tilmelding.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk
Lokal Apporteringsprøve.
Søndag den 12. august 2018 kl. 9.00.
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb.
Der er både alm. og udvidet prøve.
Vi har 7 pokaler der skal kæmpes om.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk

Roskilde området:

Kontaktpersoner: Tina Struve Tlf: 2268 0911
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248 E-mail:
roskilde@ruhaar.dk

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:
Første gang onsdag den 18 juli.
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VSA træning: Første gang tirsdag den 5 juni.8
gange pris pr. gang 50,00 kr. 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.

www.fjd.dk

Bornholm området:

Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700
Rønne Tlf: 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve.
Lørdag d. 30. juni. Kl. 09.00 Prøvested: Tilmelding
senest den 23. juni, via hundeweb Prøveleder: PoulRikard Ebbesen
DJU´s alm. apporteringsprøve Lørdag den 11.
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård Tilmelding
senest den 4. august, via hundeweb. Prøveleder:
Poul-Rikard Ebbesen
Vand, slæb og apporteringsprøve. Lørdag den 11.
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård Tilmelding
senest den 4. august, via hundeweb. Prøveleder:
Poul-Rikard Ebbesen
Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For
engelske og kontinentale hunde. Lørdag den 8. september kl. 09.00 Mødested: Klemensker jagthytte
Dommere: Tilmelding senest den 2. september, via
hundeweb. Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen Husk
søndag den 9. september afholder FJD markprøve.
Prøveleder Benny L. Christensen, tilmeldingsfrist
som Dj.
Husk hunde skal være vaccineret og have udvidet
hundeansvarsforsikring, for at kunne deltage i
træning og på prøver.
Endvidere vil der den 22. og 23. september blive
afholdt fuldbrugsprøve.
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.

KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Hovedprøven 2018
fire hold også havde haft en god dag på
dejlige terræner. Vi blev dog ikke velsignet
med et hav at præmieringer. Det blev til
fem præmieringer denne lørdag samt fem
IFF. Resultaterne kan ses på klubbens
hjemmeside.

Situationen som indbragte Cato og Jacob Sørensen en 1. præmie i åben klasse. Foto: Flemming Djarn.

VELKOMMEN TIL GIVE PRØVEN D. 7.
& 8. APRIL, står der på den grønne forside
på programmet for dette års forårsprøve.
Det er blevet april og det er tid til Give
Prøven. Det er tid til årets første samling
for ejere af den korthårede hønsehund som
- ”kort fortalt er hunden til alt.” Hovedprøve finder traditionen tro sted på terræner
omkring Give og Grønbjerg Hotel.
Lørdagen starter med unghunde og åben
klasse, mens vinderklassen afvikles søndag.
Det er en lettere kølig lørdag morgen, som
byder hundeførere og hunde velkommen,
men vejrudsigten lover flot vejr resten
af weekenden. Lørdag er der tilmeldt 58
hunde i hhv. ung og åben klasse.
Kl. 08:00 blæses til samling på gårdspladsen. Her byder formand og prøveleder Per
Kaa 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 har i dag valgt at følge Hold 2, da katalog nr. 0014 Skovly’s A-Zacho er af eget
opdræt. Det skal jeg vende tilbage til. Vel
ankommet til terrænet kalder dommer Kaj
Hedegaard til samling og informerer om
hvordan han tænker dagen skal forløbe.
Herefter kalder han katalog nr. 13 og 14
frem. Så kan dagen da ikke starte på en
bedre måde. - Nu skal i gud dødme bare se

hvad se hvad ham Zacho kan, tænkte jeg.
Her følger min egen kritik: han var meget
glad, - han kunne løbe hurtigt - meget
hurtigt, han gik noget åbent og ungdommeligt, noget stort, MEN søg, fart og stil
var i min optik naturligvis prima!!. Han
forsvandt langt ude ind i noget ret tæt bevoksning (ikke et sted vi normalt kommer
på markprøver). Vi hørte vist også noget
vov, vov! Vi kunne ”heldigvis” ikke se
noget, så vi blev enige med dommer Kaj
om at det måtte være ”en kat i et træ” eller
muligvis ”standhals for ugle”. Nuvel det er
jo unghunde vi har med at gøre.
Dagens højdepunkt må være katalog nr. 21
Cato og fører Jacob Sørensen i åben klasse.
Jeg har efterfølgende erfaret, at Cato er Jacobs første stående hund. Cato opnår stand
ved skel. Rejsning og ro i opflugt og skud
er herefter i orden. Efterfølgende at være
vidne til den glæde som jeg oplevede hos
Jacob, tror jeg vi alle kender. Faktisk var
det ensbetydende med, at Jacob kunne deltage i vinderklasse om søndagen. Jeg kan
med sikkerhed sige at denne glæde varede
resten af dagen, resten af aftenen, og del af
natten, da vi arrangerede en soveplads til
ham, så han ikke skulle køre hjem, nu han
var med om søndagen.
En dejlig dag på Hold 2 var overstået, og
jeg kunne efterfølgende erfare, at de øvrige
www.fjd.dk

Festmiddagen blev holdt på Grønbjerg Hotel, en aften undertegnede sent vil glemme,
da jeg havde fået tildelt rollen som toastmaster og fik i den forbindelse råderet over
Formandsklokken. Jeg vil altid huske og se
tilbage på denne aften med stor fornøjelse;
i næsten fire timer havde faktisk ”magten”
over formanden.
De mange fremmødte fik serveret en dejlig
tre-retters menu. Stemningen var høj blandt
de mange deltagere, og snakken gik livligt
om dagens oplevelser og vores hunde generelt. Under festmiddagen blev jubilarerne
kaldt op og hyldet. Deres meritter blev
læst op af formanden. De var alle foregangsmænd for den korthårede hønsehund.
John Christensen, 50 års jubilar, fik salen
til at udbryde i stor latter, og efterfølgende
stående ovationer da han i sin takketale så
tilbage på 50 år med vores race. Tror med
sikkerhed vi kan sige at ”de gamle dage –
kommer ikke tilbage”.
Det var en fantastisk aften hvor rammerne
på Grønbjerg Hotel var særdeles gode og
betjeningen i top. En stor tak til Grønbjerg
Hotel fra os alle skal hermed lyde. Herefter
kom det vi vel alle ventede spændt på; en
kort kritik af de præmierede hunde. Kritikkerne kan ses på Hundeweb.
Søndag morgen gentog seancen sig med
smuk hornblæsermusik og parole fra formanden. En smuk morgen med en vejrudsigt som lovede op til 20 grader og ikke
meget vind. Med andre ord potentielt svære
forhold for hundene.
Jeg havde i dag valgt at følge Hold 4 hvor
Poul-Rikard fra Bornholm med Faust som
er far til Skovly’s A-kuld, var med, samt
min træningsven fra Sjælland, Jan Pico.
Dommer Jakob Poulsen som jeg holder
meget af at se, og ikke mindst høre, altid
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Flemming Konnerup blev udnævnt til æresmedlem.
Foto: Flemming Djarn.

med en dejlig frisk bemærkning og formår
at holde en dejlig uhøjtidelig stemning og
glæde på holdet.
Det samme gentog sig som om lørdagen:
katalog nr. 29 og 30, - Nu skal de bare se
hvad ham Faust kan, tænkte jeg. Første
slip med masser af energi fra begge hunde,
de nåede ikke helt at finde rytmen, før der
gik parhøns på vingerne i den side Faust

var. - De var naturligvis rigtigt godt gemt i
bunden af en grøft, lød ”undskyldningen”.
Den efterfølgende kritik fra Jacob, var jo
ikke til fordel for Faust, hvortil, i en dejlig
sjov tone fra Poul-Rikard, som påpegede,
at han da ikke havde set noget. Jakob sagde
dog med et smil: - kan vi være enige om at
der var chance for fugl? Poul-Rikard slog
herefter over i ren Bornholmsk dialekt,
og sagde noget som ingen forstod i et lavt
toneleje. Men alt foregik med et dejligt smil
på læben.
De næste 500 meter havde vi efterfølgende to situationer med hhv. Bislevs Goss
og Bislevs Citta. Herefter blev det noget
sværere og meget varmere for de tilbageværende hunde, hvilket i løbet af dagen kunne
ses, der blev gået mange kilometer og løbet
langt. Herefter var det tilbage til Grønbjerg
Hotel for at afvente hvem der skulle med
”over middag”.
Efter en dejlig frokost var det tid til at høre
hvad dommerne var kommet frem til. De
havde valgt syv hunde hvoraf fire var kat. 1
og de sidste var kat. 2.
Velankommet til matchnings terrænet
skulle spændingen udløses. I en forholdsvis
lang matchning med flere situationer hos de

afprøvede hunde. Bogen blev lukket og retur til Grønbjerg Hotel, og afvente resultatet
af dette års forårs prøve som blev:
1.vinder CK 0032 Bislevs Goss
Dk10789/2011, Fører: Per Morville Jensen.
2.vinder CK 0034 Bislevs Citta
Dk06760/2013, Fører: Henning Skriver.
3.vinder CK 0008 Ziva Dk12538/2015,
Fører: Poul Knudsen.
4.vinder 0004 Fjelstrup’s Gry
Dk07284/2012, Fører: Martin Ellegaard.
5.vinder 0024 Græsdalen Laura
Dk19304/2012, Fører: Per Winther Jensen.
6.vinder 0019 Petermann’s N-Emmie
Dk11254/2013, Fører: John Okholm.
Øvrige resultater kan ses på klubbens
hjemmeside.
Klubben havde en fantastisk hovedprøve
med en god stemning begge dage. Dette
skyldes ikke mindst formand Per Kaa og
hans hjælpere, der havde gjort et stort
stykke arbejde med at få det hele til at
klappe. Dette lykkedes til fulde for dem.
Der skal lyde en stor tak til Per og hans
hold.
Med de bedste Korthaars hilsner
Sekretær Flemming Djarn

De seks placerede hunde og førere. Foto: Flemming Djarn.

Vi ses i Bredsten
Korthaarklubben afholder certifikatudstilling i Bredsten lørdag d. 4. august 2018
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. 28. 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, Brugs-

36

klasse, Championklasse, uden for bedømmelse samt Avls- og Opdrætsklasse.
Udstillingsgebyr:
Uofficielle klasser DKK 265 kr., officielle
klasser 1. hund 385 kr. 2. hund 315 kr. 3.
hund og efterfølgende hunde 265 kr.
Uden for bedømmelse: 30 kr.
Avls og Opdrætsklasse er gratis. I avlsklasse 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.
Dommer: Hanner og tæver Hanne Laine
Hansen Petersen, sekretær tilgår.
I forbindelse med klubbens udstilling i
Bredsten vil klubben gerne invitere alle der
i 2017 har opnået en Championat titel til at
www.fjd.dk
www.fjd.dk

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 28. juli 2018.
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.

KORTHAARKLUBBEN

Aktivgrupperne

juli 2018. Hunden skal være DKK stambogsført.
Max. 5 hold.

Familiedag 2018
Lørdag den 21. juli 2018 holder Korthaarklubben
familiedag på Spjarupgaard, Bindeballevej 133,
6040 Egtved.
Dagen er for ALLE, som ejer en korthåret hønsehund med en stamtavle.
Medlemsskab af klubben er ikke en forudsætning.
Se klubbens hjemmeside for nærmere info.

Fuldbrugstræning:
I samarbejde med Ruhårklubbens område 4
afholdes fuldbrugstræning, som påbegyndes
mandag d. 11. juni og følgende mandage frem til
den første fuldbrugsprøve i september. Mødested:
Hundeskoven i Ringkøbing. Tilmelding til Gorm
Henriksen (tlf. 52371779) eller Steen Kristiansen
(tlf. 42744094) senest d. 1. juni. Max. 12 deltagere.
Deltagergebyr oplyses ved tilmelding, og betales
ved første træningsdag.

Lem St., tlf. 97 34 16 01.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

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

Foto: Laila Bilberg.

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

Aktivgruppen Storstrømmen

Der er tilmeldingspligt til alle af Aktivgruppens aktiviteter og at medlemmer som bor i det der svarer
til det gamle Storstrøms Amt har fortrinsret til alle
af aktivgruppens aktiviteter.

Foto: Karina Andersen.

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen, tlf. 23 38 96
18.
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
Kontaktperson 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

Ræveslæbstræning:
Første gang onsdag d. 18. juli.

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

Markprøveseminar afholdes i august måned.
Høstprøven/efterårsprøven: Slutningen af august
måned.

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

Marktræning: Slutningen af august/starten af
september måned.

Aktivgruppen Aalborg
Vand- og apporteringstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, Langholt.
Onsdag 6., 13., 22., og 27. juni kl. 18.30
Der afholdes anerkendt apporteringsprøve. Tilmelding på hundeweb, senest 23. juni. Prøveleder:
Villy Andersen, tlf. 2223 9295.
Vand- og slæbstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, Langholt.
Onsdag 1., 8., 15., og 22. aug. kl. 18.30

Aktivgruppen Midt- & Vestjylland
Schweissprøve:
Korthårklubben afholder anerkendt (3 timer /
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.)
og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted.
Søndag d. 22. juli 2018 kl. 9.00. Mødested:
Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 6980 Tim –
følg derefter anviste prøveskilte). Tilmelding på
www.hundeweb.dk. Prøveleder: Uffe Jacobsen Tlf.
61285032 – senest d. 12.

Foto: Karina Andersen.

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 26 93 08
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 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
www.fjd.dk

Foto: Karina Andersen.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

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

DMK’s efterårsmarkprøve på Sjælland
d. 29. og 30. september
DMK’s efterårsmarkprøve er at finde i en
udvidet udgave, idet vi udover vores normale vinderklasse også tilbyder kvalitetsklasserne, Ung-, åben og brugsklasse.
Kvalitetsklasserne vil finde sted om lørdagen og vinderklassen søndag.
Terrænerne ligger på sydvest Sjælland,
men det forventes at der kan blive mødested direkte i terrænet for at spare tid, men
nærmere herom på hjemmesiden.
Der vil være festmiddag lørdag aften på
Storebælt Camping og Feriecenter. Læs
mere om pladsen her: www.storebaeltferiecenter.dk
Der vil være mulighed for morgenmad og
at bestille madpakker begge dage, søndag
også lun frokost.
Nærmere info vil være at finde i næste
nummer og på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Prøveudvalget

Foto: Dorthe Winde.

DMK´s schweiss prøve ved Silkeborg den 11. august 2018
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, Henriette
Vincents og Anders Laigaard.
Stifindere: Hans Lau, Tommy Baunwall og
Jacob Askov Pedersen
Hjælpere: Carsten Trøjborg og Jette
Omann Andersen
Prøveleder Carsten Trøjborg

Al tilmelding foregår via www.hundeweb.
dk.
Adgangskrav og bedømmelser er efter
DKK’s regelsæt, som kan downloades på
DKK’s hjemmeside under (Aktiviteter /
Schweissprøver)
Sidste tilmelding 24/7 2018
Der kan efter prøven, købes pølser samt øl
og vand.
Eventuelle spørgsmål rettes til prøvelederen: C.Troejborg@hotmail.com

Münsterländere har fortrinsret.
Der kan tilmeldes i 400 m 3 timer. Klove
eller dråbeudlægning 450,-kr. og 400 m 20
timer. Klove eller dråbeudlægning. 500,-kr.
Der tages forbehold for evt. regulering af
prøvegebyr.
Foto: Johannes Mørch.
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Qvinde weekend i det Himmerlandske
Så melder kvinderne sig også på banen i
forbindelsen med fejringen af DMK’s 50
års jubilæum.
Det bliver en fornøjelse endnu engang at
åbne dørene for alle I skønne tøser, så sæt
kryds i kalenderen d. 3.- 4.-5. august 2018,
hvis du har lyst til at være sammen med kun
kvinder og vores skønne jagthunderace. Vi
Starter fredag kl. 14.00 slutter søndag kl.
16.00.
Programmet er ikke helt færdigt, men
weekenden kommer bl. a. til at indeholde
følgende tilbud:
Nosework, lydighed, dirigerig og apportering til lands og til vands, Schweiss, og mon
ikke der også kommer et lille hemmeligt
foredrag, og måske en lille pølse apporterings konkurrence.

Alle er velkommen uanset niveau uerfarende/erfarende, det eneste kriterie er er du
er Qvinde og tager din hund med.
Der er mulighed for at have telt eller campingvogn med til at overnatte i (det koster
ikke en krone)
Prisen for arrangementet vil løbe op i
omkring ca. 500 kr. inkl. alt mad drikke og
hvad der nu skal bruges til alle træningspas.
Så hvis du har lyst til at dele en weekend
sammen med andre kvinder, med samme
passion som dig selv, nemlig münsterlændere stor og lille, så tilmeld dig her senest
1 juli....
Med venlig hilsen
Tine Broen Nielsen, Www.Kenneltrehøjens.dk. Mobil 24257727
Foto: Annette Laursen.

Bukketræf 2018

Foto: Søren Reinholdt.

DMK-områderne
Område København:

Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
Hvalpe- og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den 8. august kl.
17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom
venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende
syv onsdage begynder vi kl. 18.00.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste
træningsdag er den 26. september. Gebyr for
medlemmer er 400 kr. Gebyr for ikke-medlemmer
er 450 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og
Forsikringsbevis. Du kan på hjemmesiden, under
dokumenter, finde tilmeldingsblanket og udfylde
den, så du har den klar til første træningsdag. Ret til

Super god træning, i fantastiske omgivelser!
DMK har 50 års jubilæum i år, og selvfølgelig kræver det lidt fornyelse i klubben –
så derfor knejter … dette tilbud til jer. DMK
Nordjylland arranger det første Bukketræf
– kun for mænd!
Der vil være træningstilbud til alle – erfarne /uerfarne hunde/hundeførere, og ikke
mindst masser af løwn og snak under den
rigtig lækre herremiddag – med masser af
vildtkød og Thy øl.
Der er træningssessioner fredag, lørdag og
søndag.
Der vil blive udbudt træningstilbud i
følgende discipliner: Nosework, JET test,
Vand-apportering, Schweiss, Apportering
og Slæb.
Masser af seriøs og spændende træning,
hvor du og ikke mindst din hund kan blive
udfordret uanset hvilket niveau I er nået til.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer af
Dansk Münsterländer Klub.

Praktisk info:
Tidspunkt: fredag den 10 august – 12
august 2018
Pris: 700 kr (for træning og forplejning
(middag fredag aften, fuld forplejning lørdag, samt morgenmad og frokost søndag)
Tilmelding senest den 1 juli 2018
Du tilmelder dig ved at udfylde formularen på www.dmk-online.dk. Betaling
senest den 1 juli 2018 (betalingsinformation
senere)
Overnatning; Arrangementet finder sted
i samarbejde med Rødhus Klit Camping,
hvor der er mulighed for at campere med
egen campingvogn, i telt eller i en af vore
hytter se mere her: www.rodhuscamping.dk.
Ved overnatning på Rødhus Klit Camping
gives der 25 % rabat på overnatning i hytte,
telt o.l.
Hvis der er ønske om overnatning i hytte,
anbefaler vi at i max bor 4 sammen i hytterne, for at der kan være plads til hundene.

ændringer i programmet forbeholdes.

Område Storstrøm:

Område Roskilde Hvalsø:

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 7. August 2018 og slutter
tirsdag den 4. september 2018
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.

www.fjd.dk

Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25,
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com
Ræveslæbstræning: Første gang onsdag den 18.
juli. Tilmelding og mødested – se Facebook eller
andre medier.
VSA træning: Første gang tirsdag den 5 juni. 8
gange pris pr. gang 50,00 kr. 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.
Følgende træning er planlagt i samarbejde med
Vordingborg Jagt- og Flugtskydningsforening.
Efterårstræning 2018: Der trænes på det militære
areal ved Kulsbjerg. Parkering på den vestlige side
af motorvejen. Start onsdag den 1. august kl. 19:00,
slut Onsdag den 29. August 2018. I alt 5 onsdage.
Pris: 50,- kr. pr. gang. Mødested: P-plads på Val-
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lebovej, 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
Markprøve seminar: I august måned. Tilmelding
og sted se Facebook eller andre medier.

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. 11/6-2018 kl. 18.30
Mødested P-plads Ravnebjerggyden 42 5491 Blommenslyst. Omr. 7.
Der trænes 4 gange (hver 14 dag). 25/6 + 9/7 +
23/7
Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde. Tilmelding :
Michael Larsen tlf. 25675143
Hvalpe motivation
Start mandag d. 6/8-2018 kl. 18.30.
Mødested P-plads Vejrup vej 5491 Blommenslyst.
Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. min. 5 hunde.
Tilmelding : Lars Thunberg tlf. 22112144. Betaling
kontant 1. gang.

Ekstra træning Vand-, Slæb- og Apportering for
hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve. Tirsdage kl. 19.00. d.17/07. d. 24/07. d. 31/07. d. 07/08.

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
Tillykke med din nye Kleiner Münsterländer
hvalp!
Kom godt i gang med din nye hvalp, kom og vær
sammen med jævnaldrende hvalpe i alderen 3-5
måneder. Træningen forløber over 4 gange med 14
dages mellemrum på følgende datoer:
13/8, 3/9, 17/9 og 3/10 (der kan muligvis ændres i
datoerne). Prisen er 200 kr.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen på mobil 24 25
77 27.
Mødested: Nihøjevej 25, 9530 Støvring.
Træningen vil indeholde:
* Samarbejde mellem fører og hvalp
* Positiv indlæring, god kontakt og basale øvelser
* Teori til baglænskædning
* Socialisering
Husk bløde godbidder.
Ældre hvalpe på mere end 5 mdr. henvises til
træning hos Niels Peder Greve på mobil 50 50 54
02. Niels Peder har hundetræning i Nørresundby.
Vel mødt!

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
Foto: Pia Nielsen.

Øvede hunde sensommertræning i apportering i
samarbejde med Trøstrup Korup jagtforening.
Samme tid og sted.
Pris 50 kr. pr. gang.
Tilmelding : Per Fischer tlf. 51822272

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

Område Østjylland:

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nicolesolgaard@gmail.com
Ved DMK Vejle/Horsens har der været en del
forandringer og nye spændende tiltag.
DMK Vejle/Horsens er omdøbt til DMK Østjylland
efter som vi dækker træning og undervisning i store
dele af Østjylland.
Vores medlemmer som deltager i træningen kommer hovedsageligt herfra og tiden er løbet fra
navnet, derfor har vi ønsket at gøre områdenavnet
mere tidsvarede.

www.fjd.dk

Foto: Sanne Ammitzbøll.

Endvidere har vi oprettet en gruppe på Facebook
under navnet DMK Østjylland, hvor vores aktiviteter og resultater bliver opslået samt sparringen mellem medlemmerne er meget velkommen. Endelig
tilmeld jer denne gruppe.
Ved medlemsmøde i januar 2018 blev nye aktivister
stemt ind, som er følgende:
Jacob Askov Petersen - Hjælper til Schweiss
Henrik Brejning Jensen - Hjælper til apporteringstræning
Fratrådt er Michael Bjerregaard som vi takker for
mange års indsat og du ønskes held og lykke i det
nye.
Aktivister som fortsætter:
Jette O. Andersen - Apportering/kasserer
Flemming Andersen - Marktræning/Apportering
Tommy Baunwall - Schweiss
Nicole Lajgaard Solgaard - Kontaktperson samt
Hvalpemotivation
Vi ser frem til et spændende jubilæumsår med
træning, prøver og ikke mindst den kommende
Holdapporterings weekend, som afvikles i Horsens.
Venlig hilsen
Nicole Lajgaard Solgaard
Schweisstræning sommertræning.
Sted: Silkeborg område – nærmere informationer
kommer.
Datoer: 4/7, 11/7, 18/7
Lokalprøve: 25/7
Instruktør: Tommy Baunwall – telefon: 21679702
Der vil kunne købes pølser samt øl/sodavand

Område Esbjerg og omegn:

Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. Jagtlysten@gmail.com

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”

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

Klubben har fået ny formand
Som nyvalgt formand på generalforsamlingen den 7. april er det vist på sin plads lige
at præsentere mig selv. Jeg kender godt nok
mange af jer derude, men jo slet ikke alle endnu ☺
Mit navn er René Hansen. Sammen med
min hustru, Lisbeth, og vores tre børn
bruger jeg meget af min fritid med vores
Gamle Danske Hønsehunde. Det gør jeg,
fordi jeg først og fremmest fascineres af
arbejdet med vores hunde - både på jagt, til
træning og hundesport. De Gamle Danskes
sublime evne til på den ene side at være
en loyal og grundig jagtkammerat, og på
den anden side at kunne indgå naturligt i
familielivet i en aktiv børnefamilie, som
vores, har været afgørende for os i valget af
jagthund. Helt fra start har vi været bevidste
om, at vi vil yde vores bidrag til bevarelsen
af den Gamle Danske Hønsehund - det er jo
samtidig et stykke unik dansk kulturhistorie, vi har med at gøre.
Genetikken og avlsarbejdet, som ligger
til grund for bevarelsen og sikringen af
sundheden i vores hunde fremadrettet, interesserer mig meget, hvilket jeg nu igennem
flere år har haft mulighed for at beskæftige
mig med i klubbens avlsråd. Det har været
et super spændende arbejde, der som bonus
har givet mig en relativt stor kontaktflade i
vores klub.
Jeg sætter stor pris på at møde en masse
gode og spændende mennesker som jer, der
også fascineres af vores hunde og af det, de
er, og det de kan.
GDH i fremgang
Vi har i dag på mange måder en stærk og
velfungerende klub. Tilgangen af medlemmer til klubben og tilslutningen til jagtlige
aktiviteter er stadigt stigende, hvilket i
øvrigt bliver bemærket af mange jægere og
hundesportsfolk - også uden for vores egen
klub.
Trods et relativt lavt hvalpetillæg i de
seneste to år har vi 2017 oplevet en stor
fremgang i antallet af Gamle Danske Hønsehunde på jagtlige prøver rundt om i det
ganske land. Helt præcist en fremgang på

35 procent og samlet 189 starter. Udviklingen ser ud til at fortsætte her i 2018, hvor
den Gamle Danske Hønsehund faktisk
også var repræsenteret ved DKK´s forårsmesterskab, hvilket bestemt ikke har været
hverdagskost.
Det er noget, som glæder mig meget, og
det er udtryk for en udvikling, jeg sammen
med bestyrelsen og alle øvrige ildsjæle i
klubben vil gøre mit yderste for fortsætter.
De jagtlige prøver er i sig selv både sjove
og spændende at deltage i med sin hund,
MEN endnu vigtigere for mig er den forberedelse og træning, der ligger forud for
en prøvedeltagelse eller en god jagt. Det
at arbejde med sin hund er både vigtigt og
meget givende. Når så dette arbejde sker
i mødet med gode venner og bekendte,
med nye og mere erfarne GDH-folk samt
jægere med stående hunde i al almindelighed - ja så er vi virkeligt inde i en positiv
udvikling til gavn og glæde for både hunde
og mennesker. Det er i særdeleshed også i
disse situationer, vi eksponerer vores Gamle
Danske Hønsehunde bedst muligt.
Samarbejde
De senere år har jeg opbygget et solidt netværk inden for jagthundeverdenen og har
efterhånden også et indgående kendskab til
organiseringen, vedtægter og regler - (både
de skrevne og de uskrevne) m.m. i DKK,
DJU og FJD.
Med andre ord mener jeg, at jeg har
noget at byde ind med i samarbejdet med
bestyrelsen om at varetage vores klubs og
dens medlemmers interesser - men også i
samarbejdet med øvrige organisationer og
klubber for de stående jagthunde.
Organiseringen af de stående jagthunde
gennemgår lige nu en omfattende revision,
og grundlæggende forandringer er i gang.
Det er et stort og spændende stykke arbejde, hvor det er meget vigtigt, at Klubben
for Gamle Danske Hønsehunde deltager
aktivt og konstruktivt. Det er vigtigt, at vi
yder vores bidrag til den fremtidige organisering af de stående jagthunde i Danmark,
men også at vi sikrer vores medlemmer og
www.fjd.dk

vores hunde de bedst mulige betingelser i
årene fremover.
Det har altid været mig magtpåliggende at
indgå positivt og konstruktivt i samarbejdsrelationer. Det, håber jeg, har kendetegnet
mig som person bl.a. i min tid i avlsrådet,
og det vil også komme til kendetegne min
tilgang til arbejdet som klubbens formand.
Jeg har mange ideer og visioner for mit
arbejde med og for den Gamle Danske
hønsehund. Det kan meget nemt gå hen og
blive en ret lang fortælling. Derfor har Jeg
forsøgt at koge det ned til tre overordnede
målsætninger:
● At det bliver stadigt mere almindeligt
at møde den Gamle Danske Hønsehund
på jagt, hvor som helst rundt omkring i
det ganske land.

På hat med en ny formand. Foto: Lisbeth Ahm
Hansen.
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● At den Gamle Danske Hønsehund
bliver en endnu mere almindelig og kvalificeret deltager på de jagtlige prøver, end det
allerede er tilfældet i dag.
● At vi - som mit vigtigste mål - i fællesskab i denne klub kan bevare og styrke den
Gamle Danske Hønsehunds sundhed og
dens renommé, som den altid godmodige
og samarbejdsvillige stående jagthund, der
også indgår som en naturlig del af familielivet.
I skal vide, at jeg betragter det som en stor
tillidserklæring og en ære at blive valgt til
formand for klubben for Gamle Danske
Hønsehunde. Jeg vil gøre mit yderste for at
leve op til jeres tillid.
Mange tak for valget
Vi ses derude
René Hansen

Sæt  i kalenderen
Apportering-, dressur- og lydighedstræning
Træn din Gamle Danske Hønsehund sammen med os!
Allan Thomsen og Iver Krogh tilbyder
gratis fællestræning i apportering, lydighed
og dressur. Vi mødes hver mandag kl 19.00
på spændende terræner nær Kolding. Der
er ingen trænere, men vi hjælper hinanden. Tag selv forfriskning med. Kontakt
Iver: 40924454 eller Allan: 25771466 for
yderligere info
DJU apporteringsprøve i 5-klubsregi på
Sjælland: Lørdag 30. juni 2018. Yderligere info se annonce her i bladet
Hovedprøve i apportering samt klubmesterskab i Jagthundedressur, DJU apporteringsprøve 5-klubsregi i Midtjylland,
søndag den 1. juli 2018. Yderligere info se

annonce her i bladet.
Familiedag i GDH Syd
Søndag den 19. august 2018 kl. 9:00 – ca.
15:00
Mødested: JHS Jagthundesport. Bedsted
Lø Grusværker, Stenagervej 11 A, 6230
Rødekro
Alle er velkomne – jo flere jo bedre. Der
vil være forskellige aktiviteter på dagen.
Dagen er inklusive morgenmad og ringriderpølser til frokost. Drikkevarer skal
købes på stedet.
Pris 100 kr. pr. fører og 50 kr. pr. ekstra
gæst/ familiemedlem.
Tilmelding til Karen L. Skjoldager på tlf.
23 68 38 88, gerne inden 15. august 2018.
Efterårsmarkprøve i 5-klubsregi
9. september 2018 i Daugbjerg/Mønsted.

Undgå uheld og håb på lidt held!
knoklet for at få sat fugle, der blev observeret meget råvildt. Harerne udfordrede
enkelte hunde, men der blev set rigtig meget godt hundearbejde og også hørt ord om
fremragende … lovende … talentfulde …
velførte … lydige … velgående … på alle
hold!!! (enkelte fik lidt andre formuleringer
med på vejen).
Og så er det her, vi skal huske, at man altid skal drømme om lidt held også. For selv
om hunden har været ude i fem forrygende
slip, så er det ikke sikkert, at det lykkes at
stå med en præmie til allersidst! Sådan er
det “game” at være på markprøve! Men
man kan sagtens være enormt tilfreds med
sine hunde alligevel. HUSK det!
Der blev uddelt 5 flotte præmier, og
HVILKE fortjente vindere. Alle havde
mulighed for at følge matchningen på tættest hold, og spændingen holdt til det sidste.
Samling inden start. Foto: Benny Fischer.

Ud over timevis af grundtræning, søgen
efter marker med fugle og håbet om, at frosten slipper jorden, så poterne ikke skæres
… igen!, ja, så kommer vi ikke udenom, at
overskriften også har lidt med markprøver
at gøre for os alle!
8. april 2018: SOLEN skinnede fra en klar
himmel, og Dannebrog lovede lidt vind.
Niløse Jagtforenings fremragende terræner,
hyggelige lokaler og fantastiske forplejning
lovede godt for de 47 fremmødte hunde
med spændte førere og forventningsfulde
tilskuere.
Jeg var allerede glad og imponeret over
prøven, da vi fik tilsendt et gennemarbejdet
og flot materiale med info og kataloget, det
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tegnede lovende! Prøveleder Troels Djælund og den store stab af klubbens hjælpere
var helt igennem fantastiske. Leif Ekelund
(importeret dommer fra Jylland) havde dagen igennem en del, lettere “ korrigerende”
kommentarer til Troels’ bedrifter og interessante telefon-jingle, som vi næsten kunne
danse til … ofte ... gerne under kritikerne!
Hornblæserne var enormt dygtige og minder fra jagt og prøver fylder een med glæde
og forventninger til dagen. Goodiebags med
snolder til hunde og førere var en sød overraskelse og SÅ afsted.
Ærmerne blev smøget op, bogstaveligt
talt, FOR det blev over 20 grader i skøn,
bagende sol og rimelig god vind. Der blev
www.fjd.dk

Der arbejdes intensivt for sagen. Foto: Benny Fischer.

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Herligt at nye, unge, dygtige hundeførere
og deres særdeles velgående hunde kan
give en Vinderklasse-hund kamp til stregen.
Det tegner godt for fremtiden for De Gamle
Danske Hønsehunde.
Tak for en skøn dag i godt selskab. Tak til
mine egne hunde for endnu et skønt minde.
Tak for alle de hjælpsomme tilskuere. Tak
til alle de frivillige og tak til dommerne!
Jeg glæder mig allerede til Klubbens Hovedprøve næste år.
Marianne Hummelgaard

Dagens præmierede. Foto:benny Fischer.

Årets hund
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 2017 gik til DK09859/2015
– DKCK MARKPR Theibelgård’s Lukas
med fører Jørgen Gerstrøm
Kæmpe tillykke herfra.

Troels og Luda’s forrygende sæson, er resultatet af mange træningstimer. Her træner de apportering.
Foto: Benny Fischer.

En Gammel Dansk Hønsehund til
DKK Forårsmesterskabsprøve
Troels Djælund blev lørdag eftermiddag
ringet op af prøvelederen Conni Jakobsen.
Der var kommet et afbud til DKK Forårsmesterskabsprøve, og han var den næste på
listen.
Troels og Luda har haft en fantastisk
sæson, hvor de med to 1. præmier i åben
klasse har kvalificeret sig til vinderklasse.
De har tilmed også nået at få nogle fine
placeringer til vinderklasseprøverne. De er
blevet 2. vinder i Vildbjerg, 5 Klub Regi og
1. vinder i Dianalund, Klubben For Gamle
Danske Hønsehund.
Troels takkede straks ja, og allerede dagen
efter kl. meget meget tidligt stod han og
Luda op og begav sig på den lange tur til

smukke Jylland.
Mesterskabsprøven, der blev holdt ved
Hjerpsted søndag d. 15. april med Tonny
Lønne og Conni Jakobsen som prøveledere, er for de 30 bedst placerede hunde fra
forårets vinderklasseprøver. Dommerne:
Ordførende Ole Andersen, Michael Sanner,
Gorm Henriksen sørgede for, at alt gik
retfærdigt til, og Troels måtte erkende, at
der bare var nogle hunde, der på dagen var
bedre end Luda og sagde;
- Det var fedt at prøve at være med, og det
var en flot tilrettelagt prøve.
Lisbeth Ahm Hansen
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Årets hund 2017 DK09859/2015 – DKCK MARKPR
Theibelgård’s Lukas med fører Jørgen Gerstrøm.
Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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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

Langhårsklubbens Hovedprøve den 24. marts
Dagen startede på Bedsted Rideskole, med
morgenkaffe og lune rundstykker. John og
Gitte Møller sørgede for både gode forhold
og god forplejning hele dagen.
Morgenen startede lidt diset, men det blev
bedre op ad dagen. Der var 20 Langhår, 2
Ruhår, 4 Korthår, 2 Gl. Dansk Hønsehund
og 1 Drentsche Patrijshond på prøven.
Der var godt med vilde fugle de fleste
steder, og selv hvor der var lidt knaphed på

fugle tog man det med godt humør. Der var
en del gæster på prøven med andre racer,
det var dygtige hundeførere som bidrog til
den gode stemning hele dagen.
Tak til dommerne, Bjørn Hemme, Jacob
Poulsen og Kaj Hedegaard. Ligeså til
Prøveleder Just Mikkelsen, terrængiver og
leder Per Jørgensen, terrængiver og leder
Johnny Petersen og en ekstra stor tak til
John Møller for både at være terrænleder og

lægge terræn og hus til!
Det skal nævnes at Førerpokalen i år gik
til Anton Kolding, som virkelig havde fortjent den. Han fik på dagen en 1. præmie i
unghundeklasse med Caja, samt pokalen for
bedste unghund. De er bare et godt team,
stort tillykke Anton!
Der henvises til Langhårsklubbens hjemmeside for billeder og øvrige resultater.

5 Klub International Vinderklasse søndag den 25. marts
Dagen startede med morgenkaffe hos Bent
Christensen. Der var 14 deltagende hunde,
heraf 6 Langhår.
Dommere var Bjarne Nürnberg og Knud
Føhns, prøveleder Carsten Lawets og terrænleder Bent Christensen. Stor tak til dem
for en veltilrettelagt prøve!
Det var en meget tåget start på dagen,
hverken dommere eller hundeførere havde
let ved at se hundene, endsige finde vej i

terrænet.
Det blev bedre op ad dagen og man tog det
med godt humør og en god portion humor.
Man kender hinanden på disse prøver og
der er en rigtig god stemning på tværs af
racerne.
Resultater:
Kim Winter Jensen med DK08811/2012
Tor, blev 1. vinder af den Int. Vinderklasse
med CK.

Tommy Thomsen med DK08819/2012
Smilla blev 3. vinder af den Int. Vinderklasse.
Charlotte Bæk Lauridsen med
DK10338/2013 Lillebrusen´s Vígdis blev 4.
vinder af den Int. Vinderklasse.
Hvis du vil se billeder fra prøven, kan du
se dem på vores hjemmeside www.langhaarsklubben.dk.

HD, OCD og AD
fotografering
Med baggrund i drøftelse på generalforsamlingen af vigende antal
HD fotograferinger af vores race,
har vi i bestyrelsen, som aftalt,
undersøgt muligheden for at lave
en prisaftale med Dyrlægehuset
Aulum.
For nærmere information:
Se Langhårsklubbens hjemmeside.

Arkivfoto: Annette Laursen.
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5 Klub Schweissprøven i Pamhule, den 28. april
15 hunde deltog på schweissprøven - heraf
5 Langhår. En helt igennem veltilrettelagt
prøve, hvor man mærkede den store erfaring prøveleder Just Mikkelsen besidder, ro
og ingen stress trods et stort antal deltagere.
Det var en rigtig dejlig dag i skoven, med
hundeførere i godt humør.
Stor tak til dommerne Kjeld Pedersen og
Vagn Møller, stifinderne H. C. Norn, Jørgen
Pedersen og Ole Pedersen, som også lagde

prøvelokale til, samt ikke mindst prøveleder Just Mikkelsen for endnu en vellykket
schweissprøve.
Dagens resultater for Langhår, som alle
bestod:
Niels Lyngskov med DK14304/2017
Simba, 400m/3t 1.pr.
Søren Niebuhr med DK06201/2014 Fergie,
400m/3t 1.pr.

Torben Gildbjerg med DK14306/2017
Quin, 400m/3t 3.pr.
Henning Kristensen med DK14307/2017
Tikko, 400m/3t 2.pr.
HP Lauridsen med DK08210/2017 Balto,
400m/3t 1.pr. Pokal

Fem Langhår, som deltog på Schweissprøve i Sønderjylland. Foto: Carsten Lundhøj.

5-Klub Schweissprøve i
Generalforsamling LHK Kreds Midtjylland d. 4/3
Uggerløse Skov, den 6. maj 1. Valg af dirigent: Bent Christensen– som på Samsø var kredsens medlemmer også
Ved en tilfældighed opdager jeg at Gravhundeklubben har fået tilladelse til at holde
Schweissprøve i Uggerløse Skov på de
samme arealer, som vi har fået tilladelse til,
lørdag, den 5. maj, altså dagen før os. Det
vil derfor ikke være muligt for os at afholde
en Schweissprøve der.
Jeg har efterfølgende været ud og spørge
tre andre steder, om vi kunne holde
Schweissprøve der. Tilbagemeldingen har
alle steder fra været negative.
Derfor måtte jeg desværre aflyse prøven.
Ida Thyssen.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.

konstaterer at generalforsamlingen er lovlig
varslet.
2. Referent: Charlotte Lauridsen
3. Formandens beretning:
Der var i 2017 4 gange med apporteringstræning omkring Haunstrup.
5-klubs forårsvinderklasse blev 1. april afholdt på terræn omkring Herning/Vildbjerg.
Her blev Kim Jensen med Tor 1. vinder
2. vinder Bjørn Lindberg med Sjørslevs
Figo
3.vinder Jørgen G Petterson med Dybdalgaards Bijoux
4. vinder Tommy Thomsen med Smilla
Kim Jensen og Tor kvalificerede sig til
DM, hvor de ikke fik placering.
Racedysten var i 2017 repræsenteret af
ungehunde tilhørende Bent Christensen –
Claus B Andersen og Gitte Becher. De fik
87 point i dysten og blev nr. 2.
Bestyrelsen opfordrer ejer af unghunde til
at mele sig til dysten i 2018.
Familiedagen i august var ved HP og
Charlotte. En god dag med ca. 25 deltagere.
Ved efterårets 5-klubs vinderklasseprøve
www.fjd.dk

godt repræsenteret. Her blev
1. vinder Torben Gilberg med Chita
2. vinder Kim Jensen med Tor
3. vinder Jørgen G Petterson med Bijoux
4. vinder Charlotte Lauridsen med Vigdis
Torben Gilberg kvalificerede sig til DM
men opnåede ikke placering.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Valg til bestyrelsen: På valg er Niels
Grønbæk og HP Lauridsen – genvalg.
6. Evt.: Der bliver igen apporteringstræning
omkring Haunstrup her i foråret.
Datoerne er fastlagt til torsdag d 10/5 – d.
24/5 – d.7/6 og d. 21/6-18 fra kl. 18-21
Adressen vil fremgå af LHK’s hjemmeside.
Igen i 2018 vil der være familiedag i
august. Dato kommer senere.
Niels Grønbæk sluttede med at fortælle
om arbejdet som schweisshundefører
med interessante informationer omkring
eftersøgninger og nogle af de spændende
oplevelser han har haft.
Der var 16 deltagere til generalforsamlingen
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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

Dansk Weimaraner Klubs forårsmarkprøve
Der var til meldt 21 hunde til klubbens
hovedprøve ved Langå d. 7. april, hvoraf de
16 var Weimaraner, fordelt med en i unghund klasse, 12 åben klasse og tre vinder
klasse. Alle fordelt på to hold.
Efter morgen kaffen i FDFs hytte ”Mølletoppen” og prøvelederens parole, samt en
lille en til halsen, opstod der ved afgang lidt
trafikpanik ved hytten, som vi dog fik styr
på hvorefter vi kørte ud til terrænet, der lå
få kilometer derfra.
De to hold starter på hver sin side af
en vej, på nogle store vintersædsmarker.
Senere kom på stubmarker, rapsmarker og
græs. Vi gik i god vind og vejret var fint
men lidt koldt. Hundene havde desværre
svært ved at finde fuglene, som ofte lå i læ
ved hegnene, remiser og diger. De fleste
hunde og fører arbejder ellers ihærdigt hele
dagen igennem. Men det lykkes dog trods
alt at få præmieret tre åben klasse hunde,
med to gange 1. pr. og en gange 2. pr. samt
en Ikke for fugl.
Da vi nåede til matchning, af de to åben
klasse hunde, var den ene hund blevet halt,
så den måtte trække sig. Så vi kørte til eftermiddagskaffen i hytten, efter sidste slip ude
i marken.
Alle hunde fik fuld kritik, så alle kunne
følge med i, hvad der var sket ude i marken.
Og der blev uddelt præmier og pokaler til
de hunde og hundefører, som havde fortjent
det.
Jeg vil gerne ønske til lykke til alle
de præmiere hunde og fører samt takke

De præmierede hunde ved hovedprøven 2018 er fra venstre:
Isak Vom Krohnhof, Fører: Simon Ettrup Hansen, Hunt ‚n’ Fun Effie, Fører: Camilla Borg Schweizer Cæsar,
Fører: Martin Dannemand og Hunt ‚n’ Fun Belle Sting L’autre ,Fører: Flemming Frederiksen. Foto:

vores to dommere Knud Føhns og Kristen
Kjeldsen for veludført arbejde. Ligeledes
en stort tak til vores to terrænleder Casper
Raahede og Martin Dannemand og deres
hjælper på dagen. Også en stor tak til terrængiverne, for lån af terræn.
Tak de tilskuer som var mødt op. Dejligt
at se tidligere Weimaraner ejer til sådan en
dag, godt de stadigvæk har interessen for
racen endnu, og samtidig få en snak om
gamle dage, hyggeligt og tak skal I have.
Vindere blev:
Lucky´s jubilæumspokal bedste fører i ungdomsklassen: Isak Vom Krohnhof, Fører:
Simon Ettrup Hansen
1. pr. åben klasse: Pokal bedste åben
klasse og vinder af Junkerstauetten prøvens
bedste hund: MARKPR Cæsar, Fører: Martin Dannemand

1. pr. åben klasse: MARKPR Hunt ‚n’
Fun Belle Sting L’autre ,Fører: Flemming
Frederiksen
2. pr. åben klasse: Hunt ‚n’ Fun Effie,
Fører: Camilla Borg Schweizer
Ikke for fugl i åben klasse:
MARKPR Centa, Fører: Jørgen Gram
Petersson
Efter præmieoverrækkelsen var der fælles
hygge og en masse snak om dagen begivenheder. Kl. 17.30 samles vi alle til spisning
inden generalforsamlingen kl. 18.30.
Der er to mennesker, som vi alle skylder
en meget stor tak, det er Susanne Mortensen
og Tommy Klausen, som har stået i køkkenet hele dagen. De to har lavet morgen
kaffe, smurt sandwich, lavet eftermiddagskaffe og ikke mindst aftensmaden.
Prøveleder: Bjarne Nürnberg

Kommende arrangementer
Vissenbjerg udstilling: 10. juni 2018
VSA træning: 12. juni 2018
VSA apporteringsprøve: 24. juni 2018
Apporteringsprøve Sjælland: 30. juni 2018
Marktræning Midtjylland: 14. august 2018
Marktræning Rødekro: 18. august 2018
Markprøve kreds 2: 26. august 2018
Generalforsamling kreds 2: 26. august 2018
Arkivfoto: Jette Veggerby.
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Generalforsamlingen Dansk Weimaraner Klub 2018 –
et kort uddrag
Afholdt i skovhytten Mølletoppen v. Ulstrup
Velkomst v. formand Brian Visby Hansen.
Tak til alle hjælpere! Tak til Susanne og
Tommy for maden!
Pkt. 1. Valg af dirigent: Simon Hansen
Pkt. 2. Referent: Casper Raahede
Pkt. 3 Stemmetæller
Valg af stemmetæller: Susanne Mortensen
og Jens Ole Dam
Pkt. 4 Beretning
Formandens beretning blev gennemgået.
Læs beretningen på hjemmesiden
Peter Poulsen´s minde blev æret med 1
minut.
Beretning dermed godkendt.
Pkt. 5 Regnskab.
Under forudsætning at det originale regnskab uploades på www.weimaraner.dk kan
regnskabet godkendes.
Spg. til regnskab fra Torben Brandt: Div?? Hvad ligger der under denne post?
Der ligger logoet! Der er udarbejdet seks
håndlavede tegninger, som DWK er ejer
af, og
ud af de seks har bestyrelsen valgt den bedste. Logoet er ved grafiker pt. og det er
meget tæt på at være færdigt.

Div. prøver er udgifter til hundeweb, og
ligeledes udgifter til udstillinger i Vissenbjerg.
Pkt. 6 Budget
Blev gennemgået og et spg. fra Ole Hildebrandt omkring gravering, hvor at det ikke
skal forstås som at bestyrelsen betaler gravering, men der har været udgifter til
gravering af nye pokaler, som klubben har
indkøbt. Der er brugt cirka 5000 kr. på
forsvundne pokaler desværre.
Pkt. 7 Kontingent.
Kontingent blev ikke ændret, og fastholdelse til 420 kr.
Pkt. 8 Indkomne forslag (se forslag på
hjemmesiden)
Indsendt forslag fra Karin Høy
Ingen imod. For 17 stemmeberettiget. Forslaget blev vedtaget
Indsendt forslag fra Casper Raahede
For 11. Imod 3. Blank 4. Forslaget er
vedtaget.
Pkt. 9 Valg af kasserer
Niels modtager genvalg som kasserer
Pkt. 10 Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne og Tommy genvalgt.
Pkt. 11 Valg af 3 suppleanter:
Camilla Schweizer 1. Suppleant
Hanne Bro 2. Suppleant

Pkt. 12 Valg af revisor.
Flemming Frederiksen blev valgt som
revisor.
Pkt. 13 Valg af revisorsuppleant.
Ole Hildebrandt blev valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 14 Eventuelt:
Forsikring omkring ansvar/ulykke for den
forsikringen som DWK har tegnet for
dommere mv. som frivillige rekvirede
arbejder gælder den også for kreds 2?
Det skal skriftlig sendes til Kreds 2.
Martin Dannemand pointerede at man kan
nappe sig selv i armen omkring avl, hvor
Camilla spurgte ind til mentor ordning, og
det gjorde Britta Schougaard også. Hvorfor
kan Klubben ikke stille sådanne muligheder
til rådighed?
Dette vil blive taget op på kommende
bestyrelsesmøde endnu engang.
Ole Hildebrandt spurgte ind til listen over
mulige hvalpekøbere som er blev slettet på
hjemmesiden. Bestyrelsen besluttet at
fremhæve Hanne, og de skal derfor RINGE
til Hanne.
Det fulde referat, beretning, regnskab og
forslag kan se på www.weimaraner.dk i
deres fulde ordlyd.

Arkivfoto: Jette Veggerby.
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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

DVK´s forårsmarkprøve 2018
Lørdag d. 7. april afholdt DVK forårsmarkprøve på Næstved egnen. Vi mødtes til
morgenmad hos Lars Bonnesen på Overmosegård i Hammer, hvor der blev budt
velkommen og uddelt programmer.
Der var 16 deltagere: Ti korthårede og
tre ruhårede vizslaer samt tre ruhårede
hønsehunde. Jeg deltog med to ruhårede
vizslaer, Athos på 20 mdr. og Caddy 10½
år gammel. Vi kom på hold 1, som bestod
af fem unghunde og fire åben klasse hunde.
Dommer var John Hilmer Hansen. Hold 2
bestod af 3 vinderklasse og 4 åben klasse
hunde. Dommer var Kim Nielsen.
Vi tog af sted til terrænerne ved Vester
Egesborg i køligt men solrigt vejr med pæn
vind. Unghundene startede, og deres første
slip var lidt udfordret af, at den ene nabo
havde en meget stor fasan udsætning, hvor
hundene absolut ikke var velkomne. Der
skete dog ingen ulykker, men desværre
udnyttede Athos ikke dagens første parhøns.
På samme mark var der en single høne, som
en anden unghund heller ikke fik udnyttet.
Vi flyttede herefter terræner, og turen
kom til åben klasse hundene. Her måtte jeg
erkende, at Caddy på sine ældre dage er
blevet noget selvstændig. Trods mine ihærdige protester lykkedes det hende i løbet af
tre minutter først at komme lovlig tæt på
stående makker og herefter at gå direkte
foran og med front mod ham. Så måtte
Caddy naturligvis kobles. De to næste åben
klasse hunde mødte straks en hare, og det
var for fristende for den ene, hvis fører ikke
lige kunne få fat i fløjten. Den måtte kobles
efter at have været ude i godt to minutter
Det blev førernes lille interne konkurrence
om, hvem der hurtigst blev smidt ud og det
blev der grinet en del af.
Herefter var der kun to åben klasse hunde
tilbage, og de holdt dagen igennem til flere
slip, men fandt desværre ikke fugl.
Det næste terræn var et spændende område
med strandeng og lidt hegn, hvor der et par
uger før var set både fasaner og agerhøns.
Dem så vi desværre ikke, men derimod
råvildt og harer, som den ene unghund fik
udnyttet til et par lange løbeture.
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Frokosten blev indtaget på Overmosegård,
og resten af afprøvningen foregik på terræner i nærheden. Her fandt vi et par høns og
en single, som desværre ikke blev udnyttet.
Flere fugle blev det ikke til, selvom John
Hilmer sørgede for at afprøve alle, som
havde chance for præmiering, fuldt ud.
Der blev således ikke skudt over nogen af
hundene på vores hold, men Claus Secher med Daniavizsla´s Gonk (Harley) fik
IFF. Desuden fik Elisabeth Schrøder med
Quodian´s Kaelen talent pokalen for sit
gode arbejde med unghunden. Athos fik en
fin kritik, som jeg var glad for.

Det andet hold havde haft lidt flere fugle
og havde én præmiering. I vinderklassen
havde Hjalmer Nielsen med Thasjani´s
Holly en fin situation og blev 1. vinder.
Vi sluttede af med kaffe, wienerbrød og
præmieoverrækkelser på Overmosegård.
Selvom det havde været godt med lidt flere
fugle, kunne vi se tilbage på en dejlig - og
som altid hyggelig - forårsmarkprøve dag
med vore dejlige hunde.
Anne Secher

Præmierede hunde. Fra venstre Claus Secher med Daniavizsla´s Gonk (Harley), Elisabeth Schrøder med
Quodian´s Kaelen talent pokalen, Hjalmer Nielsen med Thasjani´s Holly. Foto: Anne Secher.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

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

Vinter og forår på samme tid – kun i Danmark!
Da hold 1 landede i Kolding fredag morgen
var det til store snedækkede marker. Kunne
vi overhovedet komme på markprøve? Og,
hvordan med det øvrige (Jyl)land? Udfordringen med kraftige snemasser fandtes kun
i det sydjyske. I Midtjylland herskede der
forårsstemning, og det holdt hele hovedprøven igennem.
Som dagen skred frem i Kolding-området
tog foråret over der, og selv om alle – dommere og hundeførere – frygtede det værste,
så lykkedes det også på dette hold at hive
flere præmier hjem på dagen.
Fredagens og lørdagens kvalitetsprøver
udløste 17 1. præmier, 13 2. præmier og 1
3. præmie – i alt 31 præmieringer. Yderst
tilfredsstillende efter et svært forår – eller
skal vi kalde det vinter? Bedste unge hund
blev Enya v. Torbjörn Rantanen Lund Nielsen, som nu 3 år i træk har vundet Rypen.
Torbjörn valgte, efter at have vundet den til
ejendom, at genudsætte Rypen. Tak for det.
Bedste åben klasse hund blev Engbjergvejs
Klip v. Asger Bak.
På søndagens vinderklasse startede det
hele rigtigt godt. 8 hunde kom med over
middag. Der var lagt op en spændende
kamp om de seks vinderplaceringer. Om
det var forårskådhed eller bare ulydighed
på højt plan skal jeg af hensyn til førernes
renomme ikke udtale mig om. Men, fakta
blev, at den ene hund efter den anden smed
sig selv ud, hvorefter dagen endte med 2
placeringer – 1. vinder Strandbys Anoq v.
Jan Larsen og 2. vinder Taco v. Keld Sørensen. De øvrige 6 hundefører kunne så blot
vinke farvel til sikre forårsmesterskabsbilletter, hvor bretonen igen kom til tops. Det
kan I læse om andetsteds.
Som sædvanlig var humøret i top, når
gode bretonfolk samles fra hele landet. De
nye omgivelser på Korning Kro ved Horsens var yderst perfekte. Tak til personalet
for en god oplevelse.
Generalforsamling
Små 60 personer dukkede op til klubbens
generalforsamling fredag aften. Om det var
bestyrelsens lidt anderledes beretning eller

almindelig træthed blandt de fremmødte,
der udløste en historisk tavshed skal være
usagt. Det er vist første gang nogensinde,
at en beretning i Dansk Breton Klub er
godkendt uden spændende debatter. Beretningen koncentrerede sig især om den kommende nedlæggelse af DJU samt etablering
af en ny organisation. Omlægninger som
der af uransagelige årsager kun er orienteret
begrænset om. Beretningen kan genopleves
på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen har tilladt sig at notere, at der
fortsat er opbakning til den linje, som bestyrelsen står for. Klubben skal fortsat arbejde
for at promovere den danske breton over for
den danske jæger!
Generalforsamlingen sluttede med, at
forsamlingen hyldede årets hunde for 2017.
Bedste unge hund blev Lilli Du Bois Courcol v. Torbjörn Rantanen-Lund Nielsen,

og Engbjergsvejs Fanch v. Asger Bak blev
bedste hund. Stort tillykke.
Efter hovedprøven har Jens-Ole Nielsen
meddelt bestyrelsen, at han har trukket
sig fra denne af personlige årsager. Ind er
trådt Claus Rasmussen. Den anden suppleant Benny Kühlmann vil indtræde som
kasserer. Tak til Jens-Ole for indsatsen i
bestyrelsen.
Der skal afslutningsvis lyde en stor tak
til alle deltagere for opbakningen til årets
hovedbegivenhed. Festligt og farverigt. Tak
til prøveleder Peer Bæch-Laursen for en
perfekt prøve. Du har bare styr på det. Tak
til alle terrængivere og terrænledere, hvor
terrænkoordinator Jens Stenhøj Jørgensen
sammen med det faste hold fik tryllet godt
med fugle frem i løbet af de 3 dage.
Søren Stenhøj

1. vinder Strandbys Anoq v. Jan Larsen og 2. vinder Taco v. Keld Sørensen lykønsker hinanden med den flotte
præstation. Foto: Lene Madsen.
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Derfor valgte jeg breton
apport, medens ca. 20 stiligt klædte jægere
tog hatten af, det var altså dejligt!
Sekundering i topklasse
En anden dag jeg aldrig glemmer: Min ven
Ivan og jeg kørte ud til vores jagt en formiddag i december, hvor rapsen var kommet godt op. Vi slap Milou og Theis. Theis
tog straks stand og Milou sekunderede.
Ivan gik til hunden og jeg ladede bøssen.
Næste gang var det Milou der stod, og Ivan
skød! Da vi nåede enden af marken, havde
vi skudt ni fasankokke! Alle vilde fugle, da
der aldrig havde været udsat fasaner i området. Det er jagt!! Vi hængte tre til bonden,
og tog hver tre med hjem.

Stevnsåens Fendi og Poul holder pause på Agerhønsejagt på Nordstevn. Foto: Kai Damgaard.

Poul Vestervang, tidl. formand for Bretonklubben og indehaver af Kennel Stevnsåen,
fortæller om sine erfaringer med vores
skønne hunderace.
Blev lokket
Jeg har haft breton siden 1980, så jeg nærmer mig hastigt 40 års jubilæum med racen.
Min første hvalp hed Rasmus, og da han var
to år gammel, stillede jeg ham på udstilling,
idet jeg havde lovet opdrætteren at vise ham
frem.
På den udstilling kom en høj, slank mand,
ved navn Aage Stenhøj, hen til mig og
spurgte, hvor jeg havde købt hunden. Jeg
fortalte det, og han svarede, at jeg næste
lørdag skulle møde ham i Måløv og vise
ham, om Rasmus kunne gå på marken.
Det blev en skelsættende oplevelse, for
derefter blev jeg lokket med på markprøve,
og kort tid efter var jeg bidt af markprøvesporten og min jagtsæson var pludselig øget
med ½ år.
Siden introduktionen til sporten, har jeg
stadig holdt i hævd, at jagten er den primære årsag til at have breton.
I 1990 fik jeg min første tæve, og siden
da har jeg haft tæver. Jeg har pt. fire tæver.
Jeg har aldrig kasseret en hvalp jeg har
valgt. (useriøst vil mange sige). Siden 1980
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har mine hunde været hos os til de døde en
naturlig død.
Alsidige og sunde jagthunde.
Det er meget vigtigt for mig, at mine hunde
er sunde jagthunde, der kan bruges til stort
set al jagt på landjorden. Selvfølgelig er det
primære hønsejagt på åbent felt. Derudover
er apporteringen fra land og vand meget
vigtig. Jeg dyrker meget trækjagt på ænder
og gæs, og de skal jo hentes, hvilket bretonen er rigtig god til.
I alle mine år som jæger er jeg bl.a. kommet på Vallø som driver/apportør med mine
hunde. På en jagt er der en and, der let anskudt landede midt i Billesøen, hvor der er
en mindre ø. Søen er ca. 300 m. i diameter
og øen ligger næsten på midten. En labrador
blev sendt afsted, og jeg glemte egentlig
anden, da jeg drev den ene side af søens
sivbræmme af med Zita. Da vi nåede rundt,
opdagede jeg, at Zita sad og så målbevidst
ud mod øen. Labradoren var for længst
kommet tilbage uden and. Ved øen så jeg
en and, der svømmede med lavt hoved. Zita
fik apportordren og svømmede de ca. 100
meter ud til øen og forsvandt op på den.
Pludselig sprang hun ud i vandet, tog anden
og svømmede hjem med den. At stå som det
naturligste i verden, og få leveret sådan en
www.fjd.dk

Bukke- og vildsvinejagt med breton
Når sommeren nærmer sig, så elsker jeg
en morgen pürch med riflen. Her sidder
også en breton i bilen og venter på at få lov
til at følge sporet til min buk! Det bruger
jeg dem også til. Selv til gris på vores jagt
i Sverige, får de lov til at drive og måske
følge schweiss. Måske ikke de første år,
men så i deres jagtlige efterår, hvor erfaringen er vigtig. I sidste jagtsæson har jeg på
samme jagt skudt sneppe for stående hund
og drevet en 90 kg. gris frem til Karen, der
leverede den i et flot skud.
Nu er der to spændende kuld på vej til
kennel Stevnsåens. Så må vi se, om der
bliver en Derby vinder, en Mesterapportør,
en totverbeller på svenske grise, eller bare
hunde, der kan det hele.

Kenneth Schultz og Engbjergvejs Abelone og Poul og
Stevnsåens Gucci efter at have vundet DM i Hubertusjagt 2011. Foto: Marianne Kjeld Jensen.
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Kvinder i en mandeverden

Atlas og forfatteren i foråret 2017, da han var knap 2
år og fik fik 1.præmie i unghundeklassen. Det skulle
fejres. Foto: Pernille Hansen.

Da Lasse bad mig skrive en artikel om det
at være kvinde i markprøvesporten, kom det
bag på mig, at der kunne ligge en historie i
det? Lasses argument var at vi i Danmark
har haft en kvindelig statsminister, vi har
en dronning som statsoverhoved/monark,
men vi har endnu til gode at se en kvindelig
hundefører øverst på præmieskammelen
til fx DM – og sådan kan man selvfølgelig
også se på det…
Vi er endnu ikke er så mange kvinder, der
går på markprøve, selvom vi bliver flere
og flere. Måske Lasse fik inspirationen til
at bede om denne artikel, da jeg som den
eneste kvinde blandt mange mænd var
oppe og modtage en præmiering på vores
hovedprøve lørdag i påsken 2018. Men vi
var flere kvinder på prøven – også dygtige kvinder. Så jeg var bare den af os, der
havde det held, der jo skal til sådan en dag.
På hovedprøven overhørte jeg en anden

kvinde sige, at måske mænd også bare er
lidt bedre til det der med træning af jagthunde til markprøver? En skuffet kvinde,
selvfølgelig! Både hun og hendes hund er
ellers fantastiske, men lige der havde min
medsøster lidt mistet modet. Jeg svarede
”Visse-vasse”! Kvinder kan så absolut
træne hund, og også til markprøver – se
bare til fx Heidi hos de røde settere.
Selvfølgelig har jeg også ind imellem
mistet modet. Men for mig handler det mere
om tid, erfaring, stædighed og (og her kommer vi nok til noget ret vigtigt) netværk.
Altså træningskammerater og muligheder.
For du kan ikke gøre en hund færdig uden
at få den for fugl. Igen og igen og igen.
Og her tror jeg, at der er en ret stor forskel
på kvinder og mænd. Jeg har været utrolig
heldig, og blev i mine første år som hundefører kuppet ind i det nordjyske aktivitetsudvalg. Det holdt mig i gamet.
Var det ikke sket, så tror jeg ikke, at jeg
var kommet videre. Jeg har eget terræn,
men det er primært mose, krat og er generelt uoverskueligt. Fantastisk jagt, men
nu er det jo markarbejdet og i særdeleshed
markprøverne, jeg er vild med og det er
svært at nå til tops, hvis din hund kun kan
behandle fasaner.
Men for mig er det ikke naturligt at række
ud og spørge andre, om jeg må komme og
træne hos dem, slet ikke da jeg var ny. Og
det er det faktisk stadig ikke. Dermed bliver
jeg afhængig af, at andre tilbyder sig. Og
det sker heldigvis også, og det er jeg taknemlig for. Tak til jer, I ved hvem I er.
Min fornemmelse er dog, at mænd langt
nemmere, og uden at tænke over det,
søger hinanden og det, der er brug for rent
træningsmæssigt. Der er helt sikkert også
nogle kvinder, der er gode til det. Men
jeg er ikke og jeg tror generelt at det er
her forskellen er på kvinder og mænd. Vi
tænker mere - og somme tider måske endda
for meget
For der er ikke forskel, når vi er ude og
træne. Der handler det kun om hunden,
vinden, marken, fuglen - og om at få den
rene fantastiske situation. Om at gøre
hunden bedre og bedre og se udviklingen.
Om at opleve den berusende følelse, når

Atlas og forfatteren i spændt forventning før det går
løs på Hovedprøven 2018. Foto: Pernille Hansen.

det lykkes, når hunden strammer op og
stivner i standen, venter på dig og bringer
fugl på vingerne, og bliver hos dig bagefter,
afventende din kommando. Uanset om du
er kvinde eller mand.
Det at være ude og træne sammen med
andre ligesindede er faktisk noget af det
bedste, der findes. Når vi træner, så taler vi
hund. Og hvordan vi bedst går på marken.
Hvad vi så. Hvad vi overhovedet IKKE så.
Og for mig er det befriende, fantastisk og
uden sidestykke. Og sådan tror jeg det er
for os alle, uanset køn!
For hundesportens fremtid håber jeg, at
vi får flere hundeførere – også kvinder. Så
hvis du læser dette og kender en, der gerne
vil, men endnu ikke har grebet muligheden
for at gå med hund – ja, så tøv ikke med at
opfordre og bistå vedkommende – hvad enten det er en kvinde eller mand. Diversitet
og alsidighed er i enhver sammenhæng godt
for en klub og derfor skal vi sikre adgangen for alle der har lyst til at dyste med i
hundesporten.

Så er det snart tid til apporteringstræning- og prøve på Fyn.
Bemærk, at de fire første gange er
i Bogense, og at de sidste tre gang
inden prøven, er henlagt til Langeskov
Datoerne er som følger:
Torsdag den 21/6, torsdag den 28/6,
torsdag den 5/7 torsdag den 12/7 på
Smidstrupvej 17, 5400 Bogense
Torsdag den 19/7, torsdag 26/7 samt
tirsdag den 31/7 på Nonnebostien

Langeskov
Pris 50 kr. pr. hund pr. gang som
betales på dagen.
A prøve samt B prøve 4/8 i Langeskov.
Tilmelding til Else Rasmussen
30283118 Kaj Rasmussen 40113118
/Benny Kühlmann
Foto: Kisser Borg Kjeldsen.

www.fjd.dk
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Det forsømte forår, og dog
Ordene forår 2018 og markprøvetræning,
hænger ikke rigtigt sammen. Vorherre ville
ikke rigtigt, så årets julesne og frost kom
ikke i januar, men sidst i februar og så
varede det til midt i marts og vores hunde
stod stille, mens de gik og blev lidt småfede
(nok mest føreren), for frustration og mad
kan godt få en uheldig udgang.
Midt i marts begyndte vejret at slå om, vi
havde kun fundet 5 par fugle, og det kunne
vi ikke holde en prøve på. Weekenden
før hovedprøven tromlede vi bretonfolk
sammen fra nær og fjern, og nu stod den
på agerhønsetælling. Jeg havde også taget
Strandbys Anoq med ude, og han gjorde det
rigtigt godt, trods manglende kondition og
lidt ekstra på ribbenene. Han var, som man
siger; Kommet godt over julen.
Om aftenen besluttede Winnie og jeg at
melde ham til åben klasse om fredagen efter
halvandet års prøvefravær. Det gav lidt
udfordringer med hensyn til hans kondi og
madindtag, men det vidste han ikke noget
om, så han viste et fantastisk søg og en
udholdenhed i tredje slip, som endte med en
2. pr. fordi fuglene gik inden rejseordre.
Med det i tankerne satte Winnie og jeg os
ind i bilen, med kurs mod Headquarters for
hovedprøven. Tror jeg fik mumlet et eller
andet om, at man nok burde have meldt
Anoq til vinderklasse, som han gik i dag.
Efter dyb stilhed i bilen i et par minutter
udbrød Winnie, SÅ ER HAN MELDT til
vinderklasse på søndag.
BUM - et lille smil kom til syne på mine
læber, men det gik hurtig over, da jeg kom
til at tænke over, hvad der lige var sket.
Vinderklasse!!!! Det game har jeg slet ikke
nerver til, men sket var sket (mig og min
store mund). Kunne min halv fede hunde
klare det? Phyyy.

Sidste slip og Anoqs belønning fra Jan. (Foto: Kennelmor Anni Hansen)
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Søndag startede Anoq, som han sluttede
om fredagen, med et stort flot søg, og opnår
i andet slip stand for et par høns, han rejser,
korrigerer en enkelt gang og står igen, men
før ny rejseordre gives flygter fuglene. Men
der er ro i opflugt og skud. Han bliver taget
ud i et 3 slip for at få en fuglesituation med
rejsning. Anoq og hans bror Itro starter i ud
i en juletræskultur, og ret foran Anoq kommer en hare løbende. Anoq kikker bare på
haren, og så løber han den anden vej, da de
ikke har hans interesse. Kort efter kobler vi.
Hans formiddag var nu slut. Der er skudt
over 3 hunde på holdet, og han rangerede
øverst med en 2A. Nu var det så spændende
at se, hvad der var sket på de to andre hold.
Til frokost var der skudt over otte hunde, to
med 1B, en med 2A (med mulighed for at
avancere), og resten med 2B.
I andet heat kunne jeg godt mærke, at hans
kondi ikke var helt i top, så han fik lige lidt
vand med lidt druesukker, så han kunne
være klar til matchningen. Og før jeg vidste
af det, havde de to 1B hunde slået sig selv
ud, og Anoq var nu rangeret højest. BUM
BUM sagde det inde i brystet…………
Finaleslippet skulle nu stå mellem Taco og
Anoq.
Mange tanker går gennem en inden sådan
et slip. Hvilke vej skal han slippes? Er der
nok energi tilbage i ham? Kan han mærke
mig og min nervøsitet?
Da vi blev kaldt frem til finaleslippet,
var det med ben af gele, en hastighed på
hjerterytmen, som selv den hurtigste formel
1 bil ikke kunne køre fra. De tre dommere
så på os og sagde; Nu laver I ikke ulykker!
Jeg prøvede så her, at vise et overskud, med
et lille smil. Jeg ville godt have sagt; nej
selvfølgelig ikke, men der kom ikke en lyd
ud af munden på mig.
Noget tør i halsen blev hundene sluppet i
samme retning mod højre. Taco kom først
ud af starthulet, men blev overhalet inden
om af Anoq. Så lå Anoq foran i store dybe
slag og i høj fart, hvor mange slag og hvor
længe de var sluppet, husker jeg ikke. Jeg
havde så stor fokus på Anoq, at jeg nærmest
fik en form for tunnelsyn. Jeg koncentreret
mig om at holde ham, hvor han lå, alle de
ting som kunne ske af ulykker, var langt
væk. KOBLE. Jeg satte mig ned, og bredte
armene ud og så kom Anoq løbende med
skum om munden og tungen hængende
ud af halsen, han havde givet sig alt, han
kunne. Han puttede sig ind til mig, som han
plejer, med en klump i halsen fik han den
ros, han ville have. Og ja, jeg er glad for at
linserne på kameraerne ikke zoomede helt
ind.
Han er så lækker en jagt- og prøvehund.
Han føres næsten lydløst, er total uinteresseret i hare og rådyr, og så reagerer han
prompte, hvis jeg pifter. Jeg bliver så glad i
www.fjd.dk

Anoq v Jan Larsen 1. vinder på DBK´s Vinderklasse
2018, Foto: Winnie Larsen.

låget, over at gå med ham, og han har været
med til at dæmpe de værste nerver, som jeg
alle dage har været hårdt ramt af, og som
gør, at jeg helst fravælger at føre hund på
prøverne. Anoq har en lyst til at arbejde for
mig, som jeg ikke har set i nogen hund før.
Så måske var det et forsømt forår, men
når man står som underdog og vinder af
Bretonklubbens forårsmarkprøve, så glemmer man det.
Jægerhilsen
Jan Larsen
PS. Da vi skrev til drengen, hvordan det
var gået, fik vi følgende svar tilbage; Fedt
stort tillykke, så kunne den fede hund jo
godt alligevel.

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

Tirsdag den 3. april mm
Det er uoverkommeligt at give en bare
nogenlunde fyldestgørende beretning af
en jubilæumsprøve af den kaliber, som
det seks dage store arrangement, Dansk
Pointer Klubs bestyrelse præsenterede sine
medlemmer, udenlandske gæster, dommere, terrængivere og terrænledere for. Alt
var nøje planlagt, og klappede. Det eneste
arrangørerne ikke var herre over, var vejret.
Som bekendt var prøven delt mellem Sjælland med Hotel Strandparken i Holbæk som
standkvarter de første tre dage, og Fyn med
standkvarter på Vissenbjerg Storkro.
Tirsdag den 3. april bød formand Flemming Fuglede velkommen til jubilæumsprøvens første dag foran Hotel Strandparken. Han bød velkommen til hundeførere,
dommere, og terrænførere. Der var en
særlig velkomst til alle klubbens venner fra
Skandinavien og Holland. Parolen startede
som så mange andre paroler i dette forår
med regn, slud og kraftig vind og tempe-

To æresmedlemmer hygger sig. Foto: Niels Ovesen.

UKK lørdag den 7.april. Foto: Niels Ovesen.

ratur omkring frysepunktet. Men vejrguderne havde lovet os lidt bedring vejr over
middag.
Dagens program var Et uofficielt Unghunde Grand Prix med 2 hold for alle engelske racer. Hunde, der var startberettiget til
Dansk Jagthunde Derby 2018 samt 2019
kunne stille op. Der var to hold, med10 på
hvert hold, og yderligere var der to hold for
unghunde og åben klasse hunde.
Allerede den første morgen var der flere
ændringer til det trykte program, som Fl.
Sørensen havde styr på. Ligeledes havde
han styr på dommerne og terrænførerne.
Det var er job, Flemming udførte til fulde
samtlige seks dage til alles tilfredshed. Der
var ingen mislyde fra en eneste af de mange
hundeførere ugen igennem. Et kæmpe
arbejde som alle siger tak. Desuden havde
han også tid til at føre hund flere af dagene.
Med tonerne fra ”Jagt Begynd” endnu hængende i ørerne begav holdene sig i marken.
Jeg var med som tilskuer på Grand Prix
prøvens hold 1, og blev vidne til hunde, der
ikke lod sig gå på af vejret. De fleste arbejdede godt på deres mark og anlagde et stort
www.fjd.dk

og veltilrettelagt søg. Enkelte kunne dog
ikke modstå fristelsen, når de så en hare
stige op af stubben, men kom efter endt tur
tilbage, og optog søget som om inter var
hændt.
Efter at alle havde indtaget deres frokost,
bekendte dommerne, at de havde 6 hunde til
matching, som blev vundet af Bjørås Elda
e&f Bjørn Danås, Malmø, Sverige.
Internationale vinderklasse for pointere.
1V CK Vet Point’s Athena f. Bertil Mårtensson, 2V CK Spurvfugldalen’s Quinzy
f. Lasse Weberg, 3V CK Boelsgaard’s A
Monet f. Henning Hansen, 4V CK Frierfjorden’s Randi f. Jens Have, 5V Alsbjerg’s
Evita f. Søren Alsbjerg, 6V Boelsgaard’s A
Sifu f. Steffen G. Olesen
Bedste UKK.
1UKK Astrups Asta f. Anders Aagaard,
2UKK Fugledes Chili f. Flemming Fuglede,
3.UKK Fugledes Chack f. Flemming
Sørensen
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Bedste Åben Klasse.
Bedste ÅK Isa f. Allan Bredsgaard, bedste
i modsatte køn ÅK Boelsgaard’s A Sifu f.
Steffen G. Olesen
Bedste Unghund
Bedste UK Krogsøgård’s Bruen Sussi f.
Jakob Jakobsen, bedste i modsatte køn Fugledes Chack f. Flemming Sørensen
Internationale Vinderklasse for alle
engelske racer
1VK CK Heegårds Max f. Harris Jensen,
2VK CK Fugledes Ultra f. Flemming
Fuglede, 3VK CK Blacksetter B Silke f.
Michael Olsen, 4VK CK Yobbo’s Calle f.
Christina Bak, 5VK Østkystens S. N. Brisa
f. Øystein Grandorf, 6VK Bjerkaasens BS
Siff f. Heidi Nørgaard Jensen

Vinderklasse søndag den 8.april. Foto: Niels Ovesen.

Ungdoms Grand Prix
1V Björås Elda f. Björn Danås 2V Fugledes
Bird f. Flemming Fuglede 3V Top Point
Wilton f. Conny Andersson 4V Villestofte’s
Saga f. Anne-Marie Larsen 5V Bendt’s
Jono f. Tom Boelgaard Hansen.

Uofficiel Grand Prix for engelske racer. Foto: Niels Ovesen.

Årets Sølvpisk tilfaldt Henning Hansen, Kibæk. Foto:
Niels Ovesen.

Bedst UK, 7. april. Foto: Niels Ovesen.

Kære hundesportsvenner
Dansk Pointer klub afholdte sin 100 års
jubilæumsprøve de sidste 6 dage i forrige
uge. Det var et lidt specielt arrangement,
idet vi havde hovedkvarter de 3 første dage
i Holbæk og de 3 sidste dage i Vissenbjerg.
Dette medførte så, at vi også afholdte
dels en jubilæumsmiddag onsdag aften i
Holbæk og dels en jubilæumsfestmiddag
i Vissenbjerg lørdag aften. Arrangementet i Vissenbjerg blev præcist dobbelt så
stort som i Holbæk, både med starter af
hunde og med antal af deltagere til mid-
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dagen. Når bestyrelsen havde valgt denne
arbejdskrævende model, var det af hensyn
til deltagerne, således disse ikke skulle
køre for langt til terrænerne og man var
sikker på at terrænerne ikke blev brugt
flere gange. Ligeledes var det af hensyn til
terrængiverne, så deres terræner ikke blev
overbelastede.
Jubilæumsprøven blev en voldsom succes med ca. 325 starter og en rimelig høj
præmieringsprocent, ikke mindst pga. en
flot fugletilgang.

www.fjd.dk

Jeg vil gerne her lykønske præmietagerne
og takke deltagerne for en virkelig positiv
stemning alle 6 dage, ligeledes tak til terrængivere, terrænlederer, dommere samt
alle der har ydet deres, for at vores 100 års
jubilæumsprøve skulle blive en succes.
DANSK POINTER KLUB GÅR FLOT
IND I DET NÆSTE ÅRHUNDREDE.
På bestyrelsens vegne Flemming Fuglede.
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Jubilæumsudstilling - torsdag den 5. april i Holbæk
Babyklasse Hanhund. Astrup’s Storm, SL,
f. Aage Christiansen Junior klasse Hanhund. Analog Ci Lord Arthur, Excellent, f.
Rasmus Jacobsen. Mellemklasse Hanhund.
Matresse’s Canto, Very Good, f. Helge
Jacobsen. Åbenklasse Hanhund. Halsenuten’s Bf Doc, Good, f. Helge Jacobsen.
Brugshundeklasse Hanhund. Franchanna’s
Pointer Albert, Very Good, f. Henriette
Bjørnholt Schou
Astrup’s Basse, Excellent, CK, 2.BHK, f.
Anna Marie Skov. Championklasse Hanhund
Boelsgaard’s A Tuxedo, Excellent, CK,
1.BHK, BIM, f. Anne B. Hansen. Juniorklasse Tæve. Fugledes Chili, Excellent, f.
Flemming Fuglede, Mjølner’s My, Excellent, f. Jens Have. Åbenklasse Tæve.
Bendt’s Jono, Excellent, CK, 1.BHT, CERT,
BIR f. Anne B. Hansen. Brugshundeklasse
Tæve. Eidemlia’s Inga, Excellent, f. ?????,
Fugledes Ultra, Very Good, f. Flemming
Fuglede.
Anne Hansen med BIR og BIM. Foto: Niels Ovesen

Ny jagtchampion.
Fugledes Ultra, ejer og fører Flemming
Fuglede opnåede på jubilæumsudstillingen ved Holbæk torsdag den 5. april at
blive Jagtchampion. Tillykke med det.

„Vinterderby“ - en prøvelse for både hunde og førere
Dansk Jagthunde Derby 2018 blev lidt af en
prøvelse for arrangørerne, hunde, hundeførere og tilskuere. Meteorologerne havde
i dagene forud varslet både kulde, sne og
kraftig vind helt op til stormende kuling og
måske endnu værre. Mange har sikkert haft
vejret med i deres aftenbøn, i håb om, at de
vise i TV ikke fik ret. Men ak nej deres spådom blev til fulde opfyldt. Under parolen
forsøgte folk at finde en smule læ for den
kraftige kuling, der fik temperaturen til at
føles som minus 15grader.
Fredagen oplevede jeg som en af de dage,

hvor afdøde Gerhard Wolff ville have sagt
på ægte sønderjysk ” faen brækme, å det ge
vi ´å betal pæng få”. Alligevel oplevede vi
trods den megen kulde, at harerne ramlede
på livet løs. Hele ti styk havde fundet en
læplads bag en lille remisse. De ænsede
hverken hunde eller mennesker, selv om
en undrende Gordon Setter stoppede op
25 meter fra dem. Da harerne ville have
hunden med i deres leg, fortrak den hen til
far. Fuglene var på terrænerne, men de var
ekstremt svære at klare, men for enkelte
lykkedes det.

De frøs. Foto: Bent Olsen.

Anden dagen blev endnu koldere. Vindstødene var tiltaget til storm, og snebygerne
var blevet hyppigere. Ved ankomsten til
standkvarteret var antallet af biler kun en
tiendedel af gårsdagens. Paroledeltagerne
stod og skuttede sig med ryggen mod
vinden medens prøvelederen, dommerne
og terrænlederne fik den skarpe vind lige
ind i ansigtet. Jeg tror det var den korteste
parole jeg har oplevet.
Desværre kom ingen pointer med på anden
dagen, men svenske Jakobslias Picasso,
ejer og fører Lisbeth Bodén, klarede skæret,
men kom ikke mellem de placerede hunde.
Hvem sagde sjællandsk forår? Foto: Bent Olsen.
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Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden,
5600 Faaborg. Tlf. 24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

Overvældende jubilæumsuge
7’s racer blev vel modtaget. Engelsk Setter
Klub har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger.

Næsten 600 hunde var til start i jubilæumsugen. Foto: Harris Jensen.

Dansk Engelsk Setter Klub fejrer med
manér, at det i år er 100 år siden, at klubben
blev stiftet. Hele uge 12 var ganske enkelt
en lang fejring af klubben og den engelske
setter.
En detaljeret beretning om alle syv dage
ligger udenfor disse siders rammer. Det
efterfølgende er glimt og minder fra en
uforglemmelig – og hektisk – uge.
Der var tæt på 600 starter på jubilæumsugens markprøveprogram. En jubilæumsvinderklasse og klubbens ”ordinære” vinderklasse havde ca. 80 deltagende hunde, et
unghundegrandprix kunne mønstre et pænt
hold hunde, og så stod der kvalitetsklasser i
diverse udgaver på resten.
At finde dommere, terrænledere og – ikke
mindst – terræner til så omfattende et markprøveprogram er en præstation af de helt
store. Det kræver masser af ildsjæle, der vil
ofre tid, kræfter og fridage. Vi er dem alle
stor tak skyldige.
Jubilæumsudstillingen var åben for alle
hunde i Gruppe 7. Næsten 100 hunde fra
gruppens forskellige racer deltog. Der blev
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dømt hunde i to udstillingsringe, og det er
ingen overdrivelse at hævde, at initiativet
med en ”åben” udstilling for alle gruppe

Generalforsamlingen 2018 skulle naturligvis også indpasses i en travl jubilæumsuge.
Der var kampvalg om bestyrelsesposterne. I
en tid, hvor man hører om andre foreningers
og klubbers problemer med at finde egnede
bestyrelsesmedlemmer, er det uhyre positivt, at flere personer i vores 100 år gamle
klub er villige til at bruge deres tid og
kræfter på klubben. (Se den nye bestyrelse
andet sted på siden).
På generalforsamlingen blev det også
drøftet, om klubben fortsat skal udgive en
årbog. Der var synspunkter for og imod.
Ingen har som sådan noget mod årbogen.
Men det er en både omkostningsmæssigt og
ikke mindst arbejdsmæssigt en stor opgave
at udgive bogen.
Det blev også fremført, at den digitale og
elektroniske udvikling har gjort årbogen
overflødig.
En afstemning om årbogens fremtid viste
et flertal (cirka 60%) for en afskaffelse af
værket.

De mange prøver blev hver dag fulgt af et stort publikum. Foto: Harris Jensen.
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Fredag eftermiddag og aften var der jubilæumsreception. Gæsterne i en fyldt festsal
oplevede et højtidelig og stemningsfuldt
arrangement.
Odenses Jagthornsblæsere indledte og
sluttede receptionen, som i øvrigt havde
taler og fine indlæg fra Engelsk Setter
Klubs formand, DJU, FJD, DKK, de øvrige
engelske specialklubber og sidst, men ikke
mindst, et flot og nostalgisk indlæg fra de
to ”veteraner” Niels Holger Lykke og Aage
Stenhøj Jørgensen.
Lørdag aftens festmiddag levede på bedste
vis op til navnet. Det var på alle måder en
festlig og storslået fest. Underholdende og
tankevækkende taler, desuden hæder til en
række personer – fremhæves skal Kurt Nedergaard, Martin Clausen og Poul Aagaard
Sørensen og, der alle blev tildelt Engelsk

Setter Klubs æresplaquette i guld, samt
Gert Clausen og Jørgen Heegård, som blev
udnævnt til æresmedlemmer af klubben.
Veltillavet mad og drikke gjorde festmiddagen til en perfekt oplevelse.
Og endelig skal det da også nævnes, at
aftenen traditionen tro sluttede med dans til
musik fra et velspillende orkester.
Det var et træt festudvalg, der søndag eftermiddag kunne se tilbage på en vellykket
jubilæumsuge. Der er mange, der fortjener
stor tak for deres kæmpeindsats, - ingen
nævnt, ingen glemt.
Alle resultater fra prøver og udstilling har
for længst været bragt på diverse medier.
Men de kan fortsat ses på klubbens hjemmeside.
Harris.

Hvad mon NIels Holger Lykke (tv) fyrer af til klubbens
nye æresmedlem Gert Clausen? Foto: Harris Jensen.

Fra bestyrelsen
Eftergeneralforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sigsåledes:
Formand Erling Clausen.
Næstformand Allan Nissen.
Kasserer Peer V. Clausen.
Sekretær Tage Skov
Anders Varming
Aksel Nielsen
Klaus Olesen
Der var mange hunde på jubilæumsudstillingen. Hos vores egen race løb vereranen, Birk (tv) med titlen BIR.
Foto: Harris Jensen.

”Jubilæumsapporteringsprøve” på Sjælland
Apporteringsprøve afholdes søndag 8.juli
2018 kl. 10.00 ved Kirke Stillinge Jagtforening i samarbejde med Børge Holm.
Forudgående afholdes der apporteringstræning samme sted søndag 1.juli kl. 10.00.
Prøven er åben for alle racer.
Der matches om pokaler til bedste
engelske setter og bedste engelske setter
unghund.
For yderligere oplysninger kontakt Klaus
Olesen, 27418490.
Det er værd at bemærke, at det er 30.
gang, at Børge Holm er manden bag den
traditionsrige apporteringsprøve.
Børge Holm har gennem årene samarbejdet med et betragteligt
g g antal sjællandske
j

bestyrelsesmedlemmer om prøven, men
ingen skal være i tvivl om, at det er ham,
der i praksis har sikret, at prøverne altid er
blevet afviklet kompetent og præcist.
Børge har været medlem af Kirke Stillinge
Jagtforening i flere en 50 år, og han har
et indgående kendskab til foreningens 26
tønder land store terræn, som han i en lang
årrække har plejet og passet, så de altid er
trimmede og velegnede til apporteringstræning og prøver for områdets jagthunde.
Remedier og apporteringsemner til prøver
og træning sørger Børge også for.
Det var ikke uden grund, at ildsjælen
Børge Holm for år tilbage modtog Engelsk
Setter Klubs æresplaquette i sølv. Det var i
den ggrad velfortjent.
j

Mentorordning
De engelske specialklubber har fået en
henvendelse fra Dansk Pointer Klub
vedrørende et samarbejde om en mentorordning for nye hundeførere.
FJD
Vedtægter, budgetter og udvalg er ved
at blive dannet i ”det nye FJD”. Planen
var at repræsentantskabet skulle bestå
af 12 personer fra de stående jagthundeklubber, men DJ og DKK ønsker hver
to pladser i repræsentantskabet. Det har
man i FJD’s bestyrelse accepteret.
Betaling for lån af terræner bliver et
punkt på næste møde i FJD’s bestyrelse. ESK’s holdning til dette punkt
er, at der ikke skal betales for lån af
terræner.
Hovedprøve 2019
22. – 24.marts på Sjælland.

Fra klubredaktøren

Foto: Kenneth Asmussen.
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I indlægget ”Hunde på toppen” mangler
der billeder. Det ville være herligt, hvis
klubredaktøren modtog billeder i rimelig
høj opløsning af hunde, der præsterer på
højt niveau på prøver.
På grund af ferie bedes stof til augustnummerets klubsider være redaktøren i hænde
senest 23.juni.
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Familietræf
11. og 12. august 2018 afholdes Sommertræf på Krusbjergvej, 7451 Sunds (Sunds
Jagtforenings skydebaner og klubhus).
Bemærk nyt sted.
Apporteringsprøve lørdag og søndag
formiddag.
Lørdag eftermiddag afholdes ESK’s ”Mesterskabsskydning”.
Lørdag aften selvbestaltet grill.
Program lægges på ESK’s hjemmeside.

Vinderklasse m.m.
Engelsk Setter Klubs vinderklasse afholdes 23.september på Sydsjælland/Lolland.
21.september afholdes – i samme område – Nordisk Match og 22.september en brugsprøve.
Måske afholdes der den 20.september en Hubertusprøve.
Se klubbens hjemmeside for yderligere oplysninger og opdateringer.

Engelske settere på toppen
På forårets konkurrenceklasser har de engelske settere igen i år opnået mange flotte
placeringer.
DJ’s vinderklasse ved Schackenborg:
3.V. Bjerndrups Messi, Thorbjørn Riis.
Dansk Jagthundederby på Sjælland:
4.V. Klintholms Arthur, Klaus Olesen.
6.V. Jaktstormens Asarek, Morten C.
Petersen.
ESK’s Jubilæumsvinderklasse 1:
3.V. Tobølbjergs Sus, Søren Gottfredsen.
5.V. Tobølbjergs Lamison, Allan Nissen.
6.V. Nordvestjydens Filip, Martin Ry
Krogh.
ESK’s Jubilæumsvinderklasse 2:
1.V. Nordvestjydens Jawa, Kurt Nedergaard.
2.V. Nordvestjydens Joker, Thorbjørn Riis.
6.V. Bjerndrups Mikkel, Jan Marinussen.

De to kuldsøskende Nordvestjydens Jarl (tv) og Nordvestjyden Jawa. Foto: Harris Jensen.

ESK’s ordinære vinderklasse:
1.V. Bjerndrups Messi, Thorbjørn Riis.
2.V. Bjerndrups Mikkel, Jan Marinussen.
3.V. Nordvestjydens Jarl, Martin Ry Krog.
4.V. Senjas Tessa, Allan Højrup.
5.V. Nordvestjydens Jawa, Kurt Nedergaard.
6.V. Pålamalmens Little Girl, Aleksander
Bennegård.
DKK’s vinderklasse ved Bramming:
1.V. Heegaard Zuki, Erling Clausen.
DKK’s Vinderklasse ved Vildbjerg:
1.V. Tobølbjergs Sus, Søren Gottfredsen.
2.V. Harmattan, Jens Aage Madsen.
5.V. Nordvestjydens Jarl, Martin Ry Krog.
DPK’s Jubilæumsvinderklasse
1.V. Heegaards Max, Harris Jensen.
5.V. Østkystens Brisa, Øystein Grandorf.

De to kuldbrødre Bjerndrups Mikkel (tv) og Bjerndrups Messi klar til finalen på ESKs vinderklasse.
Foto: Harris Jensen.
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Klubredaktør:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail: karlantondahl@gmail.com

Tak for en god hovedprøve
DGSK’s hovedprøve 2018 blev afholdt
på terræner omkring Tuse Næs/Holbæk
og nærmeste omegn – der her strakte sig
både til Ringsted og Skibby. Med knap 150
starter var prøven som sædvanlig et stort
arrangement.
Vejrmæssigt var det op ad bakke og det
afspejlede sig i relativt få præmier – og
således kun to 1 pr. i åben klasse. Det var til
gengæld samme hund der præsterede begge
præmier nemlig Blacksetters Silke ved
Michael Olsen som dermed vandt ÅK uden
konkurrence.
I ungdomsafdelingen blev det en stor
prøve for den stabile og velgående hund
Derbyvinder 2018 - Åens Prisca v/ Henning
Rasmussen som opnåede 2 x 1. pr UK og
vandt derefter såvel matchningen i UK og i
Ungdomskonkurrenceklassen. Lilleskogens
Wayne v. Søren Thygesen blev 1-. vinder
på hovedprøvens vinderklasse – og senere
viste Wayne sit format og placerede sig
som 2. vinder på DKK’s forårsmesterskab.
Oversigt over alle præmier er at finde på
www.dgsk.dk
Sådan en prøve kan man ikke lave uden
solid og god støtte fra altid hjælpsomme
terrænledere og her fik vi assistance fra Peter Eliasen, Ole Darmann, Asger Mogensen,
Tage Jessen Jan Lorentzen, Hans Kurt Kaas
Hansen og et par fra bestyrelsen tog også
sin tørn. Tusind tak for jeres indsats.
Samme gælder vores beredvillige dommere som alle satte en weekend af og sled
sig igennem snestorm onsdag og skærtorsdag og solede sig på stubben langfredag.
DGSK skylder stor tak til Svend Aage Vad,
Erling Clausen, Søren og Marrit Stærkær,
Claus Nielsen, Claus Raahauge, Ulrik Stadelhofer og ikke mindst Thore Larson.
Generalforsamlingen forløb i god ro og
orden som det efterhånden er sædvane. Der
var genvalg til Robert, Lauge og Ásgeir for
en ny to årig periode i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen
sig således: Formand: Asgeir Pall Juliusson,
Næstformand: Kristian Frøkjær; Kasser:

Der var ikke meget forår over årets hovedprøve. Foto: APJ.

Lauge Larsen; Pokalansvarlige: Poul Erik
Dahl og Peter Jensen; Webmaster: Peter
Jensen; Facebook: Ole Kai Frank; Sekretær:
Robert Paulsen.
Højdepunktet på generalforsamlingen
indtraf dog under eventuelt, hvor bestyrelsen havde den store glæde og ære at hædre
Bjarne Kleis og Kristian Thomsen med
æresmedlemsskab af DGSK . Motivering

mm kan se på klubbens hjemmeside www.
dgsk.dk.
Alt i alt var det en rigtig god prøve, som vi
fik afholdt i fine rammer af EUC centeret i
Audebo- god stemning, gode terræner og
fra DGSK’s bestyrelse kommer her en stor
uforbeholden tak til alle, der bakkede op om
prøven og hjalp med alt det praktiske! Vi
ses om et år i Sydjylland!

Dommere og placerede UKK. Fra venstre: 1. vinder Åens Prisca ført af Robert Paulsen, dommer Kristian
Frøkjær, 2. vinder Østjyllands Marley v/Søren Brøndum Thygesen, Ordførende dommer Ulrik Stadelhofer, og 3.
vinder Nakkehages Aslak v/Anne Elmgren Geisler. Foto: Anne Eliasen.
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De placerede og dommere til DGSK’s vinderklasse 2018, Fra venstre: Thore Larson (ordf), 1.v Lilleskogens
Wayne v/Søren Brøndum Thygesen, 2. v Øens Beta v/Ásgeir Páll Julíusson, 3. v Troldmarkens Ilova v/Peter
Thorup, Svend Aage Vad Foto Ann Køj.

De to nye æresmedlemmer Bjarne Kleis (tv) og Kristian Thomsen. Foto: Anton Dahl.

Gordon Setterne gjorde en god figur i foråret
På to af de mere prestigefyldte forårsprøver
gjorde Gordon Setterne sig gældende helt
i top.
Dansk Jagthundederby 2018 blev i år
vundet af Åens Prisca v/Henning Rasmussen. Prisca blev overført til andet heat med
kategorien 1A og som den eneste 1A hund,
bevarede Prisca sin kategori og overgik til
matchningen, rangeret som nummer et.
Østjyllands Marley v/ Søren Brøndum
Thygesen havde en meget stærk fugletagning i andet heat og blev derfor rangeret
som nummer to til matchningen. Marley
måtte dog se sig slået i matchningen af en
velgående Breton og indtog dermed tredje
pladsen ved årets Jagthundederby. Det
er værd at tage med, at i dette stærke felt
havde Gordon Setterne fem hunde med til
andet heat – og faktisk tre hunde til matchning idet den ottende hund, Gulluras Nicki
v/Eskild Bothner, optrådte som reserve
uden afprøvningspligt.
DGSK ønsker hjertelig til lykke til Åens
Prisca og Henning Rasmussen med den
yderst velfortjente Derbysejer 2018 og
ligeledes til Østjyllands Marley og Søren
Brøndum Thygesen med en flot tredje

plads! Stort tillykke til opdrætteren af Derbyvinderen, Kennel Åens og til opdrætter af
tredjevinderen, Kennel Østjyllands.
På DKK’s Forårsmesterskabsprøve blev 1.
vinder fra vores egen Vinderklasse Lilleskogens Wayne v/Søren Brøndum Thygesen
placeret som 2. vinder.
Gordon Setterne havde 4 ekvipager med

til start på DKK’s Mesterskabsprøve, men
Wayne var den eneste der klarede skærene
og var hele eftermiddagen rangeret i top og
sluttede som sagt som 2. vinder.
Det er to flotte resultater vi i DGSK kan
være og er (!) meget stolte af. Hjertelig
tillykke til henholdsvis Prisca og Henning,
samt Wayne og Søren!

Henning Rasmussen løfter Derbykruset efter sejren i
årets derby. Foto: ÁPJ

Lilleskogens Wayne v/Søren Brøndum Tygesen.
2.Vinder DKK’s Forårsmesterskab 2018. Foto: ÁPJ.

ESK holder i øvrigt vinderklasse den 22. og
Nordisk Match den 23. september.
Den 28. september afholder Dansk
Pointer Klub deres 100 års jubilæums
brugsklasse/racedyst, som afvikles ved Gl.
Toftegård og Borupgård i det Nordjyske.
Der er lagt op til festivitas om aftenen. DPK
vinderklasse afvikles 29. oktober samme
sted.
29. september arrangeres DGSK internationale vinderklasse ved Hegnsvig med
Allan Højrup som terrængiver. Nærmere
oplysninger kommer i Jagthunden nr. 4/
August. Tilmelding er allerede åbnet på
www.hundeweb.sk. Til yderligere orientering arrangeres der ved Kolding en DKK

brugsklasse den 30. 9.
14. oktober afholdes der Danmarksmesterskab, med udgangspunkt i det sydvestjyske.
21. oktober afholdes der, for anden gang,
Skt. Hubertus konkurrence, hvor man
kæmper om den ærefulde titel ”Synnerjysk
Jaut Mester”, en titel som Erling Clausen
vandt i fjor. Konkurrencen arrangeres igen
af Tonny Lønne, i Reisby-Ballum området. Som noget ekstraordinært, for at gøre
weekenden endnu mere unik, arrangeres
der dagen før, den 20. oktober, brugsklasser (PL Flemming Sørensen- engelske, PL
Tonny Lønne – kontinentale) i nærliggende
områder.

Værd at notere sig
Til alle de, der kan lide at planlægge og
være i god tid, er her lidt information
omkring nogle af efterårets aktiviteter, som
både med Gordon Setter øjne og for andre
racer, bør være interessante.
4. og 5. august er der Setter og Klubweekend, som afholdes i Nordjylland. Weekenden er arrangeret af både Engelsk, Irsk
og Gordon Setter klubben. Se annoncen i
Jagthunden nr. 2/April.
11. og 12. august arrangeres der træning,
sammen med DISK, i roerne, ved Darket på
Sydsjælland.
21. september afholder Engelsk Setter
Klubben brugsklasse/racedyst, på Sjælland, i anledning af deres 100 års jubilæum.
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Apporteringsprøver DGSK 1. juli og 22.juli
DGSK afholder en apporterings prøve den
1. juli 2018 kl 10.
Prøvested: LAMMEFJORDENS JAGTFORENING, Østre Vej 20, 4522 Gislinge.
Dommer Bjarne Kleis
Tilmelding og betaling på dagen, men giv

gerne besked om deltagelse til prøveleder
Ásgeir Páll på mail apj@sterna.dk eller
mobil 22122252
Samme dag, samme sted og med samme
dommer afholder DISK prøve kl 13:00
Ydermere holder DGSK apportprøve den

22.0.18, over middag, (efter ESK apportprøve) hos Gert Clausen, Rebelsigvej 4,
Gørding. Tilmelding på dagen.
Samme dag, samme sted holder ESK også
en apport prøve, som starter ca. kl. 10,00.
Tilmelding til Gert på 51 20 46 45.

Træning i roer ved Darket d. 11. og 12. august
DGSK og DISK vil gentage sidste års
succes med træning på udsatte agerhøns
i roer. I år har vi allieret os med Vestfyns
Agerhønseopdræt /v. Alex Nissen, som altid
leverer fugle af meget høj kvalitet.
Vi vil prøve at dele os op i hold, så vi
tager hensyn til hundens og ejerens niveau.
Et hold består af ca. 10 hunde, med så vidt
muligt samme niveau. Al træning foregår
på udsatte Agerhøns og primært i roer, men
også stubmarker vil blive benyttet.
Niveau 1: Standtræning - Solo med og
uden line. Ro i opflugt og skud
Niveau 2: Standtræning med ro i opflugt
og skud, solo søg og sekundering i line –
Solo / Par
Niveau 3: Parsøg for de rutinerede hunde.
Jagt og markprøve relateret
Ovenstående er naturligvis meget overordnet, men vil hjælpe os med at sætte de
rigtige hold.
Hvis man ikke vender tilbage med information omkring niveau ved tilmelding, vil
vi tildele hunden et niveau vurderet efter
bedste evne.
På dagen vil alle naturligvis gerne i gang
med træningen, men vi opfordrer til at
udvise tålmodighed. Vi har mulighed for
at træne til kl. 18.00 så der er masser tid til
alle. På hvert hold vil der være en holdleder,
som dels hjælper med træningen og dels
sørger for at alle i store træk får samme
muligheder. Bemærk venligst at disse
holdledere er autodidakte og har ikke en
hundeinstruktør uddannelse
Husk at medtage de træningsredskaber
som du ønsker at bruge. Langline, pistol
(hvis du har en en). Som udgangspunkt
bruger vi ikke Flusher, men hvis du ønsker
det, kan du sagtens tage en med. Der vil
blive mulighed for at tage bilen med, hvor
vi skal træne.
Overnatning:
Man kan overnatte i telt eller campingvogn
på Darket uden beregning. Man kan også
booke et værelse her: http://www.hotele4.
dk/.
Husorden på Darket
Gårdejer Peder Marckusen har givet tilladelse til at vi kan benytte gården som samlingssted og overnatning. Denne gæstfrihed

Foto: Annette Laursen.

skal vi respektere. Der vil være adgang til
toilet i den gavl som er tættest på hovedhuset. Undlad at smide affald og generelt
efterlad stedet som da man kom. Der vil
blive anvist pladser til telte
Mad og Drikke
Med I arrangementet er grillpølser og brød
til frokost begge dage. Morgenmad begge
dage og aftensmad lørdag.
Der er inkluderet kaffe, øl, vand og vin
til frokost og middag. Der vil være plastik
tallerkner og plastik bestik. Man kan selv
medbringe tallerkner og bestik
Praktisk Info
Adresse: Darket 16, 4970, Rødby
Mødetid kl. 8.30 begge dage
Betaling på dagen: kontant og MobilePay
Pris 1 hund: 300; -, Pris pr. efterfølgende
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hund 200:20% rabat på dag 2, hvis man deltager
begge dage.
Pris for mad for evt. ledsagere kr. 100 pr.
dag.
Max. 40 starter pr. dag efter først til mølle
princippet
Kontakt info til arrangør
Lauge Larsen: tlf: 30331949; Mail lauge.
stiig.larsen@gmail.com
Ole Schmidt: tlf: 21284156; Mail: obomstaerk@yahoo.dk
Frank Krøyer: tlf: 40578387 Mail: settermosen@gmail.com
Vi glæder os til at se jer alle
Med venlig hilsen
DISK og DGSK
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www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Frank Krøyer, Ejby Mosevej 199, 2600 Glostrup
Tlf. 40 57 83 87
e-mail: danskirsksetterklub@gmail.com

Bestyrelsesberetning for 2017

Formand Brian Krog sammen med den tidligere
formand Erik Rimmen, som i dagens anledning havde
takket ja som hvervet som ordstyrer på Generalforsamling. Foto: Frank Krøyer.

Bestyrelsesarbejdet i 2017
Det har været et travlt år for bestyrelsen.
Vi har været i arbejdstøjet og har arbejdet
intenst med modernisering og digitalisering
af DISK. Flere udvalg er blevet oprettet
med der tilhørende vedtægter og forretningsordener!
Det drejer sig om Mentorudvalg, Aktivitetsudvalg, IT-udvalg, Materialeforvaltning
& Alvsudvalg. Der er også på den digitale
side foretaget en del nye tiltag og her kan
nævnes Medlemsundersøgelsen, Webshop
og sidst, men ikke mindst Hjemmesiden,
som stadig udvikles.
Møder i DKK og FJD regi...
FJD møderne har været præget af den fremtidige organisation, som vil være en stor
fordel for de stående hunde og deres ejere i
Danmark. Fælles info fra FJD
I klubregi er der afholdt følgende arrangementer. Træningsture.
Er afholdt i Nordjylland, ved Fredericia,
Træningsweekend på Kongenshus Hede
samt Agerhønetælling hos Knud Hansen.
Apporterings træning og prøver
Disse blev afholdt på Sjælland og Fyn samt
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Jylland i samarbejde med andre engelske
klubber.
Hovedprøven 2017
Denne blev afholdt på Bygholm Landbrugsskole, hvor der vanligt blev disket op med
fantastisk forplejning. Terrænlederne gjorde
deres bedste for hundeførerne i UK og
ÅK samt VK. Vinder af UK og UKK blev
Vilslevs Nelson v/Heike Sporleder og vinderen af ÅK blev Vilslevs Kari ved Flemming Vilslev. 1. VK gik til Diana ved Sara
Jensen. På udstillingen blev BIR Settermosen Casablanca v/Søren Sus Andersen.
Under festmiddagen blev de præmierede
hunde i UK, ÅK og UKK hyldet. Samtidig
blev også vinderne af de prestigefyldte titler
Årets Unghund og Årets Irske Setter hyldet.
Årets Unghund 2016 blev Loustic des
Demons de Gergovie ved Ole Schmidt og
Årets Irske Setter 2016 blev Vilslevs Kari
ved Flemming Vilslev. Alt i alt 3 dage med
godt vejr, dejlige terræner og den Irske setter i centrum. Der skal lyde en meget stor
tak til Birte og Gunnar Jensen samt deres
terrænledere for en vellykket hovedprøve.
FJD udstilling
Der var ni hunde tilmeldt denne udstilling,
hvilket det må konstateres at være et for
lavt antal. Inden udstillingens start bød de
5 engelske alle raceklubber på rundstykker,
kaffe og lille skarp… absolut en tradition
som vil forsætte. BIM blev Kenzo v/Lasse
Thorn og BIR og BIS blev Settermosen
Casablanca v/Søren Sus Andersen, som
herved blev Danmarks kønneste Stående
Fuglehund 2017.
Familieweekenden
Blev afholdt i det sønderjyske på Uge
Camping i samarbejde med Dansk Gordon
Setter Klub og med god tilslutning. Succesen gentages i 2018.
NISK 100 års Jubilæum
Det danske landshold samt en gruppe af
danske irsk setter ejere deltog på Norsk
Irsk Setter Klub’s 100 års jubilæum. En
oplevelsesrig tur med stort socialt samvær i
www.fjd.dk

danskergruppen samt blandt vores nordiske
søsterklubber. Det danske landshold indtog
en flot 4.plads
Efterårsvinderklassen
Blev afholdt ved Terkelsbøl med Allan
Bredsgaard som prøveleder. En mand der
forstå at kræse om deltagerne i marken og
ikke mindst på forplejningen, hvor der blev
budt på vildtgryde til middag og Hannes berømte æblekage og kaffe til afslutningen…
1. Vinderen af DISK’s Efterårsvinderklasse blev Bjerkaasens Bs-Siff ved Heidi
Nørregaard Jensen.
En særlig tak skal lyde til…
Palle Krag for sit mangeårige hverv som
DISK’s redaktør på Jagthunden (et hverv
som du har bestridt med ildhu og arkuratesse).
Status
Dansk Irsksetter Klubs medlemstal var d.
31/12-17 på 139 medlemmer, hvilket er en
fremgang på 16% i forhold til 2016. Dette
kan vi alle i klubben være særdeles tilfredse
med. Vi er en lille klub, som i øjeblikket
kan mærke fremgang og dette skal vi gerne
forsætte med. Her kan alle medlemmer
bidrage og således kan vi alle øge samarbejde og fællesskab i klubben. Vi skal
også prioritere samarbejdet på tværs af de
engelske racer højt. På denne måde forøges
aktivitetsmulighederne for alle medlemmer.
Et samarbejde som allerede er igangsat og i
god vækst.
Hvalpetilgangen
Året har haft 89 hvalperegistreringer i
DKK, hvilket er en fremgang på 60% i forhold til 2016. Dette hilses meget velkomment og må betegnes som overordentligt
tilfredsstillende. Vi kan faktisk drage den
konklusion, at interessen for den Irske Setter som jagt-og prøvehund er i fremgang.
Et udpluk af flotte præsentationer
24 vinderklasseplaceringer og helt bemærkelsesværdigt er tre x 1.vindere på fælles
Vinderklasser. 4 x 1. præmie Brugsklasse

DANSK IRSKSETTER KLUB
og 8 x 1. præmie Åben klasse samt 11 x 1.
præmier i Ungdomsklasse.
DKK Mesterskabsprøve 2017
Her var fem ekvipager kvalificeret:
Red Garlic’s Red Pepper v/Brian H. Krog.
Bjerkaasen’s Bs Siff v/ Heidi Jensen.
Diana v/Sarah Jensen.
Mårup’s Storm v/Søren Godtfredsen.
Kirstinekjær’s Eddie v/Gunnar Jensen.
Af de fem ekvipager lykkes det Red Garlic’s Red Pepper og Kirstinekjær’s Eddie at
kvalificere sig til 2. heat og matchningen.
Da dagen var omme stod to irske setter på
podiet. 2.vinder Red Garlic’s Red Pepper
og 6. vinder Kirstinekjær’s Eddie.
Danmarksskabet 2017
Her var 4 ekvipager kvalificeret:
Bjerkaasen’s Bs Siff v/Heidi Jensen.
Kirstinekjærs Eddie v/Gunnar Jensen.
Red Garlic’s Red Pepper v/ Brian H. Krog.
Settermosen Charites v/Frank Krøyer.
Det lykkedes ikke nogen af de 4 ekvipager

Gunnar og Eddie efter den 1. Vinder m. CK på Efterårets Vinderklasse der udløste Brugs Championatet.
Foto: Gunnar Jensen.

at komme videre til 2. heat og matchning.
Svensk Derby
1.vinder af det svenske Derby blev Kiwilines Kiwi v/Jan Lorenzen. Dette er anden
gang at en dansk IS vinder.
Følgende fem hunde opnåede championater i 2017
Dansk Brugschampion:
Red Garlic’s Red Pepper ved Brian Hinge
Krog.
Kirstinekjærs Eddie ved Gunnar Jensen.
Dansk Jagtchampion:
Bjerkaasens Bs-Siff ved Heidi Nørgaard
Jensen og Settermosen Charites ved Frank
Krøyer.
Dansk Udstillings Champion:
Settermosen Casablanca v/Søren Sus
Andersen.
STORT TILLYKKE til alle de præmieret
og placeret hunde i 2017.

Fremtid
Dansk Irsk Setter Klub er godt på vej i
moderniseringsfasen og der vil være nye
tiltag i det kommende år i klubben. Bestyrelsen har en formodning om, at klubbens
medlemmer har mod og energi til at kunne
bidrage, sådan at DISK bliver endnu bedre
for sine medlemmer.
Den Irske setter er stadig med i toppen
blandt de engelske racer og vi vil fortsat
arbejde på, at holde den irske setter på et
højt niveau, således at vore røde settere til
stadighed vil forblive en attraktiv stående
fuglehund både til jagt og prøver.
Med ønske om, at alle vil arbejde for udvikling og bevarelse af Irsk setteren som en
smuk jagt- og prøvehund samt en glimrende
familiehund i Danmark, ønsker bestyrelsen alle medlemmer et godt og spændende
2018.
Brian H. Krog
Formand DISK

Settermosen Charites og Frank på DISK Vinderklasse
2017. Foto: Heike Sporleder.
: Bjerkassen’s Siff og Heidi efter at de har vundet
DISK Vinderklasse forår 2018: Foto: Heidi Nørgård
Jensen.

Opkrævning af Kontingent 2018
DISK indfører en nyt regnskabs system i
2018. Dette betyder at man ikke længere
kan betale sit kontingent via PBS, da denne
aftale vil blev opsagt af DISK. Årsagerne
til dette initiativ er følgende.
• Mere effektiv administration af DISK’s
økonomi.
• Det nye system understøtter moderne
digitale betalingsmetoder
• Det nye system er meget brugervenligt,
det er cloud baseret og har en meget god
support funktion.
Rent praktisk vil kontingentbetalingen
foregå som følgende. I starten af september
2018 vil der blive sendt en mail til alle

medlemmer direkte fra det nye regnskabs
system. I denne mail er der et betalingslink
hvor man kan betale med Visa eller MasterCard. I dette første år vil der vil blive fulgt
manuelt op på betalingen fra hvert medlem,
så vi sikrer mulighed for rettidigt at betale
inden d. 31. oktober 2018.
Selvom brug af Visa/MasterCard er
væsentligt mere sikkert en bankoverførsel,
kan der være enkelte medlemmer der ikke
ønsker at benytte deres betalingskort. Dette
finder vi naturligvis også en løsning på.
Der vil op til den 1. september blive
informeret via Facebook, mail og hjemmeside. DISK håber på at i tager godt imod
www.fjd.dk

dette nye tiltag, der betyder at bestyrelsen
kan bruge mere tid på den Irske Setter og
mindre tid på administration i fremtiden.
Med venlig Hilsen
Frank Krøyer
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DISK Hovedprøve 2018
DISK Hovedprøve blev afviklet i det
nordjyske. Som sædvanligt blev prøven
afviklet på fineste vis, styret med hård og
kyndig hånd af Prøveleder Ulrik Kjærsgård.
Indkvarteringen på Thise ladegård var helt
i top og dette sted kan anbefales hvis man
behøver overnatning i det område. Hovedprøven var presset ind mellem Engelsk setter og Pointer klubben’s 100 Års
jubilæum, så det må siges at være særdeles
tilfredsstillende at der var mødt 62 op til
festmiddagen. Agerhønselotteriet blev en
stor succes med en omsætningsfremgang på
100% i forhold til 2017. Tak til alle som har
bidraget til dette.
Vinder af UK og UKK blev Red Garlic’s
Ingefæra; O, E og F. Agneta Anderson.

Ingefær dog over Nemo på søgsoplægget,
Nemo cirkler en enkelt gang og dette afgør
finalen
Red Garlics Ingefæra 1.Vinder UKK.
Kritik af VK-Finalen
Bjerkassen’s Bs-Siff ( Heidi Nørgård Jensen) – Krageredens Maggie ( Christina Bak)
Slippes på stub i modvind. Siff søger
stort og godt i en smuk stil. Maggie søger

passende stort i en acceptabel stil. Siff over
Maggie.
1. Vinder m. CK Bjerkassen’s Bs-Siff
2. Vinder Krageredens Maggie
Mange tak til Prøveleder Ulrik Kjærsgaard
som endnu engang arrangerede en rigtig
god prøve.
Med venlig hilsen
Frank Krøyer

Kritik af UK-Finalen
Red Garlics Ingefæra (Agneta Anderson) Irish Power Game’s Adeen (Ole Schmidt)
Begge hunde slippes i mod på en stor stub,
begge går i starten i et stort og vel anlagt
søg i høj fart og en smuk stil, Adeen har
dog en forkert vending og vi sætter Ingefæra over Adeen
Red Garlics Ingefæra Vinder af UK.
Kritik af UKK-Finalen
Red Garlics Ingefæra (Agneta Anderson) –
Vilslev Nemo (Erling Christensen)
Begge starter stort og godt i høj fart og en
smuk stil som slippet skrider frem ligger

Ren Girl power fra de 4 piger. Siff ført af Heidi og Maggie ført af Christina. Foto. Heidi Nørgård Jensen.

Nyt fra IIRSC
International Irish Setter Club holdt deres
årlige møde d. 16. marts 2018 i Moncetz i
Frankrig. Fra den Danske klub deltog Frank
Krøyer.
European Championship på fasaner med
fældning bliver afholdt i Italien d. 14.-16.
september 2018. Mere information på DISK
Hjemmeside.
Den Irske klub fremlagde et forslag om
afholdelse af et European Championship på Grouse i England/Skotland. Mere

information omkring dette senere. Det blev
vedtaget at European Championship på
Bekkasiner i Irland vil forsætte, men det vil
nok kun blive afholdt hvert andet år.
Der blev vedtaget at IIRSC skal have en
ny Website da den gamle er forældet. Som
Webmaster blev der foreslået Frank krøyer.
Dette blev vedtaget.
Fra den Danske klub har der været pres
på Moderklubben i Irland for at ændre
eksteriørstandarden for den Irske Setter, så

den blev mere Jagtligt fokuseret og mere
i overensstemmelse med de andre Engelske racers standard. Dette blev fremlagt
på mødet og taget til efterretning af den
Irske Klub. Næste møde er i marts 2019 i
Moncetz.
Mvh
Frank Krøyer

Hunde på vej

JESSIE de l’Anse de Ty Roux (FTCH. Apache des Sorcières du Sancy * FTCH. Darling de l’Anse de Ty Roux)
vandt det åbne franske mesterskab 2018. Ejer: Philippe Guitard. Opdrætter: Bernard Tribuilt, Fører: Emmanuel
Bourgeois
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Med en marts måned der var koldere end
Januar og den koldeste i 35 år, har foråret
budt på store vejrmæssige udfordringer
for både hunde og fører. To nye hunde
klarede dog at komme igennem nåleøjet
til Vinderklassen. Kiwiline’s Kiwi V/. Jan
Lorentsen og Murphy V/. Gunnar Jensen.
Med den svenske Derby sejr til Jan og
Kiwi i 2017 og Gunnar’s Brugschampionat med Eddie i 2017 må man sige at
disse to herrer følger op på succesen – Vi
glæder os til at følge disse to talenter.
Med venlig hilsen
Frank Krøyer

I næste nummer

Torbjörn R. Lund-Nielsen har været på rypejagt i højfjeldet. Foto: Flemming Østergaard

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer midt
i månederne: februar, april, juni, august,
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og
omdeles af Distribution PLUS A/S.
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside:
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31,
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk.
I redaktionen med særligt ansvar for
annoncer mm: Nicole Lajgaard Solgaard,
Blegindvej 34, 8462 Hørning. Tlf. 29 90 36
13. e-mail: ajagthund@hotmail.com.
Læserindlæg mm optages ved henvendelse
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til
redaktøren for den pågældende specialklub.
Udebliver bladet: Henvend dig til specialklubkassereren.

Adresseændringer: Meddeles til specialklubkassereren.
Tryk: Johansen Grafisk, Holstebro.

En prøveleder har mange opgaver. „Jagthunden“
fulgte i hælene på en af dem, på en forårsprøve.
Foto: Jette Veggerby.

FJDs kasserer: Ole Dahl Madsen, Kvottrupvej 51, Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 86 24
24 78. Mobil: 24 82 24 78. e-mail: kasserer@
fjd.dk
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Klubberne for de stående
jagthunde
(Fællesrepræsentationen for Specialklubber
for Stående Jagthunde i Danmark)
FJDs formand: Per Kristophersen, Engtoften
21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25
e-mail: formand@fjd.dk
FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

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

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.
DANSK RUHÅR KLUB
Steen Langkjær, Stærevej 13, 3200 Helsinge.
Tlf. 53667840
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 GORDON SETTER 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.kenthlange@gmail.com

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

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

www.fjd.dk
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Her
skal din opdrætterannonce
stå
SL VILDT
ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk
behandling for en lang række
problemer, der kan ramme
din hund.
Ring, få en snak og aftal en tid, så
jeg også kan hjælpe dig og
din hund.
Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge
tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

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

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør: Nicole Solgaard, tlf. 29 90
36 13. email: ajagthund@hotmail.com
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KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

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

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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

AGERHØNS

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier
www.fjd.dk

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

Hvad har
I lavet i dag?
På farten med Canosan®
Ikke mindre end halvdelen af alle hunde over
6 år får ondt i leddene og sværere ved at
bevæge sig.
Desværre forveksler alt for mange
hundeejere symptomerne med, at
hunden bare er blevet ældre og
måske lidt mere doven.
Er du i tvivl om din hund så
læs mere på canosan.dk -

Hvilke symptomer skal man skal holde øje med,
hvad er slidgigt hos hunde egentlig og hvad kan
dyrlægen gøre ved det?

www.canosan.dk
Canosan® er et fodertilskud specielt udviklet til at støtte www.fjd.dk
den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd.
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Det bedste til din hund
- gennem flere generationer

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste standard.
Foderet er sammensat af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet.
KROMIX bruger udelukkende friske tørrede råvarer, der sikrer en
god naturlig smag. Kødet vi anvender, er godkendt til konsum.
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem årene, da vi
altid følger den nyeste udvikling, som passer til vore produkter.
Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller
farvestoffer.
KROMIX blev startet i 1986 af
Henning Kromann
ud fra filosofien om, at pris, kvalitet
og ydelse skal passe sammen.

.520,;
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Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

