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Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet
udkommer i d. 15. i månederne: februar, april, juni, august, oktober og
december. Oplaget er p.t. 5.500 og omdeles af Post Danmark.
Ansvarshavende redaktør: 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 og hjemmeside mm:
Rune Riishøj, Over Spangen 6, Kisum, 7800 Skive. Tlf. 22 84 83 65:
e-mail: ajagthund@hotmail.com
Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke specialklubstof) optages ved
henvendelse til redaktøren Teksten leves på CD eller mail.
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indlæggene.
Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 og 1/11.
Adresseændringer skal ske til kassereren for din specialklub.
Udebliver Jagthunden, så skal du rette henvendelse til kassereren for din
specialklub.
Tryk: Johansen Grafisk, Holstebro
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* Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte:
Breeder- og ernæringskonsulent Per Brommann, på tlf.: 27 80 01 60 eller på pb@eldorado.dk

Dansk Jagthunde Derby 2011
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2009 til Derby i
2011, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk, aldersgrænsen skal overholdes.
Første rate til Derby 2011 er 200 kr.
Anmeldelsesblanketter fås hos sekretæren, og kun
disse kan benyttes. Blanketten skal være udfyldt korrekt.
Yderligere information kan hentes på www.jagthundederby.dk
Anmeldelsesblanketter kan bestilles hverdage mellem
18.00 og 19.30. Kan også rekvireres pr. mail.
steinfam@post.tele.dk. husk at opgive, navn, adresse
og telefonnr.
Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret 21, Hørup,
3550 Slangerup. Tlf. 47 38 10 36.

Vintermøde
FJD´s og Jagthundens vintermøde 2010 for alle
medlemmer af de 13 specialklubber bliver afholwdt
tirsdag d. 15. februar 2011 kl. 19.00 i Stenlille
Jagtforenings lokaler.
Meget mere om arrangementet i næste nummer
af Jagthunden, men sæt allerede nu X i kalenderen.
Red.

www.fjd.dk
Brug FJD´s hjemmeside
På FJD´s hjemmeside kan du altid være opdateret på
prøver og arrangementer. Du kan hurtigt få et obverblik
over de forskellige organisationers prøver.
Hjemmesiden er hele tiden opdateret med det sidste
nye inden for opdræt, udsætning og biotoppleje.
Har du en god idé til biotoppleje eller en fidus til opdrættet, så send en mail til webmaster, og vi lægger det
ind med det samme.
Red.

Markprøve, ekstra, engelske racer
Åben klasse og ungdomsklasse. 1 hold. Tirsdag d. 2. november
ved Aulum.
Mødetid og sted: Trolstrupvej 9, 7490 Aulum kl. 08.00
Prøveleder: Jan Nielsen, Trolstrupvcej 9, 7490 Aulum. Tlf. 97 47 37 87/61
66 97 23
Tilmelding til: Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum.
senest d. 26.10.
Elektrronisk til: jagthunden@fjd.dk. Bank: 9621 – 3481 651 904.

Redaktørens spalte

Carpe diem
Præcist oversat betyder det: Grib dagen, men kunne
vel også betyde: Brug dagen.
Da jeg i sin tid begyndte at deltage i markprøvesporten, var det en
heldagsforestilling. Efter prøven var der spisning og først her fik man
sin kritik og eventuel præmie. Stambogen blev også først uddelt på
dette tidspunkt, så den kunne nemt blive hen mod kl. 20, før man
kunne vende næsen hjemad. Sådan var det, og det var festligt, og
jeg glemmer aldrig den martsaften, hvor jeg skulle op og hente min
første 1. pr. i ÅK. 185 mennesker i Kollund Forsamlingshus klappede
taktfast af den meget unge hundefører, der med lidt vådt i øjenkrogen
modtog præmie og hyldest.
Der er løbet meget vand i stranden siden, og meget er ændret, godt
for det, men det er ikke alt sammen til det bedre. Ingen unge hundeførere vil opleve denne rus, med mindre det sker på en af klubbernes
hovedprøver, hvor der er mange til stede under festmiddagen. Til en
almindelig prøve er der næsten kun præmietagerne tilbage, når dagens
resultat skal gøres op. Men prøv lige at tænke dig om, du som kørte
hjem før tid. Hvad hvis det nu var dig, der skulle hente en præmie
første gang, netop den dag.
Prøverne har desværre også med at slutte tidligere og tidligere. - I
skal være hjemme kl. 16 til præmieuddeling. Det er ikke en ualmindelig besked til dommerne om morgenen. Ja, men har vi ikke hele dagen
til prøve? Er det vigtigste ikke at afprøve hunde? Kan det passe, at vi
skal sidde i forsamlingshuset og drikke kaffe og spise kringle på det
tidspunkt, hvor det måske er allerbedst at afprøve hundene?
Når disse linjer går i trykken, er vi langt inde i efterårssæsonen, og
mange prøver er afviklet. Jeg ved også, at flere prøver har en meget
dårlig økonomi – der er simpelt hen for få hunde på de enkelte hold.
Og hvad kan vi så gøre? Vi kan gøre holdene større. 12 – 14 på kvalitetsklasser og 10 – 12 på vinderklasse. Vi kan bruge hele dagen og
først være færdige omkr. kl. 17. Vi kan minimere frokostpausen spec.
på de store vinderklasser, bl.a. ved at lade dommerne spise for sig, så
de kan ordne det fornødne sammen med
sildemaden. Vi kan
blive der, til prøven er
slut og vise god sportsånd ved at være med
til at hylde vinderne.
Jeg tror noget af dette
vil højne sporten og
give os alle større glæde ved at deltage
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard,
redaktør.
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Jagt fra kunstgrav
EFFEKTIV VILDTPLEJE
Hvis de mange vildtplejetiltag skal have effekt, må der også foretages effektiv prædatorkontroll. Kunstgrave er et effektivt middel, hvis de er lavet ordentligt og lagt rigtigt i terrænet.
Tekst: Poul Sørensen
Foto: Flemming Østergaard
Der bliver i disse år ydet en rigtig stor
indsats blandt jægere og hundesportsfolk, for at forbedre levevilkårene for vort
markvildt. For ejere af stående jagthunde, er
det selvfølgelig hønsefuglene, der primært
tænkes på. Når man ser de forskellige tiltag
med fodermarker, insektvolde, udsætning
samt fodring året rundt osv., bliver man
imponeret.
Flere faktorer har igennem årene gjort
det stadig sværere for småvildtet i det åbne
land, at finde de livsbetingelser, der er nødvendige for at opretholde en sund bestand,
med en årlig tilvækst.
Udviklingen og omlægningen i landbruget, med stadig større brug og store marker,
stort set uden ukrudt, er selvfølgelig en
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kendsgerning, der bestemt ikke har gavnet
småvildtet. Som en markprøvedommer
engang fortalte under en pause, bestod hans
første jagtrevir af en meget lille ejendom
på seks ha. Ikke desto mindre var der seks
forskellige afgrøder på denne jordlod. Da
både roerne og de øvrige afgrøder ikke var
specielt rene, var det god jagt for ham og
hans stående hund, da der som regel var
flere flokke høns, samt fasaner og harer.
En anden faktor er rovvildtet, og det er her,
jeg godt kunne tænke mig at komme med en
opfordring til at gøre en indsats, og måske
tænke lidt anderledes. Sådan, som jeg ser
det, er antallet af rovfugle steget betragteligt
over en årrække – især krager og musvåger.
Sidstnævnte er som bekendt fredet, og for

kragernes vedkommende, synes det meget
svært at gøre noget, der virkelig batter,
inden for den gældende jagtlov, men der er
reguleringsmuligheder om foråret, selv om
det er forbundet med en meget besværlig
ansøgningsprocedure.
Så er der de firbenede rovdyr, hvoraf en del
er gået tilbage i antal over de sidste 30 – 40
år.
Et dyr har imidlertid forstået at holde
skansen via sin enorme tilpasningsevne – og
det er ræven.
Personligt er jeg ikke i tvivl om, at ræven
er et af de mest effektive og ødelæggende
rovdyr for vort markvildt, især i ynglesæsonen. DMU´s undersøgelser viser også helt
tydeligt, hvor hård ræven er ved de mange

jordrugende fugle.

lidt højt placeret, er det som regel lettere at
grave i end tung jord og risikoen for fugt i
Jeg vil godt lige indskyde et par eksempler gravsystemet er dermed så godt som udelukher:
ket.
EKS.1: I 1988 var ræveskaben så småt ved
Vor erfaring er, at gravene giver flest ræve
at få fat i Midtjylland. I stedet for at skyde
ude i det åbne land, meget gerne med ret
30 – 40 ræve fra kunstgrav, som vi plejede,
stor afstand til større skovområde (Statsskød vi dette år kun ca. det halve. I 1989
skov/Kommuneplantage ol.)
var ræveskaben taget til, og det samme
Man kan købe færdige gravsæt på ca. 18
var tilfældet i 1990. I stedet for det
m, med en kedel. Pris ca. 2000,00 kr. eller
normale antal ræve, skød vi i 89- og
man kan købe cementrør, hvor en indvendig
90 kun ganske få ræve, og de få, vi
diameter på 25 cm, fungerer fint.
skød, havde næsten uden undtagelse
Har man mulighed for at anlægge gravene
skab og var klart svækkede.
i kuperet terræn, nær fjorde, åer eller andet
Til gengæld havde vi i den samme
vand, har vi meget god erfaring med dette.
periode, den bedste markjagt, jeg
Små skove kan dog også give ræve, og i
nogensinde har oplevet.
sådanne tilfælde vil det være godt at placere
Der var fasaner, høns og harer, på
kunstgraven inde i skoven.“
vort 350.tdr.jagtterræn, som vi ikke
Jeg vil til sidst sige til alle, som måtte have
siden har været i nærheden af. Jeg
fået lyst til at tage imod opfordringen, at
er ikke et sekund i tvivl om, at
man vil stå sig rigtig godt, ved at spørge
det skyldes, at der stort set ikke var en jæger med megen erfaring i gravjagt til
ræve i området.
råds. Gravens placering i landskabet, dens
EKS. 2: Det er sket to gange,
udformning osv. er alfa og omega for et godt
at jeg i forsommeren
resultat.
har fundet gravkom
Uden at jeg på nogen måde vil fremstå
plekser, der begge hu- som ekspert, stiller jeg mig meget gerne til
sede seks rævehvalpe. Begge gange flyttede rådighed med tips og råd. Inden for rimelig
tæven et andet sted hen med kuldet, kort
afstand, vil jeg også gerne komme ud og
efter, at jeg havde været ved graven, men
hjælpe med at anlægge en kunstgrav, så man
jeg så noget, der forstærkede indtrykket af
kan få en fornemmelse af, hvad det går ud
ræven som en uhyre effektiv jæger.
på.
Ved begge komplekser, var der rester af
Hermed skal opfordringen være givet
rigtig mange stykker vildt af forskellig
videre som en appetitvækker til at komme
slags – bla harer, fasaner, ænder, agerhøns
i gang.
og selvfølgelig også rester af mindre husdyr. Poul Sørensen
Jeg tror ikke, at nogle af disse vildtrester var Tlf.: 97 44 83 03 - 40 12 98 12.
mere end nogle få dage gamle. Da meget
bodilpoul@undermaatten.dk
af det vildt, ræven tager i forsommeren,
har yngel, går dette jo også tabt.
Kunne dette indlæg være med til at
sætte fokus på en øget jagt på
ræven, som en del af det store arbejde der
gøres for vort markvildt, er målet nået. Skal
man jage ræven med et godt og effektivt
resultat, er kunstgraven nr. 1. Det danske
agerland er som skabt til kunstgrave.
Jo større områder, der kan inddrages til et
passende antal grave, jo bedre. Her kunne
agerhønselaugene, med ofte mange hundrede hektar, komme ind i billedet. Det lidt
utraditionelle, jeg nævnte i starten, kunne
jo være, at hvis man af en eller anden grund
ikke synes, man har mod på at gå i gang,
så lad bare andre jægere anlægge et par
grave på din jagt, som de så passer. De vil
med garanti ikke misbruge din tillid (hvis
de er ordentlige jægere.) Måske kunne der
tvæt imod falde en jagtinvitation af, som
gengæld.
To stabile og kendte gravtyper at gå ud
fra, er P-graven med en udgang samt Ugraven med to udgange. Begge grave kan
laves i flere variationer, alt efter terræn og
der findes selvfølgelig også andre typer. Kan
man finde et sted med lidt sandet jord, gerne

U-grav

P-grav

Hvis kunstgraven skal være en succes, skal den ligge det
rigtige sted.

Disse tre tager ikke flere fasaner, harer eller agerhøns.

7

FJD´s efterårsmarkprøver 2010
Lidt fra vores markprøve 11.9.2010 i
Simmersted.

at finde hønsene, så længe det regnede.
Begge hold kom straks fra starten i ilden
med flere fugletagninger – både agerhøns
og fasaner, men ikke alle blev udnyttet
optimalt.
Som dagen skred frem, blev vejret bedre
– regnen stoppede med blæsten fortsatte –
rigtig markprøvevejr.
I løbet af eftermiddagen blev der fundet
fugl både i nyplantninger, græs og til sidst
i en fodermark, hvor der lige pludselig
næsten var for mange fasaner, men p.gr.a
meget høj vegetation, var det meget svært at
overskue, hvad der skete, så det gav ingen
præmieringer trods mange fugle.
Mange tak til hundeførerne, der selv om
nogle var dømt ude inde middag, så blev I
alle til afslutningen.
Mange tak til mine terrænledere, dommere
og for lån af Kelds jagtstue.

Efter et par afbud – løbsk tæve og sygdom
i familien – samledes vi lørdag morgen i
Kelds jagtstue, 20 forventningsfulde hundeførere til dagens strabadser. Bortset fra lidt
regn lovede vejret rigtig godt med frisk vind Hilsen
fra syd. Vi valgte fra starten at gå på stub,
Jørgen Duus, prøveleder
da det nok var der, det var mest sandsynligt,

Kragborg Råfoder
Dansk kvalitets kød til danske jagthunde
www.kragborg.dk
Tlf. 40 17 54 31
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FJD’s Nordjyske Efterårsmarkprøve ved
Gl. Toftegaard, lørdag den 11. september
Til ovennævnte prøve, med Ingerlise Rasmussen som prøveleder, var der programsat 26 engelske hunde fordelt på 2 hold
med unghunde og åben klasse hunde på
begge hold. Hold 1 skulle gå på terrænerne
omkring Borupgaard med Jens Hansen som
dommer, og Flemming Fuglede Jørgensen
som terrænleder. Hold 2 skulle gå på Gl.
Toftegaard med Flemming Jensen som dommer og Christian Sørensen som terrænleder.
Efter et par rettelser til programmet fra
morgenstunden kom alle tilmeldte hunde –
inkl. venteliste – med til dagens afprøvning.
Undertegnede deltog på hold 1, hvor der
var dommerdebut til Jens Hansen, og lad det
være sagt med det samme, at Jens klarede
opgaven flot med gode og letforståelige kritikker, hvor de engelske dyder blev tilgodeset, men under iagttagelse og overholdelse
af de gældende spilleregler i FMR til punkt
og prikke. Terrænerne var særdeles velegnede og med en optimal fugletilgang, hvor
der således var op til flere gange fugl i hvert
slip. Dette betød at vi alle var færdigbedømt
til middag, dog ikke med samme resultat til
følge, idet en del af os måtte sande, at enten
havde træningstiden op til prøverne været
for kort, eller også havde vi ikke forstået at
udnytte den. Der blev dog højeste præmiering til 2 hunde i såvel unghunde som åben
klasse.
Det var en fornøjelse at deltage på dette
hold, hvor en god stemning blandt deltagerne blev kombineret med et optimalt
terræn, en dygtig terrænleder og en flot
dommerdebut !
Hold 2 gik som sagt på Gl. Toftegaard og
havde ligeledes en flot dag, hvilket fremgår
af de mange præmieringer. På dette hold var
der to 1. pr. og en 3. pr. til unghundene og to
2. pr. og en 3. pr. i åben klasse
Med til den flotte afvikling hører selvfølgelig en god og omhyggelig forberedelse og
planlægning, som Ingerlise endnu engang
sammen med de nordjyske hundesportsfolk
havde klaret til ug med ”kryds og slange” en fornøjelse at være deltager !
Tak til Ingerlise og hende hjælpere for
endnu en flot prøvedag i det nordjyske.
Ole Dahl Madsen
Fortsættes side 17.

Jagtsaet

til hele familien
Mufflon jagtsaet
I et let, lydlo/st og smidigt micromateriale og vandtaet membran, som er a˚ndbar. AErmelomme med signalorange armbind
for ekstra sikkerhed, na˚r det beho/ves. Mange praktiske lommer, bl.a. harelomme. Aftagelig vandtaet haette. Forstaerket
med Oxford-nylon. Dobbelt lynla˚s for at kunne lyne fleecevest
eller jakke i for et ekstra varmere foer. Farve: Jagtbrun.
Vandso/jletryk: 10.000mm A˚ndbarhed: 6.000 g/m2/24h

Damesaet
Str. S - XL
Vejl. pris Jakke
Buks

Saetpris kr.

kr. 1199,kr. 799,-

1599,-

Herresaet
Str. S - XXXL
Vejl. pris Jakke
Buks

kr. 1349,kr. 799,-

Saetpris kr. 1799,-

Fleece
halsto/rklaede
Gro/n, sort eller orange.

Kr.

129,-

Bo/rnesaet
Samme udfo/relse som
til voksne.
Str. 128 - 176
Vejl. pris kr. 1149,-

Saetpris kr.

999,-

Vendbar hue
Strikket hue i 100% akryl.
One size.

Kr.

129,-

Fås i følgende butikker:
Aakirkeby: A.P. HELLISEN • Bjerringbro: BØSSEMAGEREN • Blåvand: KNÆK & BRÆK • Brønderslev: ALMAS • Fjerritslev: KNUD SKO •
Glesborg: C.C. JAGT & FISKERI • Hedensted: ØSTJYSK VÅBENHANDEL • Herning: SEATROUT • Horsens: EFFEKTLAGERET •
Kerteminde: SIBIRENS SPECIALFODER, JAGT & FISKERI • København: HUNTERS HOUSE • Kolding: KOLDING JAGT • Nykøbing M:
LILLERISCENTERET • Ribe: KNÆK & BRÆK • Ringkøbing: GRØNHØJ MØLLE • Ringsted: HUBERTUSHUSET • Samsø: SAMSØ
GÅRDBUTIK • Silkeborg: UDELIV • Skjern: KORSHOLM • Svendborg: MICHAELS JAGT • Tommerup: TOMMERUP JAGT • Trige:
NYSTRØM & KRABBE • Tønder: GRÆNSEJAGT • Varde: KNÆK & BRÆK • Ærøskøbing: ÆRØ GÅRDBUTIK • Ålborg: ÅLBORG JAGT •
Ålborg: ALMAS • Århus: JAGT OG FISKERIMAGASINET
PINEWOOD OUTDOOR COLLECTION T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK
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Hvis vi skal fastholde interessen for de stående jagthunde,
er det vigtigt, at vi er gode til
at holde på specielt de unge
medlemmer.
Det er her fremtiden ligger.
Tekst: Hans Engel Jensen m.fl.
Foto: Flemming Østergaard
m. fl..

VI SKAL
FASTHOLDE
DE UNGE
I vores lille sammenslutning af mennesker
med interesse for hønsehunde står vi over for
mange udfordringer. Vores forening består af
ca. 5.000 medlemmer fordelt på de forskellige
specialklubber. Det er en kendsgerning, at
vores kultur omkring jagten med den stående
hund er under pres, ikke udelukkende fordi
markvildtet i disse tider syner hen i skyggen
af det hyper rationelle og industrialiserede
landbrug, men også fordi færre jægere bakker
op omkring jagten med hønsehund. Dertil
kommer, at mange af vores passionerede
medlemmer efterhånden er trådt ind i deres
livs efterår.
Vi står på sin vis overfor samme udfordring
som samfundet generelt. Samfundet skal
forsøge at opretholde velfærdssystemet i takt
med, at der kommer flere ældre og færre unge
til at holde hjulene i gang – vi (hundefolket)
skal holde liv i vores jagtkultur indenfor
rammerne af samme ældre/unge udvikling.
Derfor er det et problem, at tilgangen af nye
medlemmer er lav, og at vi har problemer
med at fastholde de nye medlemmer, vi får.
Set i det lys er det meget interessant at søge
svar på spørgsmålene: Hvordan får vi nye
medlemmer? – og hvordan fastholder vi dem?
Rundt omkring i de forskellige specialklubber, og deres lokale afdelinger er der rigtig
mange gode tiltag for medlemmerne generelt
og også specifikt for de nye. Desværre må
vi konstatere, at disse tiltag ikke har formået
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at vende udviklingen. Hvad kan vi gøre
anderledes?
Vi har stillet nogle spørgsmål til tre yngre
medlemmer fra tre forskellige specialklubber.
1.
2.
3.
4.
5.

Hvad fik dig til at købe en stående
hund?
Har du følt dig velkommen i din lokalafdeling?
Har de opsøgt dig og gjort opmærksom
på eventuelle tilbud?
Hvad har du savnet?
Hvad kunne være anderledes?

Allan Højrup, 24 år, Engelsk Setterklub
1. Jeg har altid vidst, at jeg skulle have en
stående jagt hund, idet at min far og mange
i vores omgangskreds har stående hunde.
Lige siden jeg var helt lille, har jeg været
fascineret af de færdigheder, en stående
hund har, og ved den spænding der var og
er, når hunden stivner til stram stand og står
med blafrende faner i vinden. Et kønnere
syn kan man ikke tænke sig til! Spændende
er det også, om fuglen holder, til vi er oppe
i skudposition? Holder hunden standen, til
vi er oppe? og endeligt, hvad er det, den har
fundet?
Derud over har jeg altid fået lov af den
gamle, til at hjælpe til med at træne og
dressere hundene, og jeg har elsket at være
med til det og derefter se, at man får et godt
resultat ud af det. Men i bund og grund tror
jeg, at det har noget med den sociale arv at
gøre. For hvis ens far/mor har en bestemt
race, og at man er opvokset med denne,
så er der helt sikkert en tendens til, at man
hælder i samme retning, og derfor har jeg
også engelsk setter!
2. Ja det må man sige, at jeg har! Jeg synes
hurtigt, at jeg blev accepteret, og at man
tager godt imod folk der, hvor jeg kommer.
Det var ikke svært at falde hurtigt i snak,
og der var hurtig en god og munter stemning. Efter få gange blev man inviteret på
træningsture, ligesom der altid er gode råd
og hjælpende hænder, hvis man kommer ud
i nogle situationer med sin hund, hvor man
ikke lige aner, hvordan man skal tackle eller
komme ud af det.
3. Ja, hvis det skal forstås på den måde, at
der bliver lagt aktivitetslister/-kalender ud
på hjemmesiden, for engelske settere

med i det her game i mange, mange år, og
som har gjort sig mange erfaringer omkring,
hvordan man måske nemmest kan få hunden
klar.
5. Jeg har ikke selv haft nogen oplevelser
om, at folk har snakket om mig eller min
hund. Ikke at jeg har hørt til selv, men af og
til kan man godt føle, at der er noget snik
snak i krogene, omkring andre folks hunde
og personer. Lad os komme væk fra det og
så i stedet glæde os over den succes, som
andre har med deres hunde, det kunne jo
være dig selv, der opnåede et godt resultat,
og så er det da ærgerligt, at man skal hører
rundt om, at det nu også var forkert og
forkert dømt osv.
Når dagen er omme, er der en, der har
bestemt, og det er dommeren, og så kan det
ikke laves om. Man kan sagtens være uenig
omkring en præmiering, men så hold det for
dig selv!!
Mads Møberg 29 år. Dansk Ruhår Klub.
1. Jeg købte en ruhåret, da der er flere i min
familie der har ruhåret. Det var ikke, fordi
den ruhårede hønsehund er en stående hønsehund, jeg valgt den race. Det er fordi, den
er meget alsidig og kan bruges til næsten al
slags jagt. Det er særlig arbejdet efter skuddet, der har fanget min interesse, og der er
det virkelig schweissarbejdet, jeg synes, der
er spændende.
Tror sikkert også arbejdet på marken
kunne være spændende. Men al min jagt er
skovjagt eller trækjagt. Vi har ikke mange
hønsefugle, fasaner er næsten kun udsatte
fugle, og agerhøns har vi fået flere af, siden
vi begyndte at fodre året rundt, men ikke en
bestand vi driver jagt på.
2. Jeg har ikke været med til noget i min
klub endnu, men regner med at jeg skal til
schweissprøve næste år, og evt. nogle apporteringsprøver og slæb.
3. Nej jeg har ikke hørt fra min klub, kun at
jeg var budt velkommen i klubben, og at de
håbede, jeg ville deltage i prøver og andre
ting.
4. Jeg har virkelig savnet, at der blev taget
kontakt til mig og at man evt. blev inviteret
til nogle træninger. Jeg tror måske, at det
ville trække flere til klubben, hvis man feks.
lavede nogle træninger kun for unge hundefører. Eller man laver en ungdomsafdeling i
klubben.
I det mindste skal de unge kontaktes, så
de kommer med til træning. Her tænker
jeg også på helt unge, der måske ikke har
kørekort endnu. Det vil være en stor hjælp
for dem, hvis man lige drejer forbi og tager
dem med. De fleste af os har jo nok plads til
to hunde i bilen.

4. Hvis man står i den situation, at man er
førstegangs køber af en stående hund og
ikke ved, hvordan man skal få hunden lært
rigtig op, så kunne der være nogle tips og
ideer på hjemmesiderne, til hvordan man
får en god jagt/prøve hund. Jeg ved godt, at
to hunde aldrig er ens, men måske omkring hvordan man lære hunden at lægge
et ordentligt søg op på marken, omkring
lydighed osv. Der er så mange, der har været 5. Personlig har jeg en drøm om at blive

schweisshundefører. Der har jeg taget
kontakt til en registeret schweisshundefører. Og der har jeg virkelig fået hjælp, både
til at lægge spor og læse hunden og skaffe
træningsmateriale og ikke mindst træningsarealer. Det har været en stor hjælp. Både at
de har ringet og hørt, om jeg får trænet, og
hvordan det går. Men særlig når de skal ud
og træne alene eller sammen med kollegaer,
ringet og feks. Siger: - Vi lægger spor næste
tirsdag, skal du med? Så kommer man af
sted, og lære noget. Jeg har også kunnet
ringe døgnet rundt, hvis der har været problemer, ellers er der hurtigt blevet planlagt
en træningstur, så jeg har kunnet komme
videre.
Jeg synes selv og tror også, mange andre
unge synes, det er svært til tage sig sammen
til at træne alene. Tror det er lettere, når man
bliver ældre.
Til slut vil jeg sige, at har man erfaring
som hundefører, så tag en ung/uerfaren med.
Det betyder ikke meget at tage en ekstra due
eller kanin med, eller at der skal kastes fem
dummyer mere.
Jimmy S Kendra 35 år, Dansk Breton
Klub.
1. Da jeg fik jagttegn for 10 år siden, havde
jeg ikke nogen steder, at gå på jagt, men
jeg blev inviteret med på forskellige typer
af jagt. Klart i min hukommelse står en tur
efter agerhøns på Lolland, hvor der blev
skudt over stående hund, hvilket gjorde et
stort indtryk på mig. Siden har jeg altid haft
denne oplevelse i baghovedet og da mit
arbejdsliv og hjemmet sidste år tillod, at vi
kunne få en hund, var en stående hund helt
sikkert valget.
Tilbage var spørgsmålet om, hvilken race
det skulle være? Her må jeg indrømme, at
jeg ikke kendte meget til forskellen på de
forskellige racer, så Internettet og hvad jeg
kunne finde af litteratur blev læst igennem. Hvordan valget faldt for en breton
er en længere historie, men glad er jeg for
Fønsvigs Djazz!!
2. Jeg købte bretonhvalpen af kennel
Fønsvigs ved Torben Andreassen, og han
havde sørget for, at jeg blev meldt ind i

Jimmy Kendra har følt sig meget velkommen i specialklubben, men han savner alligevel flere tilbud til nye
hundeejere.
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DBK fra start af. Derudover er jeg gennem
ham blevet introduceret til en del andre
bretonejere, hvilket jeg er utroligt glad for.
Jeg har deltaget i flere forskellige initiativer
igennem DBK og fælles for dem alle er, at
jeg er blevet mødt af venlige mennesker,
som alle gerne kommer med gode råd om
træning, prøver osv. Så alt i alt har det været
yderst positivt.
3. Jeg er blevet opfordret til at deltage i
mange forskellige arrangementer og har forsøgt at deltage så meget, som det har kunnet
lade sig gøre. Jeg er jævnligt inde og kigge
på DBK’s hjemmeside og forsøger at holde
mig opdateret igennem den
Ellers har jeg fået et mindre netværk af
ligesindet hundefolk igennem deltagelse i
flere af arrangementerne. Specielt indenfor
marktræning har jeg haft stor fornøjelse af
at træne sammen med andre mere erfarne
markprøvefolk, som har lært hunden og
ikke mindst mig selv en masse gode ting om
optimal udnyttelse af vinden, fugletagning
osv. Det bliver til flere gange træning om
ugen, så jeg håber at fremtiden bringer store
oplevelser for hunden og mig selv, sagde
hunden.
4/5. Som helt ny hundeejer havde jeg tusind
spørgsmål om grunddressur, træning og
mange generelle ting. Her var et hvalpetræf hos Torben og hans familie helt super

til, at få svar og ikke mindst erfaringer fra
andre „nye“ hundeejere, som stod i samme
situation.
Jeg ville helt sikkert have tilmeldt mig
andre lignende initiativer, hvis de havde
været tilgængelige, men jeg fandt ikke andre
tilbud af denne art.
Jeg er klar over, at der i en „lille“ specialklub ikke kommer super mange hvalpe til
hvert år, men måske det kunne lade sig gøre
at lave et initiativ, som går på tværs af de
engelske racer? Jeg tror ikke det vil have
den store betydning, om jeg havde udvekslet
erfaringer med en ejer af eksempelvis en engelsk setter, da mange af spørgsmålene ville

På redaktionen har vi naturligvis tænkt
over, hvad man kunne gøre ude i klubberne
for at fastholde de nye medlemmer, som
man må regne med ikke har hundesport
som en indgangsvinkel for at melde sig ind.
Når man ser ned over de mange gode tilbud
klubberne har til medlemmerne, så er der
et ord, som går igen rigtig mange gange:
Prøve! Markprøvetræning, fuldbrugsprøvetræning, etc. Men Ole Jæger, som lige har
købt en eller anden stående hund, har ikke
i første omgang tænkt sig, at han skal på
prøve. Han vil lære noget om hund, og han

Hubertusjagter med simple regler kunne været et godt tilbud til nye medlemmer.

Petlink GPS tracker hjælper dig med
at følge og ﬁnde din hund på jakt
Petlink fungerer i al sin enkelthed
ved, at en lille GPS-enhed, der er
på størrelse med en lille tændstikæske og vejer mindre end 50
gram, spændes fast i hundens
halsbånd. GPS-enheden kommunikerer med satellitter, der på få
øjeblikke kan videregive hundens
position direkte til din almindelige
mobiltelefon - og det uden besværlig software installation.

www.petlink.dk
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være det samme for en ny hundeejer.

er ikke interesseret i, at man ikke skal gøre
sådan på en markprøve, eller det slår dommeren ned på ved en apporteringsprøve.
Var det muligt, gerne på tværs af racerne,
at lave nogle tilbud landsdelsvis? Sådan
opdrager du din hund. Lær din hund at apportere. Lær at gå på jagt med din hund. Det
var da værd at prøve, og ideen er hermed
givet videre.
Måske skulle man også prøve at arrangere
nogle Hubertus Jagter – ikke Hubertus Prøver. Simple regler. Skyder man en fugl og
opfører sig korrekt, så får man diplom på,
at man er en dygtig jæger. Adgangskortet,
en apporteringsprøve, kunne nemt arrangeres i forlængelse af sommerens tilbud om
apporteringskursus. Det kan alt sammen
organiseres på tværs
af racer og klubber. Muligheder
er der nok af.
Begrænsningen udgøres
af
fantasien.

HIKE - Hundefoder og hundeartikler

HIKE er en serie professionelle foderblandinger,
hvor indholdet er tilpasset den enkelte hunds
behov. Fås til aktive hunde, brugshunde, hvalpe og
hunde på diæt. Foderblandingerne er garanteret
uden sojaproteiner og tilsætningsstoffer.

HIKE leverer alt i udstyr og tilbehør
til hunde. Specialist i jagthundeudstyr,
schweisshundeudstyr og slædehundeudstyr. Vi producerer selv i en
høj kvalitet.

HIKE
v/Leif Kirkeby
Holstebrovej 189
Mønsted
DK-8800 Viborg
Telefon: +45 86 64 73 39
Telefax: +45 86 64 75 39
Mobil: +45 40 40 73 39
hike@hike.dk

HIKE søger seriøse
hundefolk til forhandling
af vores professionelle
hundefoder.

Køb foder og andet udstyr til din hund nemt og bekvemt på

www.hike.dk
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Dyrlægens hjørne

v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Falsk graviditet
I de seneste år er der fremkommet flere nye behandlingstilbud,
når det drejer sig om hormonelle forstyrrelser og uønsket
parring hos tævehunden.

Nye muligheder for behandling af falsk graviditet og uønsket parring
Uønsket parring
Før i tiden indebar en uønsket parring oftest
en behandling med hunligt kønshormon
(østrogen) inden for fem dage efter parring.
Denne behandling var forbundet med flere
uønskede bivirkninger såsom risiko for livmoderbetændelse efterfølgende samt risiko
for forstyrrelser i tævehundens knoglemarv
og blodbillede.
Indenfor de seneste år er der fremkommet
en ny behandlingsmulighed i form af stoffet aglepristone (handelsnavn Alizin vet.).
Denne behandling består af to injektioner
med 24 timers mellemrum indenfor de
første 45 dage af drægtigheden – det må dog
foretrækkes at behandle inden for de første
20 dage, da der ellers kan ses tegn på fødsel
med flåd fra skeden eller udstødning af små
fosterdele. Behandles der inden 20 dage
forekommer dette normalt ikke.
Det anbefales at checke tæven med ultralydsscanning tidligst otte dage efter injektionen for at sikre sig, at fostrene er væk.
Denne nye behandling kan også have
bivirkninger, men de er meget sjældnere end
ved den tidligere østrogenbehandling, og
aglepristone foretrækkes nu til fremkaldelse
af abort hos tævehunde.
Falsk graviditet
Når en tæve kommer i løbetid, ville den –
hvis den havde levet i naturen – være blevet
parret og dermed drægtig og have født sine
hvalpe ca. 63 dage senere.
Hvis tæven ikke bliver parret – eller bliver
parret, men ikke drægtig – kan kroppen reagere med et fejlagtigt hormonrespons, som
medfører at kroppen udvikler sig, som om
tæven var drægtig – dvs ca to måneder efter
løbetid (ægløsning) vil dens mælkekirtler
begynde at producere mælk, bugomfanget
kan tage til, den drikker ofte mere end normalt, og appetitten kan være ændret – enten
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forøget eller nedsat.
Tæven vil psykisk tro, at den er drægtig
og skal føde – dvs. den begynder at bygge
rede og kan finde på at tage et tøjdyr eller
lignende til sig som hvalp. Man kan også
komme ud for, at den bliver aggressiv,
fordi den tror, den skal passe på sine fiktive
hvalpe.
En falsk drægtighed ville være hensigtsmæssig, hvis tæven levede i en flok i naturen, for så kunne den hjælpe andre tæver
med at passe deres hvalpe. Det kan også ses,
at man kan få en falsk drægtig tævehund til
at opfostre forskellige dyreunger (kattekillinger, kaninunger og lignende – eller andre
tævers hvalpe)
Disse hormonforstyrrelser er nyttige i naturen, men meget generende, hvis man har en
brugshund, som skal yde et stykke arbejde,
for psykisk kan disse hunde blive så forstyrrede og endog deprimerede, at de ikke kan
udføre deres opgaver, f.eks. som jagthunde.
Specielt på markprøver og lignende kan
tilstanden ødelægge en ellers god hunds
præstation.
Problemet skyldes, at tævens hypofyse
producerer hormonet prolaktin, som sørger
for mælkeproduktionen og for tævens psykiske udvikling, så den er klar til at tage sig
af hvalpene.
Der er kommet et præparat på markedet,
som kan stoppe denne tilstand. Stoffet hedder Cabergolin (handelsnavn Galastop vet),
og virker ved at hæmme produktionen af
hormonet prolaktin. Dette bevirker, at mælkeproduktionen stopper, og tæven vender
tilbage til sin normale psykiske tilstand.
Behandlingen skal dog sættes ind tidligt i
forløbet, ellers kan det være vanskeligt at
stoppe specielt de psykiske problemer. Behandlingen skal altså startes, når man ser de
allerførste små symptomer på, at tæven er
ved at udvikle falsk drægtighed. Den består

Foto: Thomas Østergaard.

i nogle dråber som skal gives i fire – seks
dage i træk i foderet.
Det er selvfølgelig vigtigt at få dyrlægen
til at checke, at tæven ikke er drægtig, og
at den ikke har andre sygdomme som f.eks.
livmoderbetændelse, inden behandlingen
sættes i værk.
Falsk drægtighed er ikke en sygdom, og
behandling er ikke absolut nødvendig –
tilstanden vil normalisere sig i løbet af ca.
tre uger, hvis man ikke gør noget. Man kan
dog risikere, at tæven udvikler betændelse
i mælkekirtlerne, hvis den har meget mælk.
I så fald må turen gå til dyrlægen for at få
noget antibiotika.
Desværre er det sådan, at en tæve, der én
gang har været falsk drægtig, ofte vil blive
det igen efter næste løbetid, og symptomerne kan være så generende, at den eneste
effektive behandling er at sterilisere tæven.
Dette skal dog gøres, når tæven har overstået sine symptomer og er helt normal igen
– ellers kan man risikere, at tilstanden ikke
forsvinder efter operationen.

Nyt i Jagthunden
Fra og med den nye årgang, vil Dyrlægens hjørne blive ændret til Spørg
dyrlægen.
Læserne kan maile til redaktionen og
stille spørgsmål om sundhed, sygdom,
ernæring mm.
Fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen, vi
så hver gang udvælge, de spørgsmål, som
måtte have størst almen interesse.
Send allerede nu dit spørgsmål til dyrlægen til redaktionen på:
jagthunden@fjd.dk.
mvh. red.

DEBAT
Åbent brev til F.J.D. og D.J.U.
Medio august modtager jeg jagthunden og glæder
mig som sædvanlig til at læse om hvad der rører sig
på hundefronten. Jeg læser først referatet fra FJD’s
bestyrelsesmøde. Her når jeg til gruppemødet for
engelske racer, og her får jeg det første chok. Jeg
kan til min store overraskelse læse at gruppen har
indstillet dommere til at dømme DM 2011 som ikke
opfylder gældende regler for udtagelse.
Hvad tænker I dog på? Hvordan kan I som medlemmer af FJD’s bestyrelse overhovedet finde på at
indstille personer som ikke opfylder gældende krav.
Hvad med de dommere som igennem flere år har
dømt de prøver som de skal. Som, har passet deres
hverv uden anmærkninger fra hundeførere eller
dommerudvalg, altså dommere der har passet deres
metier til ug. Dem forbigår I højt og flot. Disse dommere må naturligvis tænke: - Hvad skal der egentlig
til for at komme i betragtning til at dømme denne
landets fornemste prøve?
Hvis ikke det er vores arbejde i marken som ligger
til grund for udtagelsen, hvad er det så?
I kriterier for valg af dommere til DM står der: FJD
og DJU skal drage omsorg for, at dommeremnerne
opfylder følgende ufravigelige kriterier:
1: Dommerne skal være i besiddelse af et højt fagligt
niveau.
Kandidaterne skal mindst to gange inden for de sidste fire år have fungeret som dommer på vinderprøve
eller DM, heraf mindst en gang som ordførende
dommer på en af organisationernes (DJ, DKK, og
FJD) efterårsvinderprøver.
2.og 3.
Dommerne skal være i god fysisk og psykisk form
4. Dommerne skal i deres dommerhverv handle etisk
korrekt.
Jeg kan forstå at det er punkt 1 som ikke er opfyldt.
Altså burde dette være en ren ekspeditionssag for
DJU.
Da formalia ikke er overholdt, bør den naturligvis
sendes tilbage til FJD til fornyet behandling. Dette
sker også i første omgang. Derefter piller I, FJD’s
bestyrelse, et navn af listen og søger herefter om dispensation for de to øvrige. Dette er helt utilgiveligt.
For nu kan man ikke undskylde jer med, at I ikke
kendte gældende regler. I er blevet gjort bekendt
med kriterierne for valg af dommere. Kriterier som
I med jeres placering i systemet burde være kendt
med. Alligevel indstiller I igen to kandidater som
ikke lever op til gældende regler.
Dette er en hån ikke kun mod de dommere som
opfylder kriterierne, men endnu værre et direkte
brud på gældende regler. Dette kan vi hverken
som hundeførere eller dommere leve med. Det er
direkte undergravende for tilliden til hele systemet.
Hvis ikke I som medlemmer af et af landets højeste
organer inden for hundesporten, har evner og vilje til
at overholde gældende regler, så skrider tilliden til
at alt går retfærdigt til, og mange vil spørge sig selv:
Hvor længe gider jeg blive ved med dette?
I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad der
ligger til grund for at I gør som I gør. Hvorfor er det
så vigtigt for jer at få kørt personer igennem systemet velvidende at de ikke opfylder kriterierne?
Nå, men videre til referatet fra DJU’s møde.
Her nåede jeg ned til punkt 5.3 indstilling af dommere til DM 2011
Her var der fra de engelske indsendt en revideret
indstilling. Da man havde fået kasseret den første
indstilling, indsender man en revideret indstilling
hvori der var ændret et navn. Velvidende om, at de
to øvrige ikke lever op til gældende regler. Herefter
søger man om dispensation for disse to, for reglen
om at have dømt en vinderprøve inden for de sidste

4 år, altså regel nr.1 Her hopper kæden så af for
DJU. Som tidligere nævnt er det et ufravigeligt krav
at dommerne opfylder samtlige 4 krav. Alligevel
udsteder DJU en sådan dispensation.
Hvordan kan dette ske? Hvorfor håndhæver DJU
ikke gældende regler og sender sagen retur til FJD
med krav om kun at indstille personer som opfylder
gældende regler? Det er jeres pligt som landets
øverste organ at sikre at reglerne er overholdt.
Denne pligt har I, i denne sag, forsømt på det
groveste. Det er absolut menneskeligt at fejle, men
det er utilgiveligt ikke at rette begåede fejl når man
bliver opmærksom på disse. Så ærede medlemmer
af DJU. Dette må være, som de siger i ølreklamen,
en ommer.
En anden sag bør også nævnes her. Jeg har erfaret
at de engelske repræsentanter i FJD`s bestyrelse ønsker at indstille en kandidat til dommeruddannelse,
velvidende om at denne tidligere er blevet kasseret
på grund af en verserende sag med efterfølgende
idømmelse af karantæne. Altså, denne person har
på et tidspunkt overtrådt gældende regler så groft at
man idømmer vedkommende en karantæne. Denne
person ønsker man nu at gøre til dommer.
I orientering om dommeruddannelse bilag A står
der: Kandidaterne skal nyde almindelig respekt
blandt hundeførere, ligesom vedkommendes personlige adfærd ikke må give anledning til bemærkninger. Det er lige netop disse linjer der ligger til grund
for at vedkommende er blevet kasseret tidligere.
Nu prøver man så igen, men ingenting er jo ændret
i forhold til det grundlag som personen tidligere er
kasseret på. Den overtrædelse som vedkommende
har begået vil til evig tid være stemplet på vedkommendes papirer. Man fremhæver at vedkommende
har udstået sin straf. Det er også korrekt, men personen har stadig begået graverende fejl i forhold til de
gældende regler.
Vi har i dag et dommerkorps som der står stor respekt omkring. Det gør der fordi dommerne i dag er
objektive, upartiske og loyale mod gældende regler.
Alle dommere har rene papirer, altså er der ikke
noget at sige dem på.
Hvis man nu begynder at lukke dommere ind i
vores kreds, som ikke har rene papirer, sænker man
derved fællesnævneren for hele dommerstanden,
med deraf faldende tillid til os i vores hverv. Dette
kan vi som dommere ikke leve med. Vi har alle levet
op til de skrappe krav som stilles til os som person
for at blive dommer. Disse krav må også være gældende for fremtidige kandidater til dommerhvervet.
Så ærede medlemmer af FJD og DJU`s bestyrelser.
Tænk jer om hvad i gør. Det er så vigtigt for tilliden
til systemet at I optræder loyalt over for gældende
regler. At I ikke omgås disse ved at lave dispensationer og særregler (læs positiv særbehandling) for
enkeltsager og personer. Vi må kunne stole på at alle
behandles ens.
Hvis ikke i mener at gældende regler er gode nok,
må i ved hjælp af gode argumenter overbevise andre
om rimeligheden i at ændre disse, men vi kan ikke
leve med at gældende regler ikke efterleves.
Med venlig hilsen
Anders Varming.
Efterskrift:
Jeg har her nævnt flere personsager. Det har ikke været min hensigt at hænge de implicerede personer ud.
Dem betragter jeg som uskyldig part i disse sager,
men det er jer som sidder med magten i toppen af
dansk hundesport som jeg vil have til at sadle om.
Jeg håber at mange andre vil blande sig i denne
debat, ikke mindst mine dommerkolleger i den engelske, men også i den kontinentale lejr. Vi rammes
alle af disse beslutninger og jeg mener helt klart at vi
er nødt til at sige fra over for disse.
Jeg vil også opfordre formændene for dommernes
erfagrupper til at indkalde dommerne til en drøftelse
af disse sager. Det er vigtigt at vi som gruppe finder
fælles fodslag også i sådanne sager.

Svar til Anders Warming.
Det er korrekt at den engelske gruppe i FJD, på
mødet i maj måned tidligere paa året, i forbindelse
med indstilling af dommere til DM i efteråret
2011, indstillede et dommerteam, hvor ikke alle, på
daværende tidspunkt ville opfylde betingelserne for
at dømme i 2011. Dette forhold gjorde dommerudvalget os opmærksomme på, hvorefter vi valgte at
revurdere vore indstillinger og derefter sammensætte
og indstille et nyt dommerteam, hvor vi samtidig
søgte om dispensation om et par forhold i henhold til
det gældende regelsæt.
DJU valgte naturligt at give den ansøgte dispensation, formentlig med den baggrund at dispensationerne gjaldt særdeles erfarne dommere.
Den engelske gruppe føler sig sikker på, at dommerteamet til DM 2011 vil yde en god og dygtig
præstation.
Fremover vil vi fortsat tilstræbe at indstille det rigtige dommerteam til at dømme DM, men de interne
drøftelser og forhold der ligger til grund herfor, vil
hverken nu eller fremover blive offentliggjort og
være til åben diskussion.
På vegne af den engelske gruppe i FJD,
Næstformand Anton Dahl

Læserbrev til Jæger og Jagthunden.
Endnu en gang sidder jeg i et frustrerende dilemma.
Jeg er forholdsvis ny i jagthunde verdenen, men
har to lovende Gordonsettere som jeg bruger rigtig
meget tid på at træne til brug på jagt. Jeg synes det
kunne være spændende og sjovt at træffe andre med
samme interesse til markprøverne både i FJD regi og
DJ, men som studerende på SU(statens uddannelsesstøtte) er det fuldstændig utopi at melde mine hunde
til prøve, jeg har ganske enkelt ikke økonomi til at
deltage. Jeg synes det er ALT for dyrt at det skal
koste 350 kr. pr. hund.
Jeg har nogle gange været ude for at overvære
markprøver, hvilket jeg også lærer en del af, men
det springer mig i øjnene hver gang, at der er ikke
mange kvindelige hundeførere i alderen 18-35, og
jeg tror ikke det er fordi de ikke findes!
Det ser ud til jeg må vente med at føre hund på
markprøve, til jeg bliver færdig med min uddannelse, og børnene er flyttet hjemmefra .…. men så
er det vel også til den tid, jeg skal til at spille golf,
Bridge eller danse folkedans!
Erfarne folk, der har set mine hunde arbejde, mener
der er stort potentiale i hundene – men det må stå
hen i det uvisse!
Sluttelig vil jeg ønske alle jer der har råd til at
deltage på årets markprøver nogle rigtig gode og
hyggelige dage.
Med Venlig Hilsen
Pernille Bruun Lorenzen,
Asnæs Skovvej 61, 4400 Kalundborg

Foto: Flemming Østergaard.
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Forstå din hund

v. Karl Georg Kristensen

Hunden i hjemmet

Foto: Jens Velling.

Hunde er flokdyr og sammen med ulven måske et af denne klodes mest sociale væsener.
Flokken er hele grundlaget for individets eksistens, det ”opflaskes” den med lige fra lille
af. I flokken har hvert medlem sin plads,
Øverst i hierarkiet er floklederen, flokkens
vigtigste medlem. Det er lederen, som styrer
og passer på flokken, og det er lederen, som
styrer jagterne, der skaffer flokken mad.
Derfor vil en hund leve i en flok, hvor der er
en leder, og vil mennesket ikke være leder,
så vil hunden selv være det.

– Nej hvor morsomt, tænker den. – Far vil
lege. . Grundlaget til en problemhund er
lagt.
Får far endelig fat i handsken, prøver han
måske at rykke den fra hvalpen. Det er virkelig morsomt, synes hvalpen, og handsken
går itu. Men hunden er ikke klar over, at den
gør noget forkert.

Når hvalpen skal lære at være inde, skal
den forstå, at huset er menneskets territorium, og det skal respekteres. Det gøres
bedst ved kun at tage den ind, når man har
Når hundeejere har problemer, skyldes
tid til at beskæftige sig med hunden og
det meget ofte, at det er gået galt allerede i
holde øje med den. Resten af dagen kan den
starten. Den første fejl er, at menneskene be- fint være i hundegården. På den måde vil
tragter en lille hundehvalp på 8-10 uger som den ikke komme til at opfatte huset som sit
en baby, og det er den ikke. En hvalp på
domæne.
10 uger er nærmere at betegne som et barn
Den kan også lige fra første dag af lære,
i børnehaveklasse. Den kan alt selv løbe,
at den skal opholde sig på et bestemt sted
spise, følge spor og meget andet. Og endnu i en kurv eller på et tæppe. På den måde
vigtigere, den kan også lære, og derfor er
vil den hurtigt opfatte kurven/tæppet som
den klar til at komme skole. Børnehaven har sit område, og den vil føle tryghed ved at
den nemlig overstået, det sørgede tæven for. opholde sig der.
Når mennesket opfatter hvalpen som et
Man skal også give sig tid til at tale med
lille barn, synes de alt, hvad den laver, er
hunden. Hunden har brug for kontakt, og
sjovt. – og den får lov til alt. - Når du bliver den vil gerne snakke, men mangler blot
stor, skal vi nok lære dig, at det går ikke.
ordene. Man bør sætte sig og snakke med
Desværre forstår hunden ikke så godt ord, hunden mange gange om dagen, medens
den opfatter først og fremmest tonefaldet, og man stryger den over nakken, klør den bag
da det er venligt, tænker hvalpen, at far er
øret og så videre. Man kan gå hen og snakke
meget fornøjet, at det er fint, den løber rundt med den, når den er i sin kurv, eller man kan
med tøflerne, så det kan man godt fortsætte
kalde den til sig og snakke med den. Det
med.
giver mulighed for at bede den gå at lægge
Nu kan det ske, når hvalpen er blevet
sig på sin plads, når ”samtalen” er færdig.
større, at den en dag forgriber sig på noget
Hunden kommer til at føle tryghed, selvmere værdifuldt som f. eks. et par nye hand- følgelig under forudsætning af, at man taler
sker – Kan du komme med handsken råber
roligt og dæmpet til den, og den vil synes,
far og løber hen mod hunden..
man er en meget klog og god flokleder.
Hvis hvalpen forgriber sig på sko, strømSpørg Jagthunden
per, aviser m.m., skal den naturligvis
Forstå din hund bliver fra det nye år til
irettesættes, og her skal man tænke som en
Spørg Jagthunden. Karl Georg Kristenhund. Man gør sig meget stor, medens man
sen og Jørgen Heegård Nielsen vil svare
med stive, langsomme skridt nærmer sig
på spørgsmål om opragelse, dressur og
King og kigger den lige i øjnene. Man knurtræning fra læserne.
rer eller taler roligt med dyb stemme. Når
Send allerede nu dit spørgsmål til
man når hen til hvalpen, griber man den i
jagthunden@fjd.dk.
red.
nakken med et fast greb, tager skoen fra den
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Hunden bider i møbler, ødelægger
avisen eller forgriber sig på de pæne
sko. Og man kan ikke få den til at lade
være. Ofte tror hunden blot, man vil
lege, når man er vred, eller også har
den ikke opfattet, at den forgriber sig
på sin leders ejendele, for han er ikke
lederen i hundens øjne.
og rusker den en enkelt gang, medens man
skælder ud. Er hvalpen uden for kurven,
bringes den tilbage til denne.
Efter et stykke tid kan man gå tilbage til
hvalpen, sætte sig og klappe den en enkelt
gang. Den er tilgivet. På den måde vil
hvalpen aldrig være i tvivl om, hvad der var
forkert, og hvad der var rigtigt.

VILDTFODERAUTOMATER
Til FASANER og AGERHØNS

Vildtforderautomat komplet
Flot og effektiv vildtfoderautomat. Består af en ny og sort
plasttønde (60 l), 3 trykimprægnerede ben, skruer m. m.
samt en galvaniseret foderspiral.
Automatisk vildtfoderautomat
ACCUFEEDER, er ved at være kendt af alle. Fantastisk
driftsikker og enkel at bruge. Kan fodre 1 eller 2 gange i
døgnet. Lev. inkl. batterier.
Foderspiraler
Lav selv din vildtfoderautomat. Vi har to forskellige foderspiraler til montering i en tønde eller spand.
NYHED - Foderindsatse
PanFeeder (bl. velegnet til majs) og W-Feeder.
Tjek vores web for yderligere info.
Fælder
HUSK vi fører mange forskellige fælder. Bestil vores
katalog eller tjek vores web på www.america-thisted.dk

AMERICA A/S - DK - 7700
Thisted - Tlf. 9792 0122
www.america-thisted.dk
post@america-thisted.dk

Fortsat fra side 8.

FJD´s Markprøve på Vestsjælland den
12. september 2010
Søndag morgen stod alle der igen, og
tænkte, hvad mon dagen vil bringe af gode
eller minder gode oplevelser for mig og min
hund?
Der var meldt 36 ekvipager til denne
prøve, fordelt med 24 Engelske og 12 Kontinentale,.
Vejret viste sig fra den pæne side fra morgenstunden, sol og næsten ingen vind, op
af dagen kom der dog lidt mere vind fra en
sydvestlig retning, en lille smule vand blev
vi heller ikke forskånet for.
Terrænlederne, som var Jan Lorentsen –
Hans Kurt Kaas og Jørgen Roediger, gav
udtryk for, at der gerne måtte ha´ været lidt
mere vildt på deres terræner, men det der
var, havde hundene svært ved at klare.
Så da prøven var slut, havde dommerne
som denne dag var Alex Røge Hermansen
– Poul Erik Dahl og Jesper Hansen givet
følgende præmieringer.
For de Engelske var der tildelt en IFF.
Til de Kontinentale var der tildelt 1 første
præmie, 2 anden præmier, 1tredje præmie.
Vi har fået afskaffet resultatbogen, fint for
prøvelederen og sekretær da det giver mindre arbejde.
Men det gav til resultat, at der til præmieoverrækkelsen var ca. 10 hundefører udover
dommer og terrænledere, er det en tendens,
som vi fremover vil opleve, skal der måske
nogle andre overvejelser til, når denne ceremoni skal afvikles?
Jeg vil godt takke, de tre terrænledere, min
sekretær Alice, staben i klubhuset for det
gode samarbejde. Samt til de fire hornblæser, som var med til at give dagen en god
start.
Jeg vil godt herigennem rette en stor tak
til de terrængivere, som velvilligt, lader os
benytte jeres gode terræner.
Til slut vil jeg på FJD´s og egne vegne
ønske de præmierede hunde og deres fører
tillykke med de opnåede resultater.
Med venlig hilsen

hos Kr. O. Skov
Deerhunter
skydebriller

Stort
udvalg i
skydeveste

med tre sikkerhedsglas til skiftende
lysforhold.

Her vist Deerhunter
skydevest med
læderbesætning.
Vi har veste fra
Beretta, Browning,
Kr.
SKB, Jaguar, Laksen, Chevalier
I butikken har vi skydebriller fra Beretta,
SKB, Peltor, Shirstone og Wileyx eyewear. Spørg efter str. fra XS til 5XL

299,-

Browning udskiftelig sigtemidler. Sættet includere 4 lysrør
med diametere som passer til forskellig lysforhold.
Der includeres ligeledes tre str.
magneter så sigtet passer på
næsten alle haglgeværer.

Slidstærke
bukser
Fra

299,-

JAGTHUSET Kr. O. Skov A/S
Pæmierede, kontinentale hunde på Vestsjælland.
Fortsættes side 61.

Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10 • Fax: 86 86 25 66
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 9.00-17.30 • Fredag 9.00-19.00 • Lørdag 9.00-12.00
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Det er ejerne af de stående jagthunde, som skal trække læsset, hvis
der skal gøres noget for faunaen i det åbne landskab.
I Øster Hjern ved Struer har en korthårsejer væres primus motor i
en række tiltag som bl.a. skal hjælpe på agerhønsebestanden.

Hundefolk og landmænd
hjælper vildtet
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Flemming Østergaard m. fl.
Uden ildsjæle, så sker der ikke noget. Den
antagelse er der næppe ret mange, som er
uenige i, og sådan er det også, hvis vi skal
have skabt bedre levevilkår for faunaen i det
åbne land. I Hjerm ved Struer, gik Svend
Erik Jensen (korthårsejer) for nogle år siden
i gang med at arbejde lidt med familieflokke, og det arbejde bragte ham i kontakt
med mange af landmændene i området.
Der var mange, som viste stor interesse for
projektet, så det var ikke noget problem
for Svend Erik at få landmændene med på
ideen om, at deres jord skulle indgå som et
værkstedsområde i DMU,s Projekt Agerhøne 2007-09.
To gange om året mødtes hundefolk for at
tælle høns, der blev holdt lodsejermøde, og
der blev evalueret. Kimen var lagt. Lige så
stille voksede interessen for at være med til
at gøre noget for faunaen i almindelighed og
agerhønen i særdeleshed. Det hele naturligvis kittet sammen af Svend Erik.
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Men der skal inspiration og ideer til. Derfor var det også helt naturligt, at Svend Erik
Jensen tog nogle af lodsejerne med, da der i
vinter lidt længere syd på, nemlig i Aulum,
blev afholdt møde om vildtvenligt landbrug. Mødet var arrangeret af Aulum-Grove
Jagtforening og Hedens Landboforening.
Der deltog godt 125 landmænd og jægere i
mødet, der var formet som et inspirationsmøde til, hvad man kan gøre for markvildtet
i det åbne landskab.
Ca. 45 % af de fremmødte var landmænd,
og de fik så mange gode input i aftenens løb,
at de ikke burde være i tvivl om, hvad der
skal til for at forbedre forholdene for dyreog fuglelivet. Hvor mange, som efterfølgende er gået i gang, ligger hen i det uvisse,
men landmændene fra Hjerm fik i hvert fald
lyst til at gøre noget. De har omsat ord og
tanker til handling
Karsten Strandby og Jens Pedersen bor
mellem smukke morænebakker med udsigt
over Limfjorden. Hvede-, byg- og raps-

marker præger landskabet, men der er
også mange gamle diger, markskel og små
remiser. – Vi synes jo, vi bor et smukt sted,
forklarer Jens Pedersen, og det kunne vi
godt tænke os at gøre endnu smukkere og
endnu bedre for vildtet. Karsten Strandby
tilføjer: - Vi vil egentlig gerne forsøge at
genskabe den naturlige vildtbestand, der var
en gang, og da vi ikke er helt unge mere, ser
vi måske ikke penge i hver eneste m2.
De to har sammen med fem andre landmænd i flere år arbejdet lidt med at sætte
lidt agerhøns og fasaner ud, plante hist her
og gravet vandhuller, hvor det nu kunne lade
sig gøre. Alle vildtarter har deres bevågenhed, men det er klart, at særlig markvildtet
nyder godt af landmændenes tiltag.
Rundt om i terrænet har man etableret
faunastriber med forskellige vildtvenlige afgrøder, og hvor det ikke generer landbrugsdriften, har man gjort markskellene bredere,
så de fremstår som naturlige insektvolde i
landskabet.

det gælder lige nu først og fremmest om at
gøre noget for vildtet. Det udmøntede sig
også helt konkret sidste vinter, hvor de kørte
rundt og skrabte den hårde skorpe væk på de
snedækkede marker.
Svend Erik har fået sat noget i gang, og
landmændene er helt enige om, at DMUprojektet har været en forstærkende faktor.
Det har skabt interesse for at gøre livsbetingelserne for faunaen på landbrugsarealer lidt
bedre.

Hyggestund efter agerhønsetælling. Hundefolk fra mange racer slapper af med kaffen efter veludført artbejde. Forår
og efterår har man fra 2007 - 2009 samlet en flok entusiaster, der i løbet af en eftermiddag gik hele området ved
Øster Hjerm igennem.
Både agerhønsene og harerne nyder godt af indsatsen i
Hjerm. Foto: Alex Nissen.

Her stod der vand i foråret. Det er i stedet for raps blevet til en mark, der gavner fugle- og dyrelivet i et stort
område.

Hos Karsten Strandby gav den lange vinter
og tøbruddet en ekstra mulighed. Et hjørne
af en rapsmark stod simpelthen under vand,
og da vandet forsvandt, var rapsen også
væk, så hvad gør man? – Arealet skulle jo
tilsås, forklarer Karsten Strandby, og så
synes jeg, at jeg lige så godt kunne tilså
det med noget, som gav variation, og som
dyr og fugle i området kunne have gavn af.
På den måde blev oversvømmelsen til en
vildtager, der vil ligge som en værdifuld
oase, når rapsen snart falder for skårlæggeren.
Et andet sted har Karsten Strandby udnyttet en kile i marken ved et mindre læhegn
og givet kilen til naturen og fået en lidt mere
regulær mark ud af det. Jens Pedersen har
plantet et nyt hegn på en skråning, og sådan
kan man blive ved med de små tiltag rundt
om på markerne.
Spørgsmålet er altid, om tiltagene virker,
og her er de to landmænd og Svend Erik

ikke det mindste i tvivl. Råvildtet har haft
godt af de små remiser, der er skudt op de
senere år, og fasanbestanden er flere steder
rigtig god. Arbejdet med familieflokkene har
også øget opmærksomheden på agerhønsene, og i sommer kunne man melde om, at
der i området var set mange agerhøns med
kyllinger.
Der er etableret et netværk af foderpladser
for fasaner, men Karsten Strandby og Jens
Pedersen er klar til inden næste vinter at få
opstillet en del foderrør til agerhøns i de
mange markskel. – Det var jo noget af det,
vi hørte om i Aulum, siger de. I det hele
taget er de ikke i tvivl om, at de har fået
megen inspiration fra Aulum-mødet til at
fortsætte med biotopplejen og gøre endnu
mere, end de allerede har gjort.
De syv landmænd i samarbejdet driver
jagten på de ca. 400 ha. i fællesskab, og
de holder kun få jagter hvert år. Derfor er
afskydningen også meget skånsom på alle
vildtarter, og det har man det fint med, for

- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.
Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk
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Jagt med stående hund behøver ikke være begrænset til
september og oktober.
Mange jagtterræner byder
på spændende oplevelser, blot
vejret er til det.
En beretning fra de år, hvor
man skød høns i november
og om en af de sidste jagtture
med en gammel hund.
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Dybt hælder året i sin gang. Vi kan ikke
gøre noget ved det. Sådan er det hvert år.
Dagene bliver kortere, og med rusk og regn
bliver november ofte den måned, der for
alvor får os til at indse, at der kun er kort tid
til adventskrans, julekalender og gaveræs.
Det kan være så trist og gråt i november,
men dage med solskin kan få os til at mindes herlige timer med hurtige hunde over
gul stub i ivrigt søgen efter høns.
Netop sådan en eftermiddag midt i november valgte vi til en tur ud langs hegnene efter
fasaner og måske lidt tramperi efter en enkelt hare. Formålet var ikke at skyde en hel
masse, men at få sig rørt og få en dejlig eftermiddag sammen med hundene. Så måtte
vi se om mulighederne bød sig. Om en fasan
skulle vise sig at være så samarbejdsvillig,
at vi kunne få den på tasken, eller en hare
ville blive siddende i sit sæde så længe, at vi
kunne komme på skud og så have besværet
af at slæbe den hjem. Vi ville koncentrere
os om det kvalitative i oplevelsen og glæden
ved at få et enkelt stykke vildt med hjem
eller i hvert fald at have haft chancen.
Gårsdagens regn og blæst havde talt sit tydelige sprog og fortalt landskabet, hvordan
det havde at klæde sig på denne årstid. Der
var ikke levnet mange blade tilbage på træerne, men i løbet af formiddagen havde det
alligevel klaret op og givet pænt vejr ja så

pænt, at man næsten skulle tro det var løgn.
Først var solen kommet og havde splittet
skyerne og da de fleste var drevet på flugt,
lagde vinden sig og fremviste novemberlandskabet fra sin absolut pæneste side.
Vintersæden rankede sig i solen, strittede
med bladene og lod sig tørre i vinden. Muldjorden lå sort som kontrast til de få lyse
stubmarker og skød op mod hegnet, hvor det
gule visne græs havde fået sig en ordentlig
lektion i at pakke sig og holde sig nede.
Et sådant vejrskifte betyder næsten altid,
at fuglevildtet skal ud og lufte sig. Dagen
før havde specielt fasanerne næppe rørt ret
meget på sig, og agerhønsene havde siddet i
læ ved diger og hegn. Men nu kunne fjerene
luftes, og føde findes
Vi startede på stubben. Dels kunne hundene få lov til at løbe gassen af sig, dels
kunne vi se, om der evt. skulle gemme sig
en flok agerhøns, som det var muligt at
komme på skud. Min gamle setter drønede
af sted. Den jublede over marken. Det her
var livet. Det var næsten som i september,
hvor de nyhøstede marker havde ligget klar
til hurtigløb. Ruhåren tog den lidt mere med
ro. Den var når alt kom til alt, måske lidt
mere interesseret i hegnene og skrubbet,
men stubben kunne da bruges, og den var
heller ikke ubekendt med hønsejagten.
Nu er det ikke sådan med hønsejagt i

Stand
efter
stormvejr
Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard

det du fjumrede i det den første oktober,
da hønsene pludselig væltede op omkring
dig og hunden? Eller det var måske den
møghund, du går med, der ikke kunne klare
en præcis udpegning? Vi kan altid drille
hinanden med hundenne ikke mindst fordi
vi holder på hver sin race. Min ven er til
ruhår, og når han selv skal sige det, er det
faktisk det eneste, man kan gå på jagt med.
Han har holdt stribevis af små foredrag i
jagthytten om ruhårens fortræffeligheder og
deres fremragende evner til at affange anskudt råvildt og ræv, og efter mange år som
virksomhedsleder bruges hans mere eller
mindre vundne frihed til jagt og sport med
de langskæggede. Han er ret kompromisløs,
når det gælder hundens kvalitet – kun det
bedste er godt nok.
Det var altså ingen succes med hønsene, så
vi besluttede at forsøge i hegnet der gik ud
fra mosen og plantagen. Mon ikke fasanerne
skulle være på fourageringstur, så vi kunne
november. Hønsene er blevet utrolig stærke, få en kok eller to. Vi havde bestemt os for
og de ved det. De har været forstyrret en del ikke at skyde høner. De kunne få lov til at
på grund af markarbejde, og dækning er der holde for, når der var selskabsjagt, og så
ikke ret meget af længere, så de tager ingen kunne vi jo altid bestemme os for at skyde et
par stykker ekstra sidst i december, hvis vi
chancer. De tyr til vingerne, så snart den
synes, der er for mange.
mindste fare er på færde.
Denne dag var heller ingen undtagelse. Det Ved nogle næsten udgåede graner blev
begge hunde pludselig væk, og da de ikke
blev kun til et par enkelte markeringer, før
hønsene tog flugten og ikke gav muligheder viste sig igen efter nogle sekunder, øjnede
vi chancen for, at de havde fundet fugl. Vi
for at komme på skudhold.
skiftede gangart, satte et gear op og styrede
Vi kunne hænge bøssen på skulderen og
målbevidst mod stedet, hvor vi sidst havde
følge bag efter; men det kunne også være
udmærket, for så fik vi da snakket af. Snak- set dem.
Jo der. De stod begge på den anden side
ket om, hvad vi hver især havde oplevet,
granerne i noget langt græs og lidt kvas ud
siden vi sidst var ude sammen, snakket om
mod hvedemarken. Ruhåren stod forrest, og
hvad november ellers skulle bruges til, og
hvordan vi skulle afvikle gæstejagten om 14 setteren sekunderede på klods hold. Det så
godt ud. Vi måtte om til dem for at få helt
dage.
frit skud. Forsigtigt op bagved og så:
Det var godt at få snakket bare sådan helt
roligt og kammeratligt. Det er den fortrolig- - Avance! Det lader et par rutinerede jagthed, der knytter venskabet sammen og som hunde, som har ventet på tilladelsen i flere
minutter, sig ikke sige to gange, og det skete
kan opleves, når man har sat sig for blot at
da heller ikke her.
trave en tur sådan en tilfældig eftermiddag.
Et par spring, vingebasken, en langhalet
Man kan heller ikke undgå at opfriske
kok, der skælder ud, hunde der sætter sig,
mange af de oplevelser man tidligere har
et skud der brager, og en fugl der falder til
haft sammen. - Kan du huske? Det var der
jorden. Det hele sker inden for ganske få
henne, du skød forbi på en stor hare for to
sekunder, og alligevel når man at registrere
år siden. Hvordan bar du dig egentlig ad
det hele. Det er en spænding og en forløsmed det, for den var da næsten umulig at
ning, som selv ikke den mest velskrevne
skyde ved siden af? Svaret kom prompte:
kriminalroman kan hamle op med. Hvad er
- Du skulle nødig snakke. Hvordan var

det for koblinger, der sker inden i hovedet i
disse sekunder, hvor man står med afgørelsen i sine hænder. Liv eller død? Alt andet
er lukket ude i disse øjeblikke. Man er fuldt
koncentreret om dette ene at slå ihjel, og
man gør det. Afslutningen er brat.
Fasankokken lå henne på hvedemarken.
Nogle vil sige meningsløst om noget, der
for andre er det naturligste i denne verden.
Fasanen var nok lige glad med, om det var
mig, ræven eller duehøgen der gjorde arbejdet. Den havde haft et godt liv. Den havde
kunnet færdes i naturen siden den kom ud
af ægget. Plads til at løbe, plads til at skrabe
og plads til at flyve. Hvad kunne den forlange mere og måske havde jeg sparet den
for mange unødige lidelser i form af sult,
kvæstelser efter en ublid kontakt med en
bil, eller kulde når vinteren måske om nogle
måneder ville knuge landskabet i sin hårde,
kolde hånd.
Og så var man pludselig igen i stand til at
registrere sine omgivelser. Ruhåren ventede.
Skulle der ikke apporteres? Nå, jo. - Apport.
Det var ikke nødvendigt at sige det to gange,
apporteringen var heller ikke vanskelig, men
hunden var lige begejstret for at få lov til at
hente kokken hjem. En hvid sky drev over
vore hoveder, og et vildælbletræ i hegnet der
endnu havde et par gule blade, lod et af dem
falde. Det knækkede bare af, dalede ned og
lagde sig pænt til rette i græsset.
Oven på situationen måtte det være tid til
kaffen. Vi satte os. Hundene lagde sig. Vi
fiskede termoflaskerne og de sammenklappede frem af rygsækken. Et par fuglekonger hoppede omkring i granernes udgåede
grene.
Videre. Der var ikke mere tid til filosofering. Vi måtte prøve igen. Op over vintersæden og pløjejorden for at se om der ikke
skulle sidde en enkelt hare. Chancerne var
ikke de bedste, for vejret havde som sagt
ikke været ret godt fra morgenen af, og derfor var muligheden for at „Morten“ havde
sat sig på åben mark ikke ret stor. Vi havde
hundene til at gå hinter og krydsede over
marken. Roligt, helt roligt.
Man skal tage den med ro, når man vil
trampe harer. Den der går for stærkt, går
blot forbi den trykkende hare. Nej langsomt
og mange stop. Så tror haren, den er opdaget og springer. Der sad kun en enkelt på
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pløjejorden, og den sprang så tidligt,at skud
ikke var muligt, men pyt der var jo længe til
harejagten sluttede.
Vi slap igen hundene på brakstykket hvor
efterårsstormens hærgen ikke havde været
så voldsom, sikkert fordi der er læ til alle sider af gode nye læhegn. Hundene arbejdede
godt, søgte ikke for voldsomt og fik hvert
hjørne med. Et øjebliks uopmærksomhed og
setteren var borte for vore øjne. Vi kaldte
ruhåren ind. Ikke fordi vi ikke stolede på
den, men fordi det var endnu vanskeligere at
få øje på en stående hund, når synsvinkelen
var i hundehøjde.
Vi gik i den retning, vi sidst havde set setteren og ganske rigtigt. Der stod den, meget
lavt i græsset, fuldstændig som hugget i
sten. Det eneste, der vidnede om, at den var
i live, var næseborene, der søbede den liflige
fært. - Er du klar? Kom så! Tre spring og
stop. Hvor var fuglen? Så lige til højre under
vind. Igen kontakt og så to skridt fremad.
Her sad den. - Kom så med den. Og nu var
der ingen problemer. Et vældigt spring der
fik tre fasanhøner til at gå i luften og tage
flugten i retning af mosen. Hunden forstod
ikke en brik. Den havde da lige gjort det
hele så godt, og da den ikke kan se i farver,
kunne den bestemt ikke forstå, der var
forskel på disse fugle, og den vi før havde
skudt for den ruhårede.
Den gamle brakmark var nu ikke så meget
værd for vildtet. Græs dominerede, og der
var ikke meget føde at hente for fuglevildtet

om efteråret. Men for fasanerne var det godt
skjul, og derfor kan man ofte træffe dem
her på deres vandring mellem fourageringsstederne.
Vi lod hundene arbejde videre medens
solen kom nærmere og nærmere trætoppene. Skyggerne var ved at blive lange og
modsat proportionale med daglængden på
denne tid af året. Solen ville snart gå ned,
så vi besluttede som det sidste at slå ned om
det smalle stykke med skrub som lå langs
plantagen. Hundene viste med det samme
tegn på, at der var eller havde været fugl for
kort tid siden. Søget blev hurtigt og kort,
med mange stop. Hvis her var fugl, var det
fasaner der som ægte infanterister forsøgte
at løbe fra fjenden.
Det var ikke alle steder lige fremkommeligt, fugl var der, og hundene gjorde deres
for at der skulle blive en chance her til sidst.
Så stod setteren igen, og vi forsøgte igen
at være klar til hvad der eventuelt måtte
komme. Men det var ikke let. Først måtte
hunden over nogle trærødder, og så måtte
den bore sig ned under brombær og visne
grangrene, før infanteriet blev til flyvevåbenet. To stærke kokke brasede op og skældte
ud. Den ene fløj lige frem, og den anden
svingede til højre. Vingerne arbejdede som
besatte. Fart på, mere fart. Bort, væk fra
hundene. At jage eller blive jaget.
Det gav et godt skud til os hver og apportering til begge hundene.
Lav sol over landskabet. To jægere og to

hunde i roligt tempo på vej hjem over efter
en dejlig eftermiddag. Det havde været godt.
Det havde givet trætte ben og varme i kinderne. Det havde givet indtryk og oplevelse,
og oplevelsen ville ikke rigtig slippe, så
længe solen ikke var helt nede bag bakken.
Derfor tempoet. Så længe, vi ikke var nået
til bilerne, var vi her endnu. Vi var stadig
midt i det, og selv om vi godt vidste, der
ikke ville ske mere, holdt vi alligevel fast til
det sidste, og til solen var gået i jorden.
Medens vi pakkede hunde og geværer i bilen, hængte vi hanerne på en gren. Tre røde
kokke skudt for stående hund en eftermiddag i november. Tre kokke der flået, parteret
og stegt med løg og porer ville udgøre en
god jægermiddag.
Det var åbenbart en drøj tur for min gamle
hund. Den har ikke rigtig været sig selv
siden. Den har ligget i kurven det meste af
tiden og ikke været til at få uden for på nær
for den allermest nødvendige luftning. Den
har dog spist
godt nok, men den er træt måske også træt
af jagt.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
Formand:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
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e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Hvalpeformidling:
Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247
e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk
Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150
e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk

Du kan annoncere hvalpe på vej på
DRK hjemmeside, hvis
•

Opdrætteren er medlem af Dansk
Ruhår Klub
•
Parringen har fundet sted, og hvalpene er endnu ikke født
•
Forældre dyrene har HD-status A eller
B
•
Forældre dyrene er von Willebrand
type II frie
•
Tilmelding sker skriftligt på tilmeldingsblanket
Nedenstående tilføjelser træder i kraft den
1. oktober 2010
•
Forældre dyrenes samlede HD-indeks
er 186 eller derover på parringstidspunktet
•
Hvalpenes indavlsgrad er under 12,5
%
•
Såvel opdrættere som han hundeejere
forventes at efterleve DKK’ etiske anbefalinger for opdræt, og der optages
ikke kuld efter:
•
tæver der på parringstidspunktet er
fyldt 8 år
•
tæver der har 5 kuld eller flere registreret i DKK (eksklusive det kuld der
ønskes annonceret)
•
hanner der på parringstidspunktet
har overskredet DKK’s til enhver tid
gældende matador avls grænse

100 personer tio fælles frokost.

I år var der tilmeldt hele 89 Ruhår til eksteriør bedømmelse på klubbens udstilling,
her havde vi fået de dygtige dommer Knud
V. Jensen (Tæver) og Henning Bergmann,
Tyskland (Hanner) til at bedømme vores
hunde.
Begge havde stort set lige mange at
bedømme og det meste af dagen var vejret
med os, dog skulle vi lige have en lille
regnbyge under de sidste bedømmelser og
ved afslutningen.
Som noget nyt, ” Et resultat af medlemsundersøgelsen ” hvor mange havde ønsket
mere socialt sammen vær, havde klubben
opstillet et stort telt hvor der kunne købes
pølsebord, og hele 100 personer benytte
sig af det og der var stor fælles spisning
omkring teltet, dette koncept vil vi arbejde
mere med og måske udvikle lidt på menu og
pris, men meget flot med den store opbakning til dette nye tiltag.
Traditionen tro var der fremvisning af 2009
Champions der var mødt rigtig mange op
og fremviste deres hunde mens formanden
fortalte om de enkelte præstationer.
De enkelte resultater og fotos kan se på
klubbens hjemmeside, hvor der er rigtig

mange flotte foto fra denne dejlige dag.
Bestyrelsen ser frem til næste års udstilling
og håber lige så mange vil møde op selv om
det er midt i ferie tiden.
Tak til alle hjælper og publikum, samt til
hundeførerne for det gode humør.
Lars Hansen

Møder i områderne, efterår og
vinter:

Kan du ikke se DRK hjemmesiden?

Hold øje med hjemmesiden – lokal områderne, der afholdes en række møder hvor
medlemmerne får lejlighed til at møde
bestyrelses repræsentanter. Her vil der
blive lagt op til ” Det lokal arbejde ” og
fremtiden for dette samt hvad er det for en
strategiplan vi arbejder med, der vil her
være mulighed for at få del i den lokale
debat og komme med konstruktive ideer til
bestyrelsen.

NB: Benyt lejligheden til at læse en beretning fra vores tyske dommer Hr. Bergmann
der har været så venlig at sende en hilsen
med beskrivelse af hans oplevelser med
vores Ruhår,.

BIR + BIM i Vingsted.

- det kan være fordi din Internet Explorer
skal opdateres.
Gå ind på www.windows.com og hent IE7
eller IE8
Virker det ikke, bedes du kontakte Eline
på web@ruhaar.dk
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ning var fejlfri, så forekom der fejl i kropsbygningen, først og fremmest i ryglinien: En
lang lænd – af og til krum – førte sammen
Vi har fået lov til at oversætte og
med et kort rygparti til uheldige proporbringe en artikel, som den tytioner, ofte med hæmmede, uharmoniske
ske dommer Henning Bergmann
bevægelser til følge. På den positive side
har skrevet til det tyske klubblad
kunne der ved de fleste hunde fremhæves
et langt kryds. En yderligere fejl, som ofte
„Deutsch Drahthaar“ om sine
forekom, var det manglende forbryst, som af
indtryk fra udstillingen i Vingsted.
og til bevirkede en stejl vinkling.
Artiklen er oversat af Ida Velling
Alt i alt var resultatet af udstillingen glædeog efterfølgende lettere redigeret.
ligt og bemærkelsesværdigt: I juniorklasse
og brugshundeklasse kunne der i hver klasse
Af Henning Bergmann
tildeles 2 x ”excellent” og i åben klasse 4 x
”excellent”. Ved udvælgelsen af den bedste
På sportspladsen ved Vingstedcentret i
hanhund var ”excellent”-hunden, ”Vester
Bredsten var der tilstrækkelig plads til 6
Tversted’s Plet”, fra brugshundeklassen sine
ringe, i hvilke Kleine Münsterländer hanner
konkurrenter overlegen og blev også i samog tæver, korthår hanner og tæver samt
menligning med den bedste tæve kåret til
Hr. Bergmann i aktion.
ruhår hanner og tæver blev bedømt.
den bedste ruhår på udstillingen.
Ruhår er også i Danmark en af de højst
Afslutningsvis nogle tanker omkring udværdsatte jagthunderacer, hvilket var tydeobligatorisk også på udstillinger efter FCIstillingsbedømmelse efter FCI-reglementet:
ligt ved tilmeldingen til denne udstilling. I
reglementet for derved at give den gældende Det er en udfordring at bedømme nær ved
alt var der tilmeldt 89 ruhår, 46 hanner og
standard international gyldighed.
50 hanner på få timer. Man er tvunget til at
43 tæver. Det var min opgave at bedømme
have overblik og „øje for helheden“ og kun
hannerne: 1 hanhund i hvalpeklasse, 6 i
Ruhårene, der blev fremvist ved DRK´s
at notere virkelig vigtige fortrin og fejl i
juniorklasse, 24 (det største antal) i åben
udstilling var af bemærkelsesværdig god
kritikken. Sammenligningen af de forskelklasse og 14 i brugshundeklasse. I hvalpekvalitet m.h.t. bygning og hårlag. Først og
lige hunde i ringen, placeringen af hundene i
klasse for de yngste hunde fremvises hunde fremmest var tykkelsen på hårlaget i alle
de specifikke klasser og derefter placeringen
i alderen 6 til 9 måneder, hundene i juniorklasser, med undtagelse af nogle få hanner,
af de bedste hen over klassegrænserne giver
klasse er mellem 9 og 18 måneder, mens til- ganske forbløffende. Hannerne var alle kraf- mulighed for permanent kontrol og fører
melding til både åben og brugshundeklasse
tige, maskuline typer med et karakteristisk
uvægerligt til en meget ensartet bedømer mulig fra 15 måneder. Betegnelserne for
hoved, og mange udmærkede sig ved ro og
melse. Det er nemt at videregive dommebedømmelsen i hvalpeklasse er ”særdeles
selvsikkerhed samt den typiske, kraftfulde
rens kritik til publikum grundet den hurtige
lovende”, ”lovende” og ”mindre lovende. I
elegance, som gør ruhåren til en sammenafvikling.
de øvrige klasser er betegnelserne ”excelsmeltning af robust jagthund og æstetisk
Den tyske eksteriørbedømmelse, ved
lent”, ”very good”, ”good”, ”sufficient” og” fryd for øjet.
hvilken hundene bliver meget detaljeret gendisqualified”. Mens ”excellent” kun kan
nemgået og analyseret, er ganske sikkert en
tildeles hunde, der kommer racens idealstanhjælp til ikke at glemme noget aspekt ved
dard meget nær, bliver en hund, hvis type
bedømmelsen. Det tilhørende skema hjælper
og adfærd ikke svarer til standarden, som
med at fastholde de mange indtryk, som til
er aggressiv eller har en avlsudelukkende
sidst fører til en samlet bedømmelse. Den
fejl som f.eks. kryptorkisme, manglende
homogene bedømmelse efter FCI– reglerne
tænder eller alvorlige fejl i hårlaget, tildelt
med den efterfølgende placering er dog på
et ”disqualified”.
ingen måde mindre brugbar til at finde frem
Den omstændighed, at der overhovedet
til de velbyggede hunde. Denne fremgangsskulle bedømmes ruhår i åben klasse, og at
måde er også særlig tiltalende, når såvel den
de fleste hanner også var tilmeldt i denne
specielt gode placering som bedømmelsen
klasse, kan der naturligvis stilles spørgsaf mangler og fejl bliver modtaget meget
mål til. Holder man sig til FCI standard
afslappet og i tillid til dommerens bedømnr. 98/29.11.2000/D for tysk ruhår, burde
melse af de danske ruhårsvenner. Dette
der ikke kunne forekomme åben klasse, da
skaber en god atmosfære og et vellykket
denne standard ved sin gruppering i Gruppe 1. og 2. junior i Vingsted.
arrangement for hundeførere, tilskuere og
7, Sektion 1.1. ”Kontinentale, stående
arrangører.
hunde med jagtafprøvning”, gør en afprøvDe danske ruhårs hårlag skal i særdeleshed
ning af den jagtlige egnethed til en del af
fremhæves: Næsten alle hunde havde et
racekendetegnene. Øvrige kendetegn, der
hårdt til meget hårdt og meget tykt, ru hårkræves i standarden, som ”ikke skudfølsom” lag. Kun ganske få af hannernes hårlængde
og ”ikke vildtsky” lader sig kun attestere
var på den nedre grænse. Det perfekte
i forbindelse med en jagtlig afprøvning.
hårlag og den specielle hårdhed var påfalSåledes kan ruhårene, der bliver bedømt i
dende og er sikkert et resultat af de danske
åben klasse, mangle de forudsætninger, som avlsbestræbelser. Nogle få hanner i åben
standarden foreskriver. Her kræves det af de klasse havde graverende fejl; de reagerede
nationale raceklubber og især af den tyske
aggressivt, ville ikke lade tænderne kontrolmoderklub og VDH (Tysk Kennel Klub)
lere og måtte derfor diskvalificeres.
Bedste hanner i Vingsted 2010.
som bindeled til FCI, at dokumentation for
Mens vinklingen på ruhårshannernes poter
ruhårens typiske, jagtlige egenskaber bliver og ligeledes på for- og bagben i vid udstræk-
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Kontaktperson: Jørgen Jensen
Lilleheden Skovvej 100, 9850 Hirtshals
Telefon: 9897 1178 - 21618355
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk
Bankkonto: 9070 16203 50695

Thisted området:

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

Hobro området:

Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560
Hadsund,
tlf.: 9857 3681 - 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk
Ønskes Unghundetræning kontakt da Thorbjørn
på 30423048
Fuldbrugstræning kontakt Carsten Jakobsen på
20270370
Ønskes anden træning kontakt en i styregruppen
Vellykket marktræning omkring Suldrup!

15 ruhår deltog, dejligt at der er opbakning på tværs
at områderne, der var deltagere både fra Hirtshalsområdet og fra Randers/Grenå-området!
En helt igennem dejlig dag med solskin på græsmarker og i roer!! Er sikker på alle hunde og fører
vil kæmpe om retten til den bedste sofa i aften!!
Med venlig hilsen
Thorbjørn

19.30 i Egeris Hytten, ved Egeris.
Flere informationer senere

Skanderborg området:

Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160
Tørring.
Telefon: 7580 1814 - 2527 3375
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk
Hvalpemotivation
Der trænes 5 onsdage den 3. 10. 17. 24. november
samt den 1. december
Mødested: Foran Super-Brugsen Tørring, Torvegade
6, 7160 Tørring kl. 19.00
Pris: 150,- kr.

Grindsted området:

Kontaktperson: Jens Abildgård, Krusbjergvej 1 C,
6870 Ølgod
Telefon: 7532 3556 - 4028 4222
E-mail: grindsted@ruhaar.dk

Esbjerg området:

Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800
Varde
Telefon: 7522 4620 - 2947 2447
E-mail: esbjerg@ruhaar.dk
Medlemsmøde
Til samtlige medlemmer af DRK i Esbjerg- og
Åbenrå-områderne. Invitation til at stille spørgsmål
til vores formand. Kom og hør hvad DRK har af
tanker og visioner om det lokale arbejde med mere.
Kort og godt et informationsmøde om alt, hvad der
rør sig i klubben lige nu. Det hele foregår den 2610-2010 kl 19.00 hos Johan Sandersen, Højagervej
14, 6760 Ribe.
Tilmeldning til Jørgen tlf. 2162 4612 eller Bo tlf.
2947 2447.

Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ
Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail:
Debataften. Debat om året, der gik. Og hvad skal
der ske til næste år.
Område 10’s mest vindende Ruhår kåres (fra DM
2009 til DM 2010).
Onsdag d. 27.10.10 kl. 19.00.
DRK’s formand Torben Mørup deltager i mødet,
hvor han gerne vil drøfte bestyrelsens forslag til det
lokale arbejde, og ellers snakke om alt der i øvrigt
rører sig i Område Odense .Fraugde Fritidscenter,
Stat-ene-vej 18, Fraugde, 5220 Odense SØ Tilmelding til Jørgen Madsen
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller odense@ruhaar.dk
Familiedag:

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde.
Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
Hvalpetræning
Mandag den 10. januar 2011. Grønholtvej 41, 3480
Fredensborg.
Vi starter hvalpetræning kl.18.00
Det er for hvalpe mellem 3 og 6 mdr. der med leg
og socialt samvær lærer at blive rigtige jagthunde.
Hundene skal være vaccineret, og vi skal se attester
før start.
Kurset er for alle racer, men jagthunderacer bliver
foretrukket.
Max 10 hvalpe. Prisen er 200 kr. for 8 gange.
Tilmelding : Kurt Drasbek, tlf. 49170208 eller mail
: fredensborg@ruhaar.

Marktræning den 21.8.10
Lidt stemningsbilleder fra marktræningen den 21.
aug
Ventetiden blev brugt fornuftigt med hundesnak og
afslapning.

Niels Ole Strandby med Kobborgs Hamilton

Aabenraa området:

Områdemøde:
Områdemødet 2010 i omr. 4, bliver d. 3.11. kl.

Odense området:

Fredensborg området:

Kontaktperson: Tue Iversen, Østergade 26b 8870
Langå
Telefon: 2386 8086 E-mail: randers@ruhaar.dk

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

Markprøvetræning afholdt hos Johannes Nielsen,
Bajstrup, søndag d. 28. aug. 2010. Kun 8 hunde
deltog.
Foto 5

Esbjerg: Årets hundefører og Jagtcchampionat

Randers området:

Herning området:

rør sig i klubben lige nu. Det hele foregår den 2610-2010 kl 19.00 hos Johan Sandersen, Højagervej
14, 6760 Ribe.
Tilmeldning til Jørgen tlf. 2162 4612 eller Bo tlf.
2947 2447.

Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12,
Simmersted, 6500 Vojens.
7450 6263 - 2162 4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Medlemsmøde
Til samtlige medlemmer af DRK i Åbenrå - og
Esbjerg -områderne. Invitation til at stille spørgsmål
til vores formand. Kom og hør hvad DRK har af
tanker og visioner om det lokale arbejde med mere.
Kort og godt et informationsmøde om alt, hvad der

Lydighedskursus
Mandag den 10. januar kl. 19.00. Grønholtvej 41,
3480 Fredensborg.
Vi starter vort årlige lydighedskursus for alle
hunderacer.
Vi har en ridehal hvor et hold kan være, så vi skiftes
til at være inde og ude.
Der er hold for øvede og for uøvede. Prisen er 200
kr. for 8 mandage.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller
mail med hundens navn, alder og race fredensborg@ruhaar.dk
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Roskilde området:

Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,
2625 Vallensbæk
Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk
E-mail: roskilde@ruhaar.dk
Roskilde: Racedyst

Medlemsmøde for alle DRK-medlemmer i
Slagelse-området og Nykøbing F-området
Vi får besøg af DRK’s formand Torben Mørup
Dato: Tirsdag d. 12. Oktober 2010 kl. 19.00
Sted: Bårse Forsamlingshus, Næstvedvej 52 4720
Præstø
Vi ønsker at evaluere det lokale arbejde og få nye
ideer til fremtiden.
Kom og giv din kommentar.
Vel mødt.
Nykøbing F: Lokal slæb- og app.prøve Lørdag,
07 august 2010

Tak til alle hundeførerne for en rigtig god dag i
marken, og tak til Jørgen Gregensen for hjælpen.

Hasle området:

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

Informationer fra bestyrelsesmøde
i Dansk Ruhår Klub den 8. juni 2010 i

Fjelsted kl. 16 – 22.

Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen, Lars
Hansen, Søren Hecht Petersen, Eline Noiesen (ref.).
Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Torben Mørup, formand (generalforsamlingsvalgt)
Næstformand, sekretær: Eline Noiesen
Kasserer: Søren Hecht (generalforsamlingsvalgt)
Klubredaktør af Jagthunden: Lars Hansen
Medlemsservice: Annette Laursen

Lørdag d. 3 juli havde vi udtagelse til racedyst for
Sjælland Lolland og Falster.
Vinderen blev : Bent C. Jensen Solrød med Langebjerggaards Eik, Morten Nanbjerg, Skævinge med
Lindelunds Ludvig og Søren Nielsen, Jystrup med
Fredskov Woodo.
Søndag d. 25/7- 2010 oprandt dagen, hvor racedysten skulle finde sted. Alle var i godt humør, og
vejret var dejligt.
Vi havde noget at leve op til, da vi vandt i 2009.
Vi vandt igen i 2010 både for hold og individuelt
for stående hunde efter matchning med Kleiner
Münsterländer.

Individuelt var det Søren Nielsen Jystrup som vandt
med Fredskovs Woodo.

Slagelse området:

Aktivgruppen Storstrømmen / DRK Nykøbing F.
har afholdt lokal slæb- og apporteringsprøve på
dejligt terræn på Corselitze. Dette var samtidig
afslutning på slæb- og apporteringstræningen.
11 hunde deltog, men skuffende kun 3 hunde bestod
prøven:
30 point Klm. Gunbjørn ført af John Rasmussen
Bedste hund
29 point Ruhår Bess ført af Peter Poulsen Pokal
28 point Ruhår Barmosens Chili ført af Claus
Jensen
Nykøbing: Efterårsmarkprøve Lørdag, 28 august
2010

Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør
Landevej 10 A, 4200 Slagelse.
Telefon 5858 4243
Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse.
Telefon 5850 1133
e-mail: slagelse@ruhaar.dk
Medlemsmøde for alle DRK-medlemmer i
Slagelse-området og Nykøbing F-området
Vi får besøg af DRK’s formand Torben Mørup
Dato: Tirsdag d. 12. Oktober 2010 kl. 19.00
Sted: Bårse Forsamlingshus, Næstvedvej 52 4720
Præstø
Vi ønsker at evaluere det lokale arbejde og få nye
ideer til fremtiden.
Kom og giv din kommentar.
Vel mødt.

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35, Nagelsti, 4800 Nykøbing F
Telefon: 5482 6843 / 2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
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Hermed resultater fra dagens lokale efterårsmarkprøve afholdt af Aktivgruppen Storstrømmen DRK
Nyk. F. på terræn Corselitze og Berritsgaard. Tak
for Harishøj’s Hundepension for sponsorgaver.
Flg. hunde hunde blev præmieret:
Åben klasse:
1. pr. Ruhår Sundby’s Canis, ført af Palle Eriksen
Bedste ruhår og prøve bedste hund
1. pr. Korthår Sikki, ført af Bo Pedersen
Bedste
korthår
1. pr. Korthår Tess, ført af Keld Larsen
1. pr. Korthår Riko, ført af Kaj Olsen
2. pr. Ruhår Molly, ført af Claus Olsen
Unghunde:
2. pr. Korthår Sjak, ført af Keld Larsen

Økonomi
SHP gennemgik foreningens nuværende økonomiske situation. Der er likviditetsproblemer, da en stor
del af foreningens penge er bundet på konti med lidt
højere rente.
For at klubben fortsat kan have det økonomiske
råderum, der er nødvendigt for at udvikle tilbuddene
til medlemmerne, blev det besluttet at forhøje kontingentet og oprettelses-/rykkergebyret med
virkning fra 2011.
Ordinære medlemmer: 380 kr.
B-medlemmer: 280 kr.
Oprettelsesgebyr nye medlemmer: 50 kr.
Rykkergebyr ved for sen indbetaling af kontingent:
50 kr.
Familiemedlemmer og pensionister der er fyldt 70
år, uændret 170 kr.
Det blev også besluttet at forhøje priserne for link til
egen hjemmeside samt annoncering af hvalpe og
ældre ruhår på klubbens hjemmeside. Disse satser er
ikke blevet reguleret siden 2004.
Annoncering af hvalpe på vej, hvalpe til salg og
ældre ruhår til salg: 250 kr.
Forlængelse af annoncering i 4 uger/8 uger: 125
kr./250 kr.
Link til egen hjemmeside: 300 kr. årligt.
Regler for optagelse af kuld på hvalpelisterne
Bestyrelsen har udarbejdet nye regler for optagelse
af kuld på hvalpelisterne. Reglerne skal sikre, at
kuldene på hvalpelisterne er opdrættet i overensstemmelse med DKK’s etiske anbefalinger for
opdræt.
Nedenstående tilføjelser til de nuværende regler for
optagelse af kuld på hvalpelisterne gælder fra
1. oktober 2010:
Forældredyrenes samlede HD-indeks er 186 eller
derover på parringstidspunktet
Hvalpenes indavlsgrad er under 12,5 %
Såvel opdrættere som hanhundeejere forventes at
efterleve DKK’ etiske anbefalinger for opdræt, og
der optages ikke kuld efter:
- tæver der på parringstidspunktet er fyldt 8 år
- tæver der har 5 kuld eller flere registreret i DKK
(eksklusive det kuld der ønskes annonceret)
- hanner der på parringstidspunktet har overskredet
DKK’s til enhver tid gældende
matadoravlsgrænse
Kategorisering af kuld annonceret på klubbens
hvalpelister
Bestyrelsen arbejder med et forslag til kategorise-

ring af kuldene, der annonceres på hjemmesiden.
Kategoriseringen har til formål
- at gøre opdrættere og ejere af avlshanner mere
bevidste i valg af avlsdyr/-partner
- at tydeliggøre over for hvalpekøbere i hvilken grad
kuldene opfylder klubbens
kvalitetskriterier med hensyn til dokumentation for
brugsegenskaber og eksteriør og med
hensyn til sundhed.
Forslaget lægges snart til høring på klubbens hjemmeside. Frist for kommentarer bliver 1. november,
endelig behandling på bestyrelsesmøde i november
og forventet ikrafttræden 1. januar 2011.
Logo
Det nye logo er klar til brug. Der vil blive bestilt
nye nåle til vores prøver og forskellige ting (fx
bilmærker, kasketter etc.), der skal sælges i den
kommende web-shop på hjemmesiden.
Brugen af logoet skal følge de retningslinjer, der er
fastlagt i manualen, som vil komme på
hjemmesiden. Logoet vil kun kunne anvendes til
merkantile formål lokalt efter tilladelse fra
bestyrelsen.

Championfremvisning i Vingsted.
Efter en konkret henvendelse skal det præciseres, at
de hunde der inviteres til klubbens
championfremvisning i Vingsted, er de hunde, der
er optaget i klubbens championatregister. Det vil
sige ruhårede hønsehunde, der har opnået danske
championater (DKJCH, DKBRCH, DKCH og
DKSCH) det foregående år.

mulighederne for at spise frokost sammen. Flere
oplysninger kommer senere.
Strategiplan
Bestyrelsen har udarbejdet en strategiplan for de
næste års arbejde i klubben, herunder retningslinjer
for det lokale arbejde.
Strategiplanen præsenteres på bestyrelsesmødet den
30. juli og offentliggøres herefter.

Dispensation til deltagelse på unghundetest
Det voldsomme vintervejr kan have gjort det vanskeligt for ejere af unge ruhår at komme ud og lade
deres hunde prøve disciplinerne i unghundetesten.
Det blev derfor besluttet at give dispensation i 2010
til deltagelse for ruhår, der er maksimalt 24
måneder gamle.

Opdrættermøde
Det er bestyrelsens ønske at styrke opdrætternes
viden om emner, der vedrører opdræt af ruhårede
hønsehunde. Samtidig er det ønsket at skabe et
forum, hvor opdrætterne kan udveksle erfaringer.
Der afholdes derfor opdrættermøde den 5. februar
2011 kl. 14 – 17 i Egtved-området. Mødet holdes i
forlængelse af fremvisningen af avlshanner.
Foreløbigt emne: HD hos ruhåret hønsehund og
brug af HD-indeks i avlsarbejdet.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Flere informationer senere.

Udstillingen i Vissenbjerg
Der er 34 ruhår tilmeldt FJD-udstillingen i Vissenbjerg den 13. juni. Jens O. Pedersen dømmer alle
hunde.
Udstillingen i Vingsted
Da bestyrelsen gerne vil styrke det sociale sammenhold i klubben, undersøges i øjeblikket

Kommende arrangementer i DRK
Arrangement
Områdemøder

Sted
Landet rundt

Dato
Efterår og
Vinter

Bemærkninger
Mød bestyrelses repræsentanter på
møderne

Fremvisning af avls
hanner

Egtved hallen

Lørdag 05.
Februar 2011

Sæt kryds i kalenderen , vi ser frem til
fremvisning af de prægtige hanner

Opdrættermøde

Egtved hallen

Lørdag 05.
Februar 2011

Senere på dagen er der opdrættermøde
se mere på hjemmesiden

Kontaktmands
weekend – møde
Samme

Randbøldal
camping
Samme

Lørdag 05.
Februar 2011
Søndag 06.
Februar 2011

Bestyrelsen – kontaktfolk – tillidsmænd
holder møde
Samme

Quinde Weekend træn
din Ruhår
Samme

Randbøldal
området
Samme

DRK holder quinde træning over hele
weekenden
Samme

Samme

Samme

Fredag 25.
Februar 2011
Lørdag 26.
Februar 2011
Søndag 27.
Februar 2011

Samme

Foto: Flemming Østergaard.
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Korthaarklubben
Vingstedudstillingen

www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J.
Mob: 51 90 28 81
klubredaktor@korthaarklubben.dk
Formand:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
Webmaster:
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk
Hvalpeformidling:
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
Avlsvejledning
Niels Korsbæk Nielsen, Kettrupvej 92, 9690
Fjerritslev
Tlf. 98 21 20 63
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk (modtages af
alle 3 avlsvejledere

Den skæve vinkel

Foto: Britta Weinhøfer
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BIR (tv) + BIM (th) i Vingsted

Vingstedudstillingen blev i år holdt lørdag
d.31/7, i et godt udstillingsvejr, med en
tilpas temperatur. Der var i år desværre kun
tilmeldt 36 korthår, vel det laveste antal nogensinde på Vingstedudstillingen. Men med
de sidste par års lave hvalperegistreringsantal, må det nødvendigvis efterfølgende
afspejle sig i færre deltagere på udstilling.
Der var tilmeldt 12 hanhunde, fordelt på 3
junior, 1 åben klasse, og 8 brugshunde, og
24 tævehunde, fordelt på 2 junior, 7 åbenklasse, og 15 brugsklassetæver. Kvaliteten
på de fremmødte hunde var god, der blev
tildelt 3 excellent, (der svarer til CK) hos
hannerne, og 12 excellent hos tæverne. Hannerne blev bedømt af John Christensen, og
tæverne af Erik Petersen.
John Christensen
Juniorklasse hanner
Very good, 1.vinder: Hals Bondens Ask
DK11366/2009, E: Aase Stender Nielsen,
Børkop
Åbenklasse hanner
Very Good, 1.vinder: Lystlunds Xantos
DK21874/2008, E: Tenna Schack, Rødding
Brugsklasse hanner
Excellent, 1.vinder, certifikat, BHK1, BIR:
Bakkevængets H. Trolle DK11836/2007, E:
Allan Grundahl, Solrød
Excellent, 2.vinder, BHK2: Nørreøxe’s

Brugsklasse, hanner.

Tejs DK10151/2008, E: Torben Hjardemål,
Brovst
Excellent, 3.vinder, BHK3: Hals Bondens
Reagan 16597/2006, E: Erling Jensen,
Grindsted
Very Good, 4.vinder: Lystlunds Scoop
17541/2005, E: Hans Peder Trans, Toftlund
Åbenklasse tæver
Excellent, 1.vinder, BTK2: Lystlunds Xpert
(Nadia) DK21877/2008, E: Anette Holm,
Præstø
Excellent, 2.vinder, BTK3: Skovbyboen’s
Baronessie DK16977/2008, E: Flemming
Gosvig, Galten
Excellent, 3.vinder: Henriksen’s Nuggi
DK04847/2008, E: Ole Buhl Dalsgaard,
Skals
Very Good, 4.vinder: Midtals’ Nala
DK16158/2007 E:Thomas Hørup, Tjele
Brugsklasse tæver
Excellent, 1.vinder, certifikat, BTK1, BIM:
Nordboen Witter (Frigg) DK13427/2008, E:
Benny B. Christensen, Augustenborg
Excellent, 2.vinder, BTK4: Linda
DK09060/2008, E: Ventzislav Simeonov,
Tarm.
Excellent, 3.vinder: Bislevs Dina
DK17200/2007, E: Poul Bislev, Gandrup
Excellent, 4.vinder: Nordboen Bianca
DK10240/2007, E: Jesper Hansen, Idestrup
Opdrætsklasse:
Ærespræmie: Kennel Lystlund

Brugsklasse, tæver.

HUSK Digital Fotokonkurrence 2010

Har du taget et korthårsbillede, der er bedre
end disse indsendte forslag? Så kast dit lod
i bowlen, når årets korthårsfoto 2010 skal
kåres.
Billeder skal sendes pr. email til Lene
Engholm til aarbog@korthaarklubben.dk

med angivelse af fotograf, tlf.nr./email,
hundens navn og evt. gerne en kort beskrivelse af situationen.
Præmien vil, udover æren naturligvis,
være to flasker vin til fotografen og lidt guf
til modellen.
Seneste frist for fremsendelse af billeder er
31.12.2010.

Juniorklasse, hanner.

Fornemt schweissresultat

flot, at 26 minutter efter Rie havde stukket
snuden i sporet stod de ude ved dyret, med
en flot 1.præmie til følge.
Det er første gang i korthaarklubbens
historie, at en korthår består denne meget
svære disciplin med en 1.præmie og så i en
alder af kun 27 måneder.
Så der skal fra Korthaarklubben lyde et
stort tillykke til Rie og Uffe med denne
fornemme præstation.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben

Åben klasse, hanner.

På Ruhaarklubbens Schweissprøve i Randbøldal deltog Uffe Søndergaard med sin
korthår Rie von der Jydebek på et 1000/m
40 timer gammelt spor, og det klarede de så

Åben klasse, tæver.

Nye markprøvedommere

Hjertelig tillykke til Rene Jørgensen og
Heine T. Jørgensen. Korthaarklubben vil
hermed gerne lykønske vores 2 nye markprøvedommere med veloverstået eksamen,
og håbe i må få mange gode oplevelser i
udøvelse af jeres dommergerning.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen

Opdrætsklasse.

Årbogsredaktør søges

Da vores gode redaktør Lene Engholm, i det daglige er
blevet bebyrdet med mere arbejde, har hun desværre valgt at
stoppe det frivillige arbejde som årbogsredaktør for Korthaarklubben med udgangen af 2010.
Jeg håber vi kan finde en, som vil bruge noget tid på at
redigere vores årbog fra 2011.
Skulle dette vise sig at have din interesse, kan du/I få mere

Heine T. Jørgensen

René Jørgensen

information ved at henvende jer til:
Lene Engholm på telefon 59 65 23 06.
Eller til klubbens kasserer Ellen Jørgensen, som har redigeret årbogen tidligere på telefon 75 33 17 60.
Det skulle virkelig glæde os, om der er nogen, der vil
påtage sig denne opgave.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Ræveslæbsprøve med diplom
Fredag den 15. oktober 2010.
Mødested: P-pladsen overfor Bundsbækvej 4,
Dejbjerg.
Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal
sendes sammen med gebyr (kr. 125,-) til: Steen Kirk
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8.
oktober 2010. Kan eventuelt indsættes på konto nr.
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.

Aktivgruppen Fyn
Der har været racedyst på Fyn. I år deltog 8 racer og
korthårene vandt over dem alle. Det var godt gået af
holdet, som bestod af:
Tarok, ejer og fører: Gitte Pedersen
Nørreøxes Fonzie, ejer og fører: Peder Storm
Gomard`s Rex, ejer og fører: Mikael Johansen

nyder vores hunde og samværet. Studiekredsen ønsker tillykke med den runde fødselsdag, og ønsker
jer begge alt mulig lykke fremover.
John Christensen
Leif Anker Jensen 50 år
Leif A. Jensen fyldte d. 6/5 50 år. Leif kom i korthårens, og korthårsklubbens favntag, hjulpet godt på
vej af Gunnar Kristiansen Hillerød, hvor Leif også
boede i en del år. Leif var i flere år hjælper på vand
og slæbprøven i Hillerød, hvor Gunnar Kristiansen
var prøveleder, senere overtog Leif, og var i flere
år prøveleder på vand og slæbprøven i Hillerød,
og hvor alting altid var velorganiseret, til alles
tilfredshed. Da Gunnar, som startede aktivgruppen
”Studiekredsen”, trak sig tilbage som formand,
havde han kørt Leif i stilling som formand for ”studiekredsen”, og som han herefter var i en årrække,
til stor gavn for medlemmerne af ”Studiekredsen”.
Leif blev også valgt til formand for korthårsklubben, som han var i en valgperiode, men som han
trak sig fra pga. nyt arbejde, med stort arbejdspres.
Leif har ført flere korthår på prøve, og har opnået
flere gode resultater, og med disse, kombineret med
hans gode menneskelige kvaliteter, blev han også
uddannet som markprøvedommer, og har nu dømt
på prøver i et par år, som hundeførerne har haft god
gavn af. Studiekredsen ønsker hermed tillykke med
den runde fødselsdag, og med ønske om god vind
fremover.
John Christensen

Kontaktpersoner
Hans Hansen 75 år
Tirsdag d. 3/8 fyldte et af Korthårklubbens kendte,
og mangeårigt medlem Hans Hansen 75 år. Hans
har siden 1971 ligeledes været medlem af Studiekredsen, hvor han er et af vores meget aktive
medlemmer, og hvor der altid er fest og farver
omkring ham og hans Sonja. Sonja er en del af
Hans og hans kennel ”Hejnerup”, som har opdrættet
mange gode hunde, med flere eksteriørchampioner,
og mange gode prøve- og jagtbrugshunde. Hans har
ført et utal af hunde på prøver og udstillinger, og der
er nok ikke den korthårsejer, som ikke kender Hans,
og hvor stamtavlen ikke indeholder hund fra kennel
”Hejnerup”. Hans har udover sine korthår, en meget
stor interesse i at passe sit vildt og naturparadis, som
han har etableret på sin dejlige ejendom, og som han
også har modtaget jægerforbundets naturpris for.
Studiekredsen ønsker tillykke med fødselsdagen, og
ønsker alt mulig held og lykke for dig, din Sonja, og
dine elskede korthår.
John Christensen
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Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktperson, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 45, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968

Svend Larsen 70 år
Svend Larsen fyldte d. 12/9 70 år. Svend er et mangeårigt medlem af korthårklubben, og siden 1973
medlem af studiekredsen. Svend har ført mange
gode korthår på prøver og udstillinger, men vel mest
kendt, hans nuværende ”Bengo”, som har opnået
eksteriørchampionat, og som har flere vinderklasse
placeringer, og placeret som 3. vinder ved Danmarksmesterskabet i 2007. Svend ligger ikke på den
lade side, og har i indeværende år købt ny hvalp, så
det er spændende, hvad det skal bringe. Svend er et
af vores aktive og trofaste medlemmer af Studiekredsen, og møder op til de fleste arrangementer
og træningsture. Svend sætter det sociale samvær
i Studiekredsen meget højt, og har til de fleste arrangementer og træninger sin ”Kisser” med, og hvor
de begge nyder hundene og samværet. Desværre fik
Kisser for et par år siden en hjerneblødning, men
her er Svend meget omsorgsfuld, og hun er kommet
sig godt igen og er med til vores arrangementer og

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Sejrshøje
9, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Ingvard Jensen, Kløjsvej 3, V. Vedsted, 6760 Ribe, tlf. 75445845
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Lisbeth Nielsen, Hagenborgvej 1,
5871 Frørup, tlf. 21458403
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,
Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Jesper Hansen, Stovbyvej 58, 4872
Idestrup, tlf. 54174037
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Dansk Münsterländer Klub
Markprøvetræning,

www.dmk-online.dk

på tværs af hunderacer og landsdele

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
E-mail: hundeweb@gmail.com
Webmaster:
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78
E-mail: web.dmk@mail.dk
Formand:
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup,
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
Næstformand:
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr,
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
Kasserer / Ind og udmeldelser:
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
Avlsvejledning:
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10,
7000 Fredericia.
Tlf. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder:
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 76 71 90 76
Grosser, kartotek og kasserer:
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 97 33 39 36
Fælles mailadresse til alle DMK’s medier:
dmk@flaadevej.dk

Nogle gange er man bare heldig. At man
finder nogle mennesker, man kan snakke
med, fra det øjeblik man første gang giver
hinanden hånden og siger goddag. Det
hjælper selvfølgelig en hel del, at man har
samme interesse, og dét, i den samme store
målestok.

kom på vingerne.
John Hilmer og Niels Laugesen, også fra
DMK område Nordsjælland, gik med hver
sit kamera om halsen, de blev brugt flittigt,
og de fleste fik faktisk mulighed for at se
både billeder og video af dem selv og deres
hundes arbejde, inden weekenden var over.
Dette er en detalje der kan anbefales! Man
I weekenden den 21.-22. august blev jeg
lærer utroligt meget, af at se sig selv arbejde
og 10 andre hunde-sports-gale folk inviteret med sin hund. Man tror, man gør ét, men
til Skelstofte Gods på Lolland. Her havde
nogle gange bliver man faktisk overrasket,
Jan Heimann fra DMK område Nordsjælnår man så ser det efterfølgende…
land stablet et arrangement på benene, der
Jeg var nok den, der var mest grøn, hvad
næppe findes mere fuldendt. Vi skulle træne marktræning og arbejdet med den stående
til markprøve med vores hunde, og det
hund angår. Så der var ingen tvivl om at jeg
skulle foregå i storslåede omgivelser og med spidsede ører, efterhånden som de ”gamle”
lige dele seriøsitet og hygge.
garvede hundefører forklarede og viste
Vi mødtes lørdag formiddag kl. 10.00.
hvordan man kan gøre, for at få det hele til
Nogle havde kørt lidt længere end andre.
at gå op i en højere enhed..
Det meste af Danmark var repræsenteret,
Vi var en blandet flok. Der var selvfølgelige fra Støvring i det nordlige Jylland over lig en god stak Kleinere, men også ruhår
Fyn og til Nordsjælland. Men alle tog køre- havde fundet vej til Lolland. Det var rigtigt
turen med et smil, og alle var friske og klar
fint. Ingen rynkede på næsen af de forskeltil at komme i gang. Hundene var ivrige, og lige hunde, og alle var jo med for at lære
vejret så faktisk ikke så værst ud, fin vind,
mere, så selv min gamle labrador (der bare
ikke for varmt og ingen regnvejr, helt super. var med, fordi den ikke skulle være alene
Markerne omkring godset lå med de fineste hjemme) fik mange klap og flinke ord med
sukkerroer, en desværre snart temmelig
på vejen. Det skinnede tydeligt igennem
sjælden afgrøde i store dele af landet, dem
at vi alle var her med samme mål: At lære,
skulle vi ud og lege i, sammen med alle
træne og hygge. Så var det ligegyldigt om
agerhønsene. Jan havde arrangeret at John
man var fra øst eller vest, og om man var
Hilmer Hansen skulle gå med os, og komme kleiner eller ruhårs entusiast..
med gode råd og tips. Det var selvfølgelig
Da vi var nået hen på eftermiddagen, og
ikke ensbetydende med, at alle andre ikke
mange havde fået fine situationer, gik vi tilogså kunne komme med deres erfaringer
bage til Skelstofte. Her fik vi fordelt værelog råd, og inden længe gik snakken lystigt.
ser, og maden blev påbegyndt. Så holdt John
Specielt da der, efter ganske få hundrede
Hilmer et virkeligt godt og lærerigt foremeter, blev meldt stand og de første fugle
drag, og vi kiggede lidt på de filmede hunde,
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Vinder af Forbundsmesterskabet i Udvidet apportering

Hygge og samvær prægede weekenden.

der havde stand. Derefter var der mad – god
mad! Og masser af snak og hygge. Igen var
vi heldige med vejret. Vi kunne grille og
sidde udendørs til langt ud på natten.
Næste morgen startede, selvfølgelig, med
at sørge for hundene. De havde overnattet
i bilerne, og var væsentligt mere friske end
os andre. Men efter morgenmaden ventede
roerne igen. Jeg er sikker på at de var vokset
mindst 20 cm over natten!
Igen var John klar med tips og gode råd.
Og vi fik endnu flere gode situationer til
hundene… Min hund var blevet væsentligt
mere dus med roerne. Nu begyndte hun at
Vinder af Forbundsmesterskabet i Udvidet apportering.
løbe større og mere flydende i dem. Det var
kun hendes fører, der godt kunne have brugt 12567/2006 Vesthimmerlands Cille. E&F: Jens Ole Salling. Bestået med 232 point
ET stort tillykke fra DMK i Viborg til Jens Ole Salling og Vesthimmerlands Cille, med
lidt mere energi. Og jeg var vist ikke den
denne store præstation. Så vidt vi ved er det første gang en Münsterländer har vundet
eneste… Måske det var de gin-marinerede
forbundsmesterkskabet.
elg bøffer, der havde tappet os for energi.
Eller måske den mængde rødvin, elgen blev
skyllet ned med? Sjovt havde det i hvert fald
været, og da folk lige havde fået lidt vind i
ansigtet, livede de da også noget op igen...
Jeg tror, alle fik mulighed for fugl i løbet af
weekenden. Og flere fik mere end én.
Denne form for træning kan varmt anbefales. Sådan på tværs af landet, på tværs af
hunderacer og med et formål: At hygge os
omkring den store interesse vi alle deler,
jagthunden og jagthunde-sporten. Sådan
tror jeg også på, at det er muligt at møde de
mennesker, vi så nemt kan falde i hak med.
At dette arrangement så var i så super fine
omgivelser, var selvfølgelig et ekstra plus.
Det kan ikke siges for tydeligt: Tak til Jan
Heimann, for det kæmpe arbejde, han havde
lagt i at arrangere alt dette. Lad os håbe det
giver anledning til gentagelser rundt om i
landet de næste mange år. Og lad det være
en opfordring til andre. Gå lidt på tværs af
BIR + BIM i VIngsted
klubber og landsdele. Vi kan sagtens lærer
Kleiner
Münsterländer
af hinanden og have det hyggeligt til lige
Hvalpe Klasse - Hanhund
med.
Grosser Münsterländer
5 Zanto Dk00685/2010, Lars Schrøder
Sussie Mattsson
Åben Klasse - Tæve
Hansen, SL
1 Bella Dk17066/2008, Jens Smedegaard,
Good
Hvalpe Klasse - Tæve
2 Sasha Dk17067/2008, Mads Smedegaard, 6 Farum Kala Dk01767/2010, Lars Krag
Excellent 1V 1BT
Jacobsen, L
3 Bella Dk05141/2009, Jan Nielsen, Good
Juniorklasse - Hanhund
Brugshundeklasse - Tæve
7 Lille Rev’s Casso Dk06780/2009, Trine
4 Andrea 03994/2006, Niels Kristian NielKrogh Pedersen, Jan Pedersen, Excellent 1V
sen, Good
8 Hedeskov’s Gonzo Dk09328/2009, Torben
Hedegaard Jensen, Good
Sådan er en Münsterländer smukkest.

Vingsted 2010
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9 Bello Dk05849/2009, Tage Lorentzen,
Good
10 Illebølle’s Emil Dk16235/2009, Peter
Malle Kristensen, Anne Hartvig Hansen,
Good
11 Quorum’s Jazz Dk11128/2009, Christian
Sch. Olesen, Very Good 2V
12 Don Dk11747/2009, John Larsen, Very
Good 3V
Åben Klasse - Hanhund
13 Ræhrbakken’s Faust Dk09788/2008, Karl
H. Hamann, Very Good 2V
14 Vesthimmerland’s Bruno Dk06269/2008,
Hans Peter Dall, Very Good 1V
15 Sakko Dk02675/2007, Carsten Holck
Nielsen, Very Good
Brugshundeklasse - Hanhund
16 Uldjydens Cato Dk07224/2008, Ejgil
Gaardbo Thomsen, Excellent 3V 3BH
17 Hedeskov’s Eddie Dk02917/2008, Jan L.
Larsen, Excellent 4V 4BH
18 Elverdams Dux Dk12194/2007, Henrik
Raae Andersen, Anita Vallentin, Excellent
2V 2BH
19 Ræhrbakken’s Eran 14728/2006, Peter
Ringgaard, Excellent 1V 1BH cert. BIR
Juniorklasse - Tæve
20 Bertha Dk16429/2009, Jørgen Katholm,
Good
21 Pixi Dk05853/2009, Carl Johan Mikkelsen, Very Good 1V
Åben Klasse - Tæve
22 Fuglevang’s Jessie Dk09708/2009, Jan
Heimann, Ej mødt
23 Balu Dk12357/2008, Laila Agnes Schøt
Thomsen, Very Good 2V
24 Uldjydens Luna Dk07216/2008, Ejgil
Gaardbo Thomsen, Excellent 1V 1BT BIM
25 Tina Vom Eulenfelsen Dk14171/2009,
Uffe Friis Sørensen, Good
26 Fie Dk02026/2008, Hans Christian
Thomsen, Very Good
27 Vesthimmerland’s Bina Dk06263/2008,
Susanne Holst, Good
28 Asta Dk00591/2008, Kurt Schødts, Ingirid Højgaard, Very Good
29 Smilla Dk04423/2008, Torben Kristensen, Very Good 3V
30 Amanda 06793/2005, Bjarne Hansen,
Sufficient
31 Annabell Dk01612/2009, Peder Andersen, Susanne Ellegaard Andersen, Very
Good 4V
Brugshundeklasse - Tæve
32 Horsia’s Ninja Dk10219/2008, Niels
Peder Greve, Jette Ottesen, Very Good 2V
33 WJW09 Bine Dk12355/2008, Rolf Hecht
Knudsen, Good
34 Højæger’s Molly Dk10542/2008, Verner
Gerd Vestergaard, Agnetha Vestergaard,
Very Good 1V

Schweissprøve ved Thy

d. 7-8-2010
3 timer 400 m
Lille Rev’s Cliff dk06782/2009 Fører: Peter
Lassen, 1. Præmie
Bianka 12240/2006 Fører: Lars Højgaard
1. Præmie
Høegstoft Celia dk05503/2008 Fører: Jan
Germansen 1. Præmie
Bina dk06263/2008 Fører: Ib Vang Pedersen 1. Præmie Pokal bedste 3. timers hund.
Luna 14176/2006 Fører: Jesper Boldsen 1.
Præmie
Uldjydens Heino dk05155/2007 Fører: Tine
Broen Nielsen 1. Præmie spor. Bringsel 0
Hedeskov’s Mettevons dk09324/2009 Fører: Tine Broen Nielsen 1. Præmie
Sakko dk02675/2007 Fører: Carsten Holck
Nielsen 1. Præmie
Bella dk05141/2009 GRM Fører: Jan Nielsen 1. Præmie
Dyk vom violer Land dk03597/2010 Fører:

Jacob M Jensen 2. Præmie
Thyboen’s Patrik dk09644/2007 Fører:
Finn R Pedersen 3. Præmie

Bina 1. Præmie Pokal bedste 3. timers hund

Aktiviteter i DMK-områderne:
Område Bornholm:
Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail:
nik@bornholmstrafikken.dk
Racedyst Bornholm d. 21-8-2010.
Lørdag d. 21. august blev den Bornholmske racedyst afviklet. Det var med en hvis spænding Kleiner
Münsterländer holdet mødte frem, for holdet var
forsvarende mestre fra 2009, og den titel samt pokal
giver man jo ikke frivilligt afkald på. De mange
spændende discipliner bød bl.a. på apportering
af ræv, mink, kanin, hare, duer, ænder, dummies
m.m. Også lydighed, kaninslæb, apportering af
„vingeskudt“ fasan, samt ”tidsræs” indgik i dagens
opgaver.
Desværre formåede Kleiner Münsterländerholdet
ikke at genvinde pokalen, som i år blev vundet
Labrador.
De fire hundeførere som repræsenterede Kleiner
Münsterländer holdet 2010 var.:
Niels Kramer med Münsterleddets Corty
05209/2006.
Jørn Johansen med Assi 08398/2004.
Vilmer Mattsson med Arki 11559/2007.
Mogens Elleby med Horsia´s Laika (Cassie)
10588/2006.
DMK Bornholm Mogens Elleby

VSA på Lolland Falster
Birkehaven’s Müsli DK22365/07FF Fører: Peter
Lykke Thomsen. V9 S10 A10 + pokal

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36
87, E-mail: cnh@post.tele.dk
Slæb og apporteringsprøve Stenlille d. 28-8
Nesko v. Heeker Eichengrund, DK04215/2009
E&F: John Hilmer, bestået 28 point
Gråsidingens Silja, DK08461/2008 E&F: Henrik
Raae Andersen, 27 bestået point
Fuglevang’s Kiki DK09224/2009, E&F: Kenneth
Hansen, bestået med 28 point

Holdet ved racedyst 2010.

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
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Område Storstrøm:
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen,
Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85
27 / 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk

Område Fyn:
Resultater:
Den Fynske Racedyst fik vores hold en flot 3. plads
med 83p.
Bea 19929/2005. E. Leif M Larsen 28p.
E-Bine 21885/2008. E. Lars Thunberg 28p.
Fuglevangs Gila 07551/2006 E. Lars M. Nielsen
27p.

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk

VSA Give den 7/8-2010
Høegstoft Dharma dk08897/2009 E&F: Rune Riishøj bestået 29 point pokal

Område Herning:

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

Resultater:
VSA prøve ved Skjern den 8. august 2010
Dosty 05431/2006 E. & F. John Bang Mathiasen
Bestået 30 point
VSA Give den 7. august 2010
Ræhrbakken’s Faust dk09788/2008 E. & F. Karl
Henrik Hamann
Bestået 29 point

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

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

Område Nordsjælland:

Område Holstebro:

Resultater:
VSA i Stenlille 28. august 2010
Hakkiokankaan Bob DK07658/2010 E&F: Jesper
Ibsen 30 point og Pokal
Fuglevangs Jessie (Enya) DK09708/2009 E&F: Jan
Heimann 29 point
Aslan 22267/2006 E&F: Niels Laugesen 28 point
Dagen bød på højt klart vejr, 12-15 grader og let til
frisk vind. Den bød også på en super god prøve i
gode omgivelser i godt selskab. Den startede med,
at Jeg selv blev en anelse ærgerlig over et kiks på
slæbet, men den ærgrelse fik ikke lov at stå længe…
Dagen bød nemlig også på et resultat som DMK’ere
kan være stolte af og særligt Jesper Ibsen, som førte
Bob, hvalpen fra hans ældre hund Ivan. Jesper har
lagt et godt stykke arbejde i Bob’s talent og været
flittig til træningen. Heldet følger den velforberedte
og den talentfulde.. Og det „gav Pote“ i dag. Et stort
tillykke fra os alle i området

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

Område Vejle/Horsens
Hvalpetræning afholdes på Horsens Ridecenter
Lovbyvej 54 kl. 19.00 på følgende datoer.
08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11,
26/11. Pris 350 kr.
Tilmelding via Mail eller telefon til Jens kongaa på
Jens.kongaa@tryg.dk eller 86 57 90 37.

Kontaktperson: Lars Elkjær Larsen, Algade 7,
Grønbjerg, 6971 Spjald, Tlf. 25 17 07 19, E-mail:
laelk@altiboxmail.dk

Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf. 86 57 90 37, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

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

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

Område Thy/Mors:

Område Sønderjylland:

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

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

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

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

Område Viborg:
Resultater:

DKK udstilling i Vejen
den 15.august 2010
Dommer: Sven-Otto Hansen

Mellemklasse Hanhund
Acko dk05850/2009 E. & F: Ejnar Bro
Brandt
Very Good 1V

Et smukt syn

Dåer med kalve en dejlig efterårsdag et sted der ude i Danmark. Dåvildtet breder sig i
disse år til mange egne af landet. Rundt om er der iværksat forvaltningsplaner, der har til
hensigt at tage vare på den lokale lille, men støt voksende bestand.

Åben Klasse Hanhund
Lille Rev’s Cliff dk06782/2009 E. & F. Peter
Lassen
Very Good 1V
Brugshundeklasse Hanhund
Uldjydens Cato dk07224/2008 E: & F: Ejgil
Thomsen
Excellent 1V CERT. 1. BHK CACIB BIM
Cato er nu fuldcertet
DKJCH Horsia’s Miki 11039/2006
E. & F. Hans Lau Jensen
Good
Åben Klasse Tæve
Uldjydens Luna dk07216/2008 E. & F. Jytte
Thomsen
Excellent. 1V 1. BTK CACIB BIR BIG 4
Aica dk07701/2007 E. & F. Hanne Bosack
Good
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Foto: Johannes Mørch.

tes min plan om blot at hænge fast i remmen
lød fornuftig (vel en pæn måde at sige ”stol
på hunden” på).
held…
Jeg var godt nok nervøs undervejs, jeg
opdagede det ved, at jeg gennem lange passager i skoven næsten ikke trak vejret (det
blive man faktisk pænt forpustet af)… men
planen var god nok, for pludselig stod vi ved
dyret – og alt var som det skulle være.
På vej hjem ringede jeg lidt stolt til Johannes, som først lyttede venligt og så sagde:
”nu er det næste S&A”.
Over sommeren gik jeg så i gang med
S&A-træning. Jeg vil være ærlig og sige at
det voldte mig nogle vanskeligheder, ikke
at Cilas ikke kunne apportere, men han
havde jo fortrinsvist lært det på jagt, så han
var mildt sagt uartig med sine afleveringer.
Det var første gang jeg havde egentlige
vanskeligheder, så jeg gik forsigtigt, men
forholdsvist konsekvent, frem og trænede
flere gange med Johannes – og følte lige så
stille at jeg ”næsten” fik styr på det.
Cilas og jeg mødte op til S&A i Give. Det
gik fint med slæb og vand, der fik vi fuldt
hus. Når jeg så tænker tilbage så slækkede jeg nok lidt på min koncentration ved
duerne. Cilas fik godt nok dem begge hjem
i OK tid – men afleveringen var på jorden
– men, puha de 7 points fik vi – så S&A var
hjemme.
I efteråret opnåede Cilas sin anden 1. præmie – så nu er vi pludselig i vinderklasse.
Jeg skriver dette med en vis ydmyghed – for
jeg ved godt at der udover træning og en
fornuftig hund, også skal masse af held
til – og også fordi jeg lige nåede at deltage
i efterårets vinderklasse i Nørager – og der
Jeg var rigtig heldig at flere bl.a. Johanbegik jeg flotte flotte førerfejl, skulle jeg
nes og Mogens Nielsen ville bruge tid på
hilse at sige…
at træne med mig – og især Mogens havde
Jeg har selvfølgelig også trænet med andre
adgang til rigtig gode terræner. Det har helt
klart betydet noget for Cilas og ikke mindst undervejs, DMK Horsens m.fl. og overalt
har jeg mødt positive, venlige og hjælpmig at kunne træne med erfarne og lærevil
somme hundeførere – dejligt! – og tak for
lige hundeførere. Gennem træningerne gik
Cilas sig op, han var faktisk rimelig lydig og det. Jeg har derigennem oplevet værdien af,
at træne med andre og høste af deres erfarinhavde, måske med baggrund i jagten, pæn
ger. Jeg tænker at det er en super god ide at
succes med at finde og behandle fuglene.
søge og lytte til andres råd, for derigennem
Succesen i træning gav os mod på at tilat finde sin ”sin egen stil”, som passer til en
melde os forårsprøverne.
Vi startede forårssæsonen på en lokal prøve – og den hund man har.
i Grenå og vi deltog i 3 anerkendte ÅK i
foråret.. Cilas gik faktisk rigtig godt og var Cilas og jeg er nu godt i gang med jagtlydig, så vi endte med en lokal 1. Præmie – sæsonen – og igen er det dejligt at høste
fordelene at både apportering, mark- og
og et 0, en 2. og en 1. Præmie…
schweisstræningen, og det er virkeligt
dejligt at gå på jagt med en fornuftig trænet
Det gav jo for alvor blod på tanden,
faktisk også ved Johannes, som sagde – ”så jagt- og prøvehund.
skal du jo have schweiss på ham også…”
Venlig hilsen Flemming Kristensen
Det resulterede igen i nogle træninger ved
Johannes – og god kaffe og kage ved Conni.
Cilas fik undervejs gået sine spor fint, men
han måtte korrigeres lidt til at tage det alvorligt nok, måske fordi han havde nemt ved
det? Jeg selv blev til gengæld pænt usikker
dagen før prøven og ringede til Johannes,
der venligt som altid sagde, at han troede
nok at vi klarede den – og han i øvrigt syn-

En historie om en jagthund der begyndte at
gå til prøver… og masse af god hjælp og

Vi købte i maj 2006 en kleiner han hos
Kennel Hedeskov ved Johannes Mørch. Det
blev siden til rigtig mange gode træninger,
endnu flere gode råd og også meget andet
med Johannes.
Hunden kom til at hedde Cilas og han
landede i vores familie med 2 børn – nu 8
og 10 år og dengang en ældre KLM tæve.
Cilas er min anden hund, og med den første
havde jeg forsøgt mig lidt på prøver, men
hver gang uden held. Jeg købte derfor Cilas
til jagt – og lovede på ingen måde nogen
noget, mht. træning og prøver, men var da
det første år nogle gange til hvalpetræning
hos DMK i Horsens, et par gange ude ved
Johannes og til blandet træning i den lokale
jagtforening.
Lidt for sjov, men selvfølgelig også med
lille håb, tilmeldte jeg mig en lokal prøve i
Grenå i UK og en enkelt anerkendt UK. Det
gik bedst ved den lokale – men det lykkes
også at opnå en 2. Præmie på den anerkendte i foråret 2008. Det og en god jagtsæson gav mig en eller anden naiv tro på, at
Cilas godt kunne slå til på efterårsprøverne
– godt nok nu i ÅK, hvilket jo godt kunne
bekymre mig lidt, for så skulle lydighed jo
være helt på plads og søg, fart og stil være
i orden.
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
www.gdh.dk

Jagt – hvorfor nu det????

Klubredaktør:
Anny Kure, Tværgade 7, 7830 Vinderup. 29 69
62 01
gdhblad@gmail.com
Formand:
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug,
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer:
Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86
81 30 75,
86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontakter):
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5,
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Aktivitetsområdet:
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf.
97461050
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt):
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Udstillingsansvarlig:
Anny Kure,
I bestyrelsen
Robert Thrane, Bjerringbro, tlf. 20136431
Avlsrådet:
Søren Boup Jensen, 23 72 85 19
Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76
Lisbeth Strunck 96 10 21 28
Web-master:
Charlotte Scheuer,
57 52 77 10, 24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

Tekst: Anny Kure. Foto: Marlene Birkebæk m. fl.
Nogle vil, når de læser nedenstående, tænke
– hvorfor skal vi belemres med sådan en
artikel og hvad skal det gøre godt for. Og til
dem kan jeg kun sige – jeg ved det egentlig
ikke helt, men det er mine første spæde
jagtoplevelser, min start med en jagthund
og min start med en GDH som jagthund.
Måske er det blot for at fortælle de mange
utrænede hundeejere, der også er i klubben,
at selvom man ikke er erfaren jæger, selvom
man ikke har gevær og jagttegn, men bare
har en dejlig hund, kan man have megen
glæde af at deltage – både på jagt, men også
på mange af de jagtrelaterede arrangementer, der er i klubben.
Så derfor kære medlemmer, kom ud af busken med jeres hunde – kom ud og vær med
– klubben arrangerer hele året forskellige
arrangementer, prøver og træninger, hvor vi
kan få gode oplevelse sammen med vores
hunde og hinanden. Det kan godt være at
alle de der rutinerede jægere og prøvefolk er
superseje (og det er de) og bare kan alt det
der skal til, men de har også haft en første
gang med al usikkerheden, og min erfaring
er, at de er supersøde og meget hjælpsomme, hvis vi spørger, hvis vi kommer og
hvis vi tør……….. Jeg har haft min første
gang på jagt, på markprøve, til træning, og
er stadig usikker på rigtig mange områder,
men jeg er helt klart en bedre hundefører
end dengang :-)
Jeg fik hund for første gang i 1992 en dejlig hund af racen gammel dansk hønsehund
og det vigtigste formål med at få hund var,
at når jeg nu skulle flytte fra en lejlighed
i byen og ud på landet, hvor der bare var
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mørkt og ingen gadelygter, skulle der i det
mindste være en der sagde vov hvis der kom
nogen – og den del fungerer også fint. At jeg
havde fået en jagthunderace vidste jeg godt,
da min svigerfar og svogre er jægere, men
en stående hund, anede jeg ikke, hvad var.
Tiden gik i ca. 10 år med en dejlig familiehund, og så kom den store forandring – vi
fik ny hund – en tævehund med masser af
energi og god næse. Og efter et par år gik
snakken da også i familien om, at hunden
da skulle med på jagt, for gad vidst om den
nu også kunne noget, og med det kom vi så,
Bambi og jeg.
Der gik lidt tid, med planlægning om hvornår det nu skulle være, og mange instrukser
fra svigerfar og svogre om, hvad jeg nu
skulle gøre og især ikke gøre!!!! – råd som
vi alle kender, lad nu hunden arbejde, ikke
råbe eller fløjte efter den hele tiden, der sker
ikke noget ved at hun render lidt længere ud
osv. osv. Og jeg lyttede efter da jeg ellers
var på bar bund, jeg havde jo aldrig været
med endsige overværet en jagt før.
Dagen oprandt efter et stykke tid, og
spændt var jeg da jeg blev hentet og vi
kørte ud til jagtområdet hos en af de lokale
landmænd. 4 mand m/k høj og 3 hunde. En
labradorblanding, en springerspaniel, som
begge tit var på jagt, og så min GDH Bambi.
De sidste instrukser blev givet, og formaninger om, at jeg jo ikke skulle råbe og fløjte
efter hunden hele tiden, men lade den arbejde, og så gik vi ud. Min svigerfar med sin
springer ved skellet til højre, jeg gik midten
af marken med Bambi og mine svogre ude
til venstre med labradorblandingen.

Det gik rigtigt fint det første stykke tid,
Bambi arbejdede systematisk med fine sving
op ad marken, men viste ikke videre tegn
på at der var noget. Pludselig lyder der et
højt brøl ude fra højre, PAN for h……, det
er svigerfar, der mistede lidt af kontrollen
over sin springer, der pløjede rundt i et vildt
ridt langt fremme i skellet. Nå men han fik
kaldt hunden til sig efter et stykke tid, og
vi fortsatte roligt fremad i et stykke tid, så
kommer der endnu et brøl men denne gang
ude til venstre – Molly for f…. da KOM
HER - da jeg kigger derover ser jeg min
svoger på vej tilbage, for at hente sin hund
nede i et mudderhul, hvor hun lystigt ruller
rundt i en blanding af mødding, vand og
jord. I det øjeblik tænkte jeg på alle deres
formaninger til mig omkring råben og fløjten efter hunden, jeg havde endnu ikke haft
behov for at hæve stemmen eller fløjte, og
kunne ikke lade være med at smile lidt for
mig selv. Vi fortsatte derudaf med jævnlige udbrud efter hundene både til højre og
venstre – Pan rejste en fasan et stykke foran
min svigerfar, som han ikke fik skudt efter,
men det var nu heller ikke det vigtigste for
mig den dag. Vi tog nogle flere marker og
det gik egentlig fint, Bambi søgte som hun
skulle, var selvfølgelig urutineret i forhold
til de andre hunde, men hun arbejde som
hun nu skulle som stående hund, så jeg var
ganske godt tilfreds, selvom hun ikke havde
været for fugl.

noget krat, oppe i nærheden af ejendommen,
hvor bilerne stod. De andre fik hægtet deres
hunde, og det var lige der, det kiksede for
mig, den dag på min allerførste jagt – den
første i både mit og Bambis liv. Vi nærmede
os stedet, hvor hundene skulle slippes, hvis
de ellers var blevet hægtet. Pludselig tog
en vis ting ved hende, hun strøg af sted hen
langs skellet lige hen over vejen og over
til ejendommen. Jeg bandede vist lidt for
meget og lidt for højlydt, da jeg satte efter
hende.
De andre hunde blev sluppet og afsøgte
det aftalte stykke, mens jeg storbandende
nærmer mig ejendommen og hørte skuddet
da fasanen bliver skudt på den anden side af
vejen splitsekunder før jeg fandt hende, men
alle ukvemsordene var glemt i det øjeblik
jeg så hende, for der stod hun, og hun stod
– en rigtig flot stabil stand lige foran den
flotteste kok jeg længe havde set, og jeg
vidste, at selvom de andre havde fundet og
skudt fasanen, så havde hun næsen, hun
havde standen, og hun kunne – så nu skulle
hun bare lære, at vi skal finde fasaner og
agerhøns og at vi IKKE skal finde landmandens hvide italienere.
Afslutningsvis skal siges, jeg er stadig ikke
har jagttegn, men jeg har været med, jeg har
lyst til at være med, jeg har deltaget i marktræning, jeg har været på markprøve (ikke
med Bambi, men en af hendes hvalpe) godt
nok uden præmiering, men jeg var med, og

Da vi var ved at være ved vejs ende skulle
vi lige op og tage det sidste stykke med

jeg nyder stadig at gå en tur ud over marken
eller engene og se hunden arbejde foran mig
og nyder at se dem bruge deres naturlige
instinkter og frydes stadig over standen,
når de finder fuglene, selvom de ikke skal
skydes – dejligt!!!
Og så tilbage til starten – Jagt – hvorfor
nu det? – fordi det er en fantastisk måde
at bruge tid sammen med vores hunde, så
derfor kære alle sammen, pak hunden sammen og kom ud og deltag i nogle af alle de
arrangementer, der er for vores hunde. Kom
ud og mød de andre hundefolk, de er ikke
farlige selvom de næsten er verdensmestre - vi har nemlig alle sammen en ting til
fælles – vi har alle en første gang, og vi har
verdens bedste hund.

Resultatservice udstilling

Ved DKKudstillingen i Vejen den 15. august blev der blandt
de 5 fremmødte hunde uddelt CACIB til hhv. Charletan’s diktat DK16222/2008 ejet af Niels Bertram Mikkelsen og til Karla
DK09115/2009 som er ejet af Helle Mikkelsen. Derudover blev der
uddelt Reserve CACIP til Vogd’s Vaks 04594/2006 ejet af Bente
Jensby.

Resultatservice prøver

En række Gamle Danske Hønsehunde har i løbet af august bestået
forskellige prøver
Apporteringsprøve er bestået af Charletan’s Charlie 14904/2007,
Charletan’s Diana dk16217/2008, Charletan’s diktat dk16222/2008
(2 prøver bestået) og Vogd’s Rolf 04592/2006.
Derudover har Flade Revdal Aslan 11415/2004 bestået ræveslæb
med 3 point
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Langhårsklubben
Langhårede farver

www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
Tlf 47503250, Mob 24633219
bent.blik@mail.dk
Næstformand:
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.dk
Kasserer:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
Sekretær:
Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86556754
lybker@mail.dk
5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
leif.hansen@ps.km.dk
Avlsudvalg:
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Hvalpeformidler:
Henning Juul
60941658, Ju-bir@mail.dk

Generalforsamling 2011

Langhårsklubben indkalder til generalforsamling søndag den 20. februar 2011. kl.
13,00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Forslag der ønskes behandlet på klubbens
generalforsamling, skal være formanden
i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Denne hund vil typisk blive betegnet som Mørk-skimmel (arkivfoto)

Hvilken farvebetegnelse er den korrekte
pler på forskellige farvevarianter.
En sjælden gang kan der optræder gule
der skal være påtegnet på en Langhårsaftegninger, som er en gammel arv der stamstamtavle?
Ifølge FCI-standarden er der 6 primære
mer fra Bracken.
farvebetegnelser for racen Langhåret hønsehund nemlig:
Ensfarvet brun
Brun med hvid eller skimlede
aftegninger(brunt hoved evt. med hvidt i
pande og/eller på næseryg)
Mørk-skimmel (brunt hoved evt. med hvidt
i pande og/eller på næseryg)
Lys-skimmel (brunt hoved evt. med hvidt i
pande og/eller på næseryg)
Forel-skimmel (brunt hoved evt. med hvidt i
pande og/eller på næseryg)
Brun-hvid(brunt hoved evt. med hvidt i
pande og/eller på næseryg)
Når man nærlæser farvebeskrivelsen i FCI- Forel-skimmel er med mange små brune pletter på hvid
standarden kan man godt blive noget i tvivl bund, altså uden store brune partier. Forel-skimmel er
nok den farvevariation vi sjældnest ser blandt vores
om, hvor grænserne går mellem de enkelte
hunde (foto H. Juul)
farvebetegnelser. Her komme et par eksemBrun med hvide aftegninger. Meget typiske med lidt
hvidt på poterne eller en hvid brystplet, der kan variere
fra en lille uanseelig stjerne til et stort felt på brystet.

Husk deadline !

Næste nummer af Jagthunden udkommer
ca. 14. december, husk at deadline for indsendelse af stof og fotos er den 1. november til din specialklub-redaktør.

Efterlysning

Der savnes fotos af hunde i alle aldre
og situationer til brug i Jagthunde m.m.
Husk at sende dem i en god kvalitet og
stor opløsning, undgå at formindske
fotos for meget ved afsendelse på mail.

Hunden der kan – til DJ’s udvidede apporteringsprøver
Som medlem af Langhårsklubben forpligtiger man sig til at være en god jagthundeambassadør og udbrede kendskabet til
specielt den Langhårede hønsehund. Det
kan man gøre på mange måde og her menes
selvfølgelig opmærksomhed med et positivt
fortegn.
De 3 nedenstående langhårsejere har på
fornem vis været ud og vise hvad deres
hunde dur til og tak for det!
Den Langhårede hønsehund er en kontinental stående
jagthund af spaniel-typen. Her en 6 ugers brun-hvid
hanhvalp efter Frida og Hardy von Paradies (foto H.
Juul)

Hvalpe

Der er stadig enkelte hvalpe tilbage efter
avlsgodkendte forældre , se informationerne
på www.langhaarsklubben.dk og se under”
hvalpe” og ”parringer”.
Råd og vejledning omkring hvalpekøb
tilbydes af klubbens hvalpeformidling ved
henvendelse på mail:
ju-bir@mail.dk eller tlf. 60 94 16 58

Brun 6 ugers hvalp efter Bine og Endo von Heek (foto
H.Juul)

Familiedag Sjælland

20. juni Ø. Tørslev
Sjørslevs Dodo 16480/08
E/F Leif Hansen, Mariager
Bestået med 214 point med kanin
20. juni Teglstrup hegn
Gecko v. Schlemminer Forst 15452/06
E/F Arne Engholm Pedersen, Valby

Bestået med 225 point med ræv, 5. Vinder
31. juli Fredericia
Pasja 16480/08
O/E/F Carsten Jensen, Fredericia
Bestået med 232 point med ræv. Prøvens
bedste hund
Hundeførerne ønskes tillykke med de
fine resultater. Det er dejligt at se vores
talentfulde jagthunderace blive vist frem
på diverse brugsprøver. Gode resultater på
prøver og velfungerende og lydige hunde
på jagt og i hjemmet er hvad der skaber
interesse for en hunderace. Der skal gives
et ekstra skulderklap til alle hundefører
der gør en indsats for at få deres hunde
afprøvet.

Mentalbeskrivelse af
de stående hunde

at fremme interessen og forståelsen for
hundenes arvelige mentalitet, herunder at
give specialklubberne og avlerne et ekstra
redskab til at vurdere avlsmaterialet og
Der arbejdes i klubben på at udforme en
hundeejerne får et bedre kendskab til egne
raceprofil for den Langhårede hønsehund.
En stor del af hundeavlen i Danmark fore- hundes mentale egenskaber.
Mange hunderacer har stor gavn af mentalgår primært efter udvælgelse af avlsemner
beskrivelsen.
Inden for de stående jagthunde
på baggrund af udstillingsresultater. For de
stående hønsehunde og andre jagt- og brugs- er det p.t. kun Vizsla der har fået udarbejdet
hunde bliver udstillingspræmieringerne ofte en raceprofil. Læs mere om mentalbeskrivelse på www.dansk-kennel-klub.dk
suppleret med diverse prøver og tests af
hundenes brugsegenskaber. Men hvad med
hundens mentalitet og psykiske fortrin eller
fejl som man ikke opdager på en udstilling
eller på en brugsprøve?
Her er DKKs mentalbeskrivelse et godt
redskab til at kortlægge hundens mentale profil. Mentalbeskrivelsen er ikke en
konkurrence men en beskrivelse af hundens
(alder min. 10 mdr.)reaktioner på en række
oplevelser i en standardiseret testmodel.
Alle typer hunde uanset race kommer igennem samme testmodel. Forskellen ligger i
den enkelte races ønskeprofil, altså hvilken
adfærd og reaktionsmønstre der er ønskværdigt for den enkelte race.
Formålet med en mentalbeskrivelse er

Den 21. august blev der for første gang
i flere år afviklet familedag på Sjælland
hos Lene og Jørgen Larsen i Dianalund.
Arrangementet var en stor succes med
god tilslutning af både to- og firbenede. Vi
håber vi kan få en lille reportage og nogle
gode billeder med fra dagen i næste nummer af Jagthunden.

Foto: Flemming Østergaard

39

Dansk Weimaraner Klub
Weimaraneren nr. 2.

www.weimaraner.dk

ved Racedyst i Jylland

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 56268969
mail: jagthunden@weimaraner.dk
Formand:
Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560
Aarup. Tlf. 22 32 61 09
formand@weimaraner.dk
Sekretær:
Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød. Tlf. 48 26 81 15
sekretaer@weimaraner.dk
Kasserer:
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. 48 70 89 00
kasserer@weimaraner.dk
Hvalpeanviser:
Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev,
8620 Kjellerup.
Tlf. 86 88 83 32
hvalpeanviser@weimaraner.dk

Ny klubredaktør for Jagthunden

Da jeg blev valgt som formand i foråret
2009, gik jeg med til at bibeholde opgaven
som klubredaktør indtil at der blev fundet
en afløser. Det er derfor med stor glæde
at jeg kan meddele, at der nu er fundet en
fremtidig klubredaktør for weimaraner
klubbens, klubsider i Jagthunden. Marietta
Foxmar Nielsen har sagt ja, til at blive
ny klubredaktør, og det er derfor en stor
glæde, at kunne byde hende velkommen
i kredsen af frivillige, som gør et stykke
arbejde for Dansk Weimaraner Klub. De
fleste i klubben kender Marietta, idet hun
er særdeles aktiv med sine hunde, og stiller dem på prøver rundt om i landet. Jeg
håber at alle vil byde Marietta velkommen
i hendes nye hverv,
og vil hjælpe
hende med at
dække de forskellige aktiviteter, som bliver
afholdt rundt
om i landet.
Stort velkommen til Marietta
Foxmar Nielsen.
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Racedysten fandt i år sted den 25. juli i
Klostermarken ved Viborg, og her var weimaraner klubben repræsenteret med et hold
bestående af Hanne Bro Hansen med After
Bellas Tessa, Brian Rass Andersen med
Sønderskoven’s Frey og Flemming Frederiksen med Don Chang Le Rapid.
Det blev en god dag for weimaranerne,
idet de løb med en samlet anden plads for
de stående jagthunde. Alle tre hunde bestod
med 29 point, og derved opnåede de som
hold samlet 87 point. Dejligt at der var et

5-klub schweissprøve i Roldskov
I forbindelse med den afholdte schweissprøve i Roldskov, som i år kører for første
gang, med en forsøgs periode på 2 år, var
der en flot opbakning til prøven fra deltagende weimaranere, idet der var tilmeldt 6
weimaranere til prøven. Præmieringen af
de fremmødte weimaranere var også pæn,
idet 5 ud af 6 weimaranere blev præmieret.
Præmieringerne var som følgende: Sønderskoven’s Frey, fører Brian Rass Andersen,
400m. 3t. 1. pr, Don Chang Le Rapide, fører
Flemming Frederiksen, 400m. 3t. 1. pr. og
Hot Shoot’s Joker, fører Anne Merete Hedegaard, 400 m. 3t. 1. pr. Nordgården’s Mossa,
fører Kristian Thomsen, 400 m. 3t. 2. pr.
Kanzigården’s Disney, fører Pia Jensen, 400
m. 3t. 3. pr.
Stort tillykke til alle præmierede hunde.

hold som fik repræsenteret racen, og så på så
god vis. Der skal lyde et stort tillykke til alle
de deltagende fra holdet.
I år har det ikke været muligt at stille hold
til de to andre racedyster, henholdsvis på
Fyn og på Sjælland, som også fandt sted den
25. juli. Der var mange som havde planlagt
ferier, så det ikke var muligt at stille til
racedysterne. Jeg håber at vi næste år har
mulighed for at stille hold til alle tre racedyster, idet det er en god måde at få vist, hvad
vores grå hunde kan.

Schweiss-Prøve i 5-klub regi, Buderupholm Statsskovdistrikt
29. august 2010
Hold 1.: Dommer: Benny F. Jensen
Stifinder: Niels Erik Nielsen & Oe
K. Jensen
Hold 2.: Dommer: Brian Seitberg
Stifinder: Eskild Toft & Dan
Vestergaard
Prøveleder: Dan Vestergaard
Søndag den 29.august blev der afholdt
schweissprøve i Nørre- og Fælledskoven
i Buderupholm Statsskovdistrikt. Der var
tilmeldt 16 hunde, som var delt på 2 hold
med 8 på hver. På hold 1 skulle 6 hunde gå
20 timer 400m spor, 2 hunde 3 timer 400m
spor. På hold 2 skulle alle 8 hunde gå 3
timer 400m spor. Interessen for at deltage
på prøven endte med at blive overvældende,
og det var ærgerligt for de hundeførere, som
ikke nåede anmeldefristen, for det var et
herligt terræn og et helt perfekt tilrettelagt
prøveforløb.
Deltagerne var tilsagt til kl.8.45 og vi var 4
fra Sjælland, som deltog med i alt 5 hunde.
Ingen af os kunne smykke sig med stor
erfaring mht til schweiss – arbejde, men vi
ankom forventnings- og fortrøstningsfulde
ca. 8.30, hvor vi blev modtaget af ualmindeligt venlige og hjælpsomme arrangører
og hjælpere. Stemningen var i top, vejret
perfekt med sol og blid regn, og fælles for
alle deltagere hang nerverne uden på tøjet.
De mere erfarne hundeførere delte oprigtigt
gode råd ud, og der bredte sig hurtigt en
stemning af sammenhold og velvilje blandt
alle. Hundene tog det hele med ophøjet ro,
lå afslappede i deres bure eller blev luftet
på de små skovstier, som vi fik anvist til
formålet.
Før prøvestart fik begge hold instruktion
af deres respektive dommere og der var mulighed for at spørge til proceduren, hvis man
var usikker på forløbet. På mit hold blev
det bl.a. indskærpet, at når schweisslinen
var 10 m lang, var det faktisk meningen, at
hundeføreren skulle befinde sig i den anden
ende af snoren, og ikke bare en armslængde
fra hunden.
Jeg fik 2. spor med min 2 år gamle weimaraner og kørte bagefter dommerens og stifinderens bil ud til mit startsted, som lå ca.
1 km fra opholdspladsen. Jeg fik tilbudt at
lufte min hund før start, men han havde haft
god tid til markere på mange træer inden, så
jeg meldte os klar med det samme.
Dommeren anviste så startstedet og retning
og meddelte, at jeg kunne tage mig den tid,
jeg havde brug for. Jeg tror ikke, at min
nervøsitet kunne skjules, men der blev ikke
gjort noget for at stresse hverken mig eller
hund, så det blev en rigtig fin oplevelse for

Foto: Flemming Østergaard

Joker og mig på vores første schweissprøve sammen. Alt gik op i en højere enhed.
Hunden gik med iver og glæde til opgaven,
og jeg undlod at blande mig med andet
end at vikle et bagben ud et par gange. Jeg
havde fået det gode råd fra de mere erfarne
hundeførere, at hvis der skulle opstå tvivl
om retning på sporet, skulle jeg lade hunden
bestemme og bare holde fast i den anden
ende. Min næse ville alligevel ikke kunne
bruges, og dommeren skulle nok stoppe
hunden, hvis den var kommet på afveje. Det
gjorde jeg så!
De 2 knæk på ruten nåede jeg dårligt at
opfatte, og få minutter efter start, stod Joker
triumferende med hjorteskindet i munden…
Det gik bare så stærkt og de 400 meter
føltes som ingenting. Undervejs havde vi
super kontakt og hunden førte an med stor
sikkerhed og autoritet. Det var en pragtfuld
oplevelse. Glad og stolt modtog jeg to bøgegrene og fik en konstruktiv gennemgang af
forløbet fra dommeren. Så fulgtes vi tilbage
til bilerne, og kørte tilbage til de andre. Jeg
blev mødt af stort tillykke fra alle, og så
kom ventetiden til alle havde været på spor.
Da vi tog af sted kl.4 om morgenen, håbede
vi alle på bare at bestå, men nu kunne jeg
godt mærke, at drømmen om at få en 1. præmie måske var inden for rækkevidde.
Det gik godt for rigtig mange den dag, og
stemningen var da også helt i top. Det er
skønt at være kommet godt fra start og rigtig
hårdt at vente på sin tur, så jeg havde stor
medfølelse med Pia, som jeg kørte sammen
med, men som havde et af de sidste startnumre. Man bliver ikke mindre nervøs af at
vente i flere timer. Ved 14- tiden havde alle

været ude, og spændingen blev udløst. Det
blev til rigtig mange flotte præmiering
er, heraf mange 1. præmier. Det var en
meget vellykket dag på alle måder – perfekt
tilrettelagt, flot terræn, de bedste vejrforhold, ingen skader eller uheld. Vi glæder os
til næste år, hvor vi har kvalificeret os til 20
timers sporet… Hot Shoot’s Joker opnåede
1. præmie med maximum point, blev bedste
weimaraner og modtog klubbens nyindstiftede pokal, så det er en stolt hundefører,
som har fået lov til at skrive indlægget for
Weimaranerklubben denne gang.
Hermed en stor tak til Dan Vestergaard,
dommere, stifindere og hjælpere.
Anne Merete Hedegaard

Foto: Flemming Østergaard
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Dansk Vizsla Klub
Familiedagen 2010

www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
Næstformand & Sekretær:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk
Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside Support
Marlene Birkebæk
apport@falkirks.dk

Resultattavlen
Schweissprøve
Dansk Münsterländer klub Schweissprøve 3 timer
400 m, Oksbøl statsskovdistrikt ved Blåbjerg.
Bianca DK03679/2009
Fører: Kim Henriksen
Apporteringsprøve
5-klubbens apporteringsprøve, Ejstupholm 20. juni
Thasjani’s Frigg DK08743/2009
Fører: Hjalmer Bartholin Nielsen
27 point og pokal
5-klubbens apporteringsprøve ved Slagelse
1.august
Aura 10448/2003
Fører Claus Secher
30 points. Prøvens bedste hund. Bedste vizsla og
pokal.
Caddy 15289/2007
Fører Claus Secher
27 points.
Humlekrogens Annebell (Rikke) 08959/2001
Fører Anne Secher
27 points.
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Det er nu 20 år siden Nancy og Peder for
første gang afholdt familiedag på Sjælland.
Det er ind til videre blevet til 18 gange i alt.
Til at begynde med foregik det i Munke
Bjergby. Men da Nancy og Peder flyttede
til nuværende domicil flyttede familiedagen
med. Omgivelserne er ideelle. Der er plads
mange Vizsla entusiaster og til alle mulige
aktiviteter.
Med Nancy’s nye kursuslokaler – pilefletning – er der nu også blevet mulighed for at
komme indendørs, hvis vejret viser sig fra
den mindre gode side.
Nancy fortæller, at første gang de holdt
familiedag regnede det. Men det har tilsyneladende ikke afskrækket hverken værtsparet
eller Vizsla folket.
I år var programmet:
Kl. 9.30 Ankomst, kaffe, te og morgenbrød
Ca 10.00 Demonstration af schweisshunde.
Fører Jens Rasmussen og Peter Larsen. Oplev schweissinstruktion og gå på sporet. Det
er fasinerende at opleve dette hunde arbejde.
CA 12.00: Frokost: Medbring selv hvad der
skal spises og drikkes.
CA 13.00: Instruktion til agility, apportering
til lands og til vands, natursti med opgaver
alle kan deltage i, skydning med luftpistol
mod vandbalonner.
Ca. 15.30: Pølseapportering
Ca. 16.00: Afslutning med kaffe, te og kage.
Det blev vanen tro igen i år et stort tilløbsstykke. Der deltog 35 hunde i alle aldre og

Racedysten i Hagested-Gislinge 25.juli

2010
Vi stillede med et hold ruhårede vizslaer til Racedysten i Hagested-Gislinge Holdet bestod af:
Humlekrogens Annebell (Rikke) 08959/2001, fører
Anne Secher: 30 points.

28 familier fordelt på 48 voksne og 8 børn.
De kom fra Sjælland, Fyn og sogar fra Jylland.
Vi startede i fint vejr, men det sluttede som
en våd oplevelse. Men regnen var ingen hindring for aktiviteterne. Dagen sluttede med
præmiering af vindere m.fl. i forbindelse
med de forskellige aktiviteter.
Familiedagen en en hyggelig og uformel
måde at træffe andre Vizsla ejere på. Der
bliver snakket hund, udvekslet erfaringer,
lavet aftaler om hundeaktiviteter og knyttet
venskaber.
Personligt har jeg siden 1996, hvor jeg fik
min første Vizsla deltaget mindst 10 gange.
Det er en af de begivenheder, jeg prioriterer
højt. Jeg kan kun opfordre såvel nye som
gamle medlemmer fortsat at støtte op om
arrangementet.
Tak til Nancy og Peder for endnu en dejlig
dag.
Og mange gode hilsener fra
Randi Gj. Jespersen

Det var for hele familien.

Amigo (Sprocket) 09619/2009, fører Jan Secher:
27 points.
Aura 10448/2003, fører Claus Secher: 26 points.
Reserve var Humlekrogens Ibrahim (Cognak)
00615/2009, fører Lone Stausgaard.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Familieweekend og apporteringsprøve lørdag den 28. august

www.drenteklub.dk

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

Aktiviteter.

Hundetræning, lørdag den 13. november
- 11:00 - Svømning i indendørs bassin
- 13:00 - Hvalpe / unghundetræning.
- 13:00 - Praktisk jagttræning.
- 16:00 - Afslutning
Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61
62 92 eller skriv til jongstra@privat.dk
Hundetræning, lørdag den 20. november
- 11:00 - Svømning i indendørs bassin
- 13:00 - Hvalpe / unghundetræning.
- 13:00 - Praktisk jagttræning.
- 16:00 - Afslutning
Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61
62 92 eller skriv til jongstra@privat.dk

Her er alle lørdagens deltegerne.

Traditionen tro, var der igen indbudt til
familieweekend hos Jesper og Trine på Fyn.
Der var mulighed for at ankomme fredag,
weekenden bød på apporteringsprøve, træning, hyggeligt samvær samt foredrag om
søndagen. I år var der deltagere fra Sverige,
meget spændende og interessant at høre om,
hvordan de udfordrer deres hunde på prøver
i Sverige. Familieweekenden samlede igen
i år klubmedlemmer fra hele Danmark lige
fra Sønderjylland til Nordjylland, samt Fyn
og Sjælland.
Lørdag morgen stimlede medlemmer til.
Apporteringsprøven startede kl. 9, og vi
startede dagen med lidt morgenmad. 15
hunde var tilmeldt apporteringsprøven i år,
14 Drenter og en enkelt Labrador. Vejret var
fint og humøret var i top hos deltagerne.
Jesper, der havde travlt med høst, startede
med at få Gibson igennem alle discipliner, således kunne han nemlig få høsten i
hus – ikke helt uvæsentlig. De resterende
startede på duebanen, hvor størstedelen
kom smidigt igennem. Kun 3 hunde fik ikke
de to duer, bragt hjem til føreren. Det var
rigtig flot hundearbejde og det skal nævnes,
at en del af hundene var unge og gjorde et
godt stykke arbejde! Herefter var opgaven
at apportere den udlagte kanin hjem og
dette var også med fin stil. Også her ville 3
hunde ikke helt som fører. Sidste disciplin
var apportering af and i vand og det varme
vejr indbød lige til en lille afkølende tur,
desværre var der også 2 hunde, der mente
fører skulle hente vildtet!
Resultater:
Bjergvejens Beamer, ejer og fører: Morten
Overgård, 10-10-0 IB
Mosehøjs Bufri Dixie, ejer & Fører: Rikke
Hansen, 0-0-8 IB
Balou, ejer & fører: Henrik Søgaard, 8-9-9
Bestået
Bjergvejen’s Chelsea, ejer & fører: Bent
Nielsen, 9-0-8 IB
Bjergvejen’s Gibson, ejer & fører: Jesper
Langfeldt, 8-10-9 Bestået

Lillebrusen’s Tessa, ejer & fører: Henning
Wilstrup, 10-10-10 Bestået
Mosehøjs Bufri Eros, fører: Baiba Prûse,
9-10-10 Bestået
Fenton (labrador), ejer & fører: Trine Mehlsen, 10-9-10 Bestået
Bosse, ejer & fører, Anders Hansen, 10-10-9
Bestået
Mosehøjs Bufri Tempi, ejer & fører: John
Balle Jensen, 0-0-8 IB
Mosehøjs Sidin Malou, ejer & fører: Johanna Jongstra, 10-10-9 Bestået
Lillebrusen’s Aviaja, ejer & fører: Rosmarie
Alsin (Sverige), 0-0-0 IB
Lillebrusen’s Amaroq, ejer & fører: Tommy
Neesgaard, 8-9-10 Bestået
Lillebrusen’s Oskar, ejer & fører: Allan
Kristensen, 10-10-9 Bestået
Nørlund Sisse, ejer & fører: Jytte Nielsen,
10-10-9 Bestået
Lillebrusen’s Tessa modtog KFJ apporterings pokal for bedste hund.
Tillykke til alle de præmierede hunde og tak
til dommer Poul Erik Rasmussen for en god
kritik af hundene samt til dommer aspirant
John Møller, vi håber at I har lyst at komme
og dømme Drenter igen.
Eftermiddagen bød på snak, træning samt
kaffe og dertil kage, som en af deltagerne
havde bagt. Dejligt at nogle tager initiativ til
sådan noget om aftenen blev der grillet,
eller rettere Henning Wilstrup, der havde
vundet Apporteringspokalen og samtidig
titlen som årets Drente 2009, grillede til
resten af deltagerne. Efter en vellykket dag
og aften gik alle til køjs for at være frisk til
næste dag.
Om søndagen sluttede vi af med foredrag
om Von Willebrand ved dyrlæge Helle Friis
Proschowsky. Hos Drenterne er der fundet
Von Willebrand Type 1. Vi havde behov for
at få noget mere viden omkring genfejlen
samt dennes betydning og bestyrelsen har
fokus på det og arbejder videre med handleplan i forhold til det videre forløb. Der
meldes yderligere ud fra bestyrelsen. Tak
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for en god familieweekend, tak til Jesper
og Trine, der ligger hus og udenoms arealer
til, tak til alle dem, der giver et nap med på
sådan en weekend, med fælles hjælp går det
meget bedre. Det er en fornøjelse at mødes
til familieweekend.

Racedyst på Fyn.

Det lykkedes i år for holdkaptajn Allan Bo
Kristensen, at få samlet et hold Drenter til
den Fynske racedyst. Det er kun lykkedes
en gang før at stille hold på Fyn, og en
enkelt af deltagerne måtte da også hentes
på Sjælland. Allan selv med Oskar, Jesper
Langfeldt med Gibson og Anders Hansen
med Bosse som mødtes på Sortenkær
sammen med 7 andre hold, for at vise hvad
vores hunde kan. Og det gjorde de godt,
alle tre hunde bestod - og det er kun anden
gang det er lykkedes for et hold Drenter at
bestå som hold. Vinder af racedysten blev
korthåret hønsehund, ruhår blev nr. 2 og
kleiner mynsterlænder nr. 3. Vores Drenter
kom på en flot 4 plads, lige udenfor præmierækken, men i den bedste halvdel. Særligt
skal det fremhæves, at en af vores hunde,
Gibson, samtidig er den yngste Drente der
nogensinde har bestået en Racedyst, han
var på dagen kun 17 mdr., stort tillykke til
Jesper og Gibson. De to „gamle“, Bosse og

Oskar, viste noget af det bedste arbejde på
duebanen af alle hunde, begge markerede
de perfekt, og strøg lige ud og hjem med
duerne. Stort tillykke til holdet.
Rikke.

Deltagerne til racedysten: Anders med Bosse, Jesper
med Gibson og Allan med Oscar.

5 klubs apporteringsprøve -Sjælland
Her er Henning & Tessa som både blev dagens bedste
hund og Årets Drente, tillykke med begge resultater.

Udvidede apporteringsprøve
den 15. august i Røde Kro

Tessa i gang med vandapportering.

Her er en første hånds beretning fra Rødekro. Søndag d. 15. august havde Tessa
og jeg en kanon god dag. Tidlig op om
morgen, for at tager til Rødekro til udv.
apporteringsprøve. Vi kom ned til lidt
køligt vej og overskyet, rigtig hundevejr
Vi startede med duer, Tessa markerede den
første due godt, de andre blev hun dirigeret ud til. Uden ulydighed, hun skiftede
dog greb på den sidste due. Derefter gik vi
til kaninbanen, som hun klarede i flot stil,
som dommeren sagde, der var ikke noget
at komme efter. Vandet gik også godt, ved
den anden udlagte, kom hun skæv over
søen, men brugte vinden godt og kom
hjem med den, distraktionen klarede hun
godt, men skiftede dog også greb på den
anden udlagte, Vi bestod med 206 point,
så var vores dag endnu en af de dage vi
ikke glemmer. Arrangementet var rigt godt
tilrettelagt og nogle fine arealer som var
stillet til rådighed for os.
Hilsen Lillebrusens Tessa & Henning
Wilstrup
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Prøven skulle afholdes hos Rikke og
Anders i Slagelse. Vejret var perfekt og
humøret højt. Og også træningen var i top
beroligede Orla mig med i bilen, da jeg
spurgte ind til hvornår de to sidst havde
trænet! Ok det var måske lidt on and off
med træningen, sidst de havde trænet var
vist i maj, men hvordan var det nu lige
det med fodboldlandsholdet i 1992!! Vi
ankom sammen med 8 andre deltagere og
ventede spændt på at komme i gang, Rikke
og Anders var lidt nervøse for om banen til
duerne var for let, men det viste sig allerede
ved første hunde på banen at der var vindfælder som drillede næsten alle hundene,
da Malou skulle på var vi lidt nervøse for
hvordan Malou ville klare det, 1 due kom
hjem uden problemer anden due blev der
godt nok brugt tid på samt dårlig aflevering
men acceptabelt, puha vi var stadig med –
kaninen var til gengæld spændende så den
kom hurtigt i mål, så kom turen til vandet,
hvor vores tvivl var stor, da Malou bestemt

ikke bryder sig om vand, men det lykkes
Orla at lokke Malou ud, også var den sørme
også hjemme. Vi var stolte af Malou og
Orla konkluderet – hvad sagde jeg! træningen var helt i top
Vi vil sige tusind tak for et dejligt stævne
som bar præg af hygge og godt samvær
og tilrettelæggelse, og vi glæder os til at
komme igen hos Rikke og Anders til næste
år.
Hilsen Malou, Orla og Mona
Resultater:
Mosehøjs Monfro Holger, ejer & fører:
Johanna Jongstra, bestået.
Bjergvejens C-Gibson, ejer & fører: Jesper
Langfeldt, bestået.
Mosehøjs Sidin Malou, ejer & fører: Johanna Jongstra, bestået.
Malou Phebe van Groevenbeek, ejer &
fører: Orla R. Jensen, bestået.
Mosehøjs Bufri Dixie, ejer 6 fører: Rikke
Hansen, ikke bestået.

: Orla, Malou & Mona, nu kan vi godt slappe af, prøven er overstået og vi har bestået.

Schweissprøver
Schweissprøve den 8. august i Skive
Tre Drenter deltog på beagleklubbens
schweissprøve i Skive. Alle deltog på 3
timers spor/400m. med færtsko. Alle med
fine tider samt gode bedømmelser. Her er
resultaterne:
Mosehøjs Bufri Eros, ført af Baiba Prûse fik
en 3. præmie
Mosehøjs Bufri Dixie, ført af Rikke Hansen
fik en 2. præmie
Mosehøjs Sidin Malou, ført af Johanna
Jongstra fik en 1. præmie
Schweissprøve den 15. august i Fuglsang
Skovdistrikt
På retrievernes schweissprøve deltog
Mosehøjs Bufri Dixie, ejer & fører Rikke
Hansen.
Resultat: 1 præmie, prøvens bedste hund.

Tre glade tøser og deres hunde, Baiba & Eros, Rikke & Dixie, Johanna & Malou

Efterårsmarkprøve på Samsø den 10. september
man kan komme til øen fra både Sjælland &
Jylland. Da færge sejlede fra Hov kl. 07:00
stå jeg op og gjorde mig klar til dagens
strabadser. Fra nogle deltagere hørte jeg at
man var stået op allerede kl. 05:00. Der var
også en enkelt deltager som skulle komme
fra Bornholm, men desværre sket der en
lille biluheld i Kalundborg hvor hans bil var
involveret. Så kommer man så langt hjemme
fra for at deltage på Samsø og strande man
i Kalundborg, få kilometer til færgen, det er
surt show.
Vejret var ikke alt for godt til at starte med,
det regnede, vinden var meget svag og kom
fra skiftende retninger. Men lidt vind er
bedre den det stormvejr som vi havde sidste
år. Der kunne vi ikke komme hjem fra øen.
Alt havvand var forsvundet ud af Sælvig
havn da vi skulle sejle hjem, først kl. 23:30
kom der gang i sejladsen igen.
Fredag den 10. september skulle vi mødes
Baiba Prûse og Eros fik Samsø´s solskins præmie samt
på Sælvigbugtens Campingplads, hvor vi
2. pr. UK
blev budt til kaffe og rundstykker. Alle blev
hilst på og snakken gik i gang, Holger fik
Samsø er en rigtig dejlig sted at være på
markprøven på, det er nok 5. gang at jeg har styr på hunde folkene og alle var klar til
deltage her gennem den seneste 7 år. Øen er start.
Vi havde også besøg af Frode Grønlund
rig på storslået og varieret natur med masser
og hans kone. Frode har vi savnet sidste år
af dyreliv. Landmænd producerer nogle af
og alle var glade at se ham i godt helbred.
landets fineste grøntsager og er kendt for
Hvad Frode ikke viste var, at han skulle
deres marker med masser af store græskar
hyldes i dag, både af Holger og DJU. Holger
på og selvfølgelig Samsø kartofler. Vores
havde mange pæne ord til siger angående
prøveleder her på øen er selve hr. Holger
Frodes arbejde som hundekoordinator,
Pedersen som også er øens konge, bor her
sammen med hans søde kone Karen på me- hans dommergerning og stor indsats for
jagthundesporten. Det var den nye hundeget idyllisk sted midt i den smukke natur.
koordinator for kreds 3 – Marianne HumBaiba & jeg tog turen derover allerede
melgaard som havde fået æren at oplæse en
om torsdag for at være i hyggeligt samvær
takketale fra Poul Vestervang – formand for
med Holger & Karen til aftenkaffe. Der
DJU. Takkebrevet var for Frodes dommermed kom der en sidegevinst, at vi kunne
gerning gennem 20 år og Mariane skulle
sove lidt længere om morgen. Alle andre
tildeler ham DJU´s æresnål. Frode var noget
deltagerne kommer om morgen med færge
bevæget over dette og hold en lille tale til
fra Kalundborg eller Hov. Der er godt at

os. Jeg personlig synes også han har fortjent
denne opmærksomhed. Har personlig selv
haft gode stunder med Frode som dommer
til diverse prøve.
På dagen var der 19 deltager fordelt på 2
hold. Hold 1 skulle sammen med dommer
Ole Hildebrandt til Brattingborg. Godset
omfatter ca. 1500 ha skov & landbrugsjord
og dermed er der meget dyreliv i området.
Og ifølge Ole Hildebrandt har alle fasaner,
hare og rådyr været ude at hilse på dem. På
denne prøve kunne der vist ingen fra hold
1 få IFF, alle blev afprøvet for fugl, hare og
springende dyr, der var spændinger på fra
første slip. desværre blev der kun 1 hund
præmieret.
På hold 2 var Ole Andersen dommer, der
havde vi nok lidt andet forhold. Ikke fordi
vi mangler fugle men der var ikke så meget
springende vild som på hold 1. Mange fik
gode situationer i rødbeder marken hvor der
var en del fasaner og agerhøns. Det blev til
i alt 5 præmieringer på hold 2. Heldigvis fik
vi tor vejr fra start til slut og havde en god
dag ud i markene. Vi vil gerne takke Holger,
Karen, Jens, Sten, Erik & Søren for en
veltilrettelagt prøve. Vi ses nok til næste år.
Hilsen Johanna

I foirbindelse med prøven blev Frode Grønlund hyldet
og tildelt DJU-nålen for sin store indsats i jagthundesporten
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Dansk Breton Klub
Endnu en kaldasker

www.breton.dk

Klubredaktør og formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Lissi Rasmussen, Rørdalen 5,
4690 Haslev. Tlf. 2344 5604,
lissi@breton.dk.
Reg.nr: 0575, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9,
7430 Ikast. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
jonna-peer@mvb.net
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen
Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allenfolmerhansen1@hansen.mail.dk
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
Avlsrådsformand:
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.
Tlf: 7586 3703,
beuchert@larsen.mail.dk
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Nye folk på Fyn

Aktivitetsudvalget på Fyn har udvidet
besætningen. Ind er trådt Thomas Rebsdorf
fra Børkop, Benny Kuhlmann fra Bogense
og Heine Andersen fra Middelfart. Se mere
på hjemmesiden under Sydjylland og Fyn.
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Klippet fra hjemmesiden og lettere redigeret.
„Vi skal skynde os, der kommer snart regn,
det har de lovet!“ Sådan sagde den sidst-tilkaldte dommer, der var så venlig at stille op,
idet der igen i år var lidt flere tilmeldt end 2
dommere kunne klare. Og sådan kunne det
måske også se ud, og med tanke på sidste
års prøve, hvor det bare regnede hele dagen,
gik vi også hurtigt i gang med denne nordjyske apporteringsprøve. Men regnen blev
væk, vejret var perfekt og i stedet regnede
det med gode resultater og gode hunde, og
det ville vi også meget hellere.
Jeg var hjælper med kaninen i A-prøven,
og det kan altså godt være hårdt, at skulle
løbe der - især fordi vores hunde bare var
så hurtige til at finde og bringe kaninen. Til
gengæld var jeg jo så vidne i første parket til
mange gode hunde, og det i sig selv er jo en
fornøjelse. Bindesbølles Bessie med Karsten
Gundersen fik 30 point og løb med pokalen.
Senere på dagen var jeg udelukkende
tilskuer til B-prøven, der også gik særdeles
godt - hele 3 hunde sluttede lige med 108
points. For at finde dagens vinder, blev
det til en matchning og her viste Mintos v/
Kjeld Kristensen at træning lønner sig - på
kun 2.06 minutter blev 3 emner fundet og
hjembragt.
Igen i år skal der lyde stor tak til Anni, der
udover at trylle en ekstra dommer frem, så
alle kunne komme til prøven, var koordinator for alt fra morgenmad over diplomer til
festansvarlig for den årlige Kaldaskerfest.
Der er meget, der skal gå op sådan en dag,
og vi er heldige, at ha’ en som Anni, der
både kan og vil ta’ slæbet!
Kaldaskerfest; I år skal så også lyde en
tak til Thomas „Sako“ for at ha’ valgt netop
denne dag til at holde sin 30-års fødselsdag.
Vi er sikre på, at det holdt de mest urolige
og støjende elementer væk fra vores Kaldaskerfest, Thomas selv inkluderet. Men regler

er regler, og næste år vil vi slå strengt ned på
jyder, der ikke kommer til Kaldaskerfesten,
til hvilken der jo er mødepligt for jyder. Vi
var heldigvis 35, der levede op til disse regler og vi blev beværtet af Helle og Michael,
der mødte op med maden - og den var som
altid rigtig go’. Så stemningen steg og steg,
og som jeg hørte det, blev mange rigtigt
kloge (også på hund) i løbet af aftenen. Det
er sagt før, og nu siger jeg det igen; det kan
ikke beskrives, men skal opleves...! Inden vi
kom så langt, nåede vi lige at få kåret
Årets Kaldasker; Der var flere nominerede
og der var også lidt snak om, at udvalgets
egen Anni kunne komme i betragtning. Der
var et bud på en badenymfe eller to, men det
blev en moden mand, der løb med den flotte
titel... Der var flere årsager til nomineringen, væsentligst var nok, at han på dette års
hovedprøve mistede sin hund Darwin af
syne, hvilket jo sker. Han fik derefter øje på
en hund i stand og meldte standen, iøvrigt
samtidig med den anden hundefører. Det
var imidlertid den andens hund og imens
alt dette skete gik Darwin stille og rolig
hinter ved sin fars side - nok det sidste sted
Flemming havde regnet med at ha’ sin hund.
Havde det nu været Darwin i standen, var
Flemming blevet belønnet med en præmi

ering for sit sats, og en belønning blev det
også til, idet Flemming altså blev udnævnt
til Årets Kaldasker med et flot hjemmelavet
krus til evig arv og eje. (venligst produceret
til lejligheden af Lisbeth Hansen). Flemming blev budt velkommen i det gode selskab af tidligere års vinder af prisen, Karl,
der desuden havde fået fremstillet en kasket,
som han overrakte Flemming. Heraf fremgår tydeligt, at Flemming nu er blevet del af
den eksklusive gruppe af Kaldaskere - og vi
glæder os rigtigt meget til også fremover at
være sammen med Flemming til træning og
prøver, naturligvis med kasketten på.
Lene Kaufmann

Flot unghundepris
Dansk Breton Klub fik i sommers overrakt
en flot gave fra en af klubbens pionerer
Arne Bjergfeld. Det er en signeret tegning
(akvarel) af Leif Ragn Jensen, hvor en
breton lystigt boltrer sig. Sådanne tegninger
findes der ikke mange af.
Arne Bjergfeldt har betinget sig, at tegningen skal uddeles til (eller vindes af) en
unghund. Bestyrelsen har fået i opdrag at
fastlægge propositionerne for dette.
Bestyrelsen har valgt at skæve til propositionerne til årets unghund med fokus på
markpoint, da udstilling og apportering
ikke er på dagsordenen frem til årets hovedprøve i 2011, hvor prisen skal uddeles.
Point medregnes fra efterårets markprøver
og frem til og med lørdag på klubens hovedprøve. Kun præmieringer opnået mens
hunden er under 24 måneder kan tælle med.
Med hensyn til pointgivningen (markprøvepoint) henvises til propositionerne for
Årets Hund i Dansk Breton Klub.

Årets kaldasker Flemming Knudsen .

med maksimum og 1. præmie. Han blev dog
tæt forfulgt af Gribskovens Cæsar (Tikki)
v. John Hjernø, der ligeledes fik 1. præmie
og 105 point. John havde fået at vide, at
man ikke må tilmelde sig a-prøven, når den
er bestået (med pokal). Tikki er ellers kun
22 måneder gammel. Plus til Østfyns, men
Gribskovens tog altsåogså 3. pladsen med
Gribskovens Faru, der desværre missede
en due på den svære vandbane og måtte ”nøjes” med en 3. præmie. Til gengæld nåede
Østfyns Juno ikke i mål denne dag, selv
om Mogens ihærdigt baksede med Fredes
hund. Hvis vi tager med, at Frede har et
medansvar for Gribskovens Cæsars positive
udvikling, må dysten mellem Østfyns og
Gribskovens hermed være uafgjort.
På a-prøven stillede Eddie Grundahl med
sin nye voksne hund Theo, som han vist nok
kun havde haft i 1 ½ måned. Eddie og Theo
Sidste år efterlyste Frede Nielsen (prøvean- gen var sat af. Det lykkedes godt nok ikke at kom i mål lige foran Oskar og Faru. En flot
svarlig på Fyn), at landets dumpekandidater lokke to dumpekandidater fra Sjælland med. præstation af Eddie, der nu kan sidde og
Det var nu nok meget godt af hensyn til det nyde synet af pokalen det næste års tid. En
– især dem fra Sjælland – mødte op på Fyn
stor cadeau til Søren Stærkjær som efter lidt
fynske selvværd, da den ene var fra kennel
til klubbens apporteringsprøve.Grundet
fravær stillede op med sin engelske setter,
ferie og særlige familiebegivenheder var jeg Gribskovens. Forklaring følger.
og bestod på bedste vis. Tak til Lars Nielsen
under alle omstændigheder nødsaget til at
Dagen inden prøven landede en mail i
for god og fair bedømmelse af hundene på
tilmelde hunden til B-prøven på Fyn, selv
”postkassen”. Frede var forhindret i at
både a- og b-prøven.
om jeg på hundens vegne både frygtede
deltage, men havde sikret sig, at fornuftige
Vejret var ikke det bedste, men så kunne
folk tog over på prøvedagen. Frede var ked
vandbanen og slæbet på en tør stubmark
i høj sol. Sønnen fik samtidig lov til at
af, at han ikke kunne overvære kampen mel- deltagere og tilskuere gå og small-talke
tilmelde sig a-prøven, da han gerne vil snuse lem kennel Østfyns og kennel Gribskovens. under regnslagene, herunder drøfte den lidt
uheldige racedyst på Fyn, hvor ej brugte
lidt til det jagtlige hundearbejde.
De eneste to kenneler, som var tilmeldt på
B-prøven med to hunde hver. Frede er jo en apportemner lå på uhensigtsmæssige steder
Det viste sig, at jeg i sidste øjeblik alligevel fik lejlighed til at deltage på Sjælland, og venlig mand, så han huskede, at undskylde, m.m. Østfyns Josie var ene om at bestå
denne dag.
sørme om ikke B-prøven blev bestået (for
at Gribskovens måtte tage til takke med 3.
Redaktøren
første gang) med 1. præmie. Men, bordet
og 4. pladsen.
fangede. Vi var tilmeldt på Fyn, og nu er
Nå, den næsten usårlige fynsmester Jørn
fynboer jo rare mennesker at besøge. Lørda- Brænder med Østfyns Josie gennemførte

Udfordringen fra Fyn
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Sjællandske racedyst

Den sjællandske racedyst var som sædvanligt sat på programmet den næst sidste
søndag i juli måned.
Vejret var rigtigt hundevejr, en lille vind,
let overskyet, ikke for varmt og en let regnbyge. Men det hjalp ikke Breton holdet, som
bestod af: Jens Frost og Stevnsåens Delta,
Søren Mark Jensen og Gribskovens Zulu
og Merete Larsen og Thingmanns Mille
(Molly).
Holdet startede på duerne, Delta fik ikke
den ene due med hjem, Molly tog for hårdt
fat i den ene due, MEN Zulu redede holdets
ære og fik 10 point.
Stadig med humøret i behold fortsatte vi på
vandet, her fik alle 3 hunde 10. På kaninbanen startede Delta med at få 10, Molly fik
trukket et point, da hun tog kanin udlæggerens spor tilbage og Zulu fik trukket et point
da han gav et bjæf fra sig da han startede.
Trods det magre resultat havde vi en god
dag på Hagested- Gislinge jagtforenings
gode arealer.

Mesterskabsprøven
i apportering afholdes i november
Dansk Breton Klub har desværre fået meddelelse om, at Jagtvæsenet på Lerchenborg
er blevet nedlagt, hvorfor klubben ikke
mere kan afholde sin mesterskabsprøve i
apportering på disse arealer. Der arbejdes
ihærdigt på at finde et nyt terræn, og prøveleder Aage Stenhøj Jørgensen er i skrivende
stund ved godt mod.
I øvrigt kan klubben glæde sig over, at alle
12 indbudte deltagere i år er kvalificeret
direkte på årets prøver, og så er der også
2 rene reserver, før øjnene skal rettes mod
deltagere fra sidste år. Rigtig flot, hvor især
bretonfolk i det nordjyske har imponeret
med 8 hunde, der opnåede 1. præmie. Ialt
deltog 25 bretons på B-prøven, hvor 14
bestod med 1. præmie, 1 med 2. præmie og
2 med 3. præmie. Et flot resultat.
Forholdsmæssigt har 6 fra Nordjylland, 2
fra Fyn og 4 fra Sjælland kvalificeret sig,
hvilket er:

Kassererskifte i Dansk Breton Klub

Lissi Rasmussen har efter moden overvejelse meddelt bestyrelsen,
at hun fratræder som kasserer den 30. september 2010. Bestyrelsen
beklager meget, at Lissi ikke længere har mulighed for at besidde
denne stilling, som hun har løftet på bedste vis.
Til almen orientering er kassereren ikke valgt, hvorfor opgaven
ikke bare kan sælges til suppleanterne. Bestyrelsen er helt naturlig
pligtig til at påtage sig opgaven eller finde en afløser for Lissi.

Mintos (108) v. Kjeld Kristensen, Bindesbøl Bessie (108) v. Karsten Gundersen, Kia
(108) v. Gudmund Jensen, Aulumboens
As (105) v. Torben P Petersen, D-Aiko De
L´ardour (103) v. Sven Bjerg, Krico (101)
v. Steen Thomasberg, Østfyns Josie (108)
v. Jørn Brænder,Gribskovens Cæsar (105)
v. John Hjernø, Thingsmanns Miro (108) v.
Bent Olsen, Siena (108) v. Anni ”Stevns”
Hansen, Thingmanns Molly (108) v. Merete
Larsen og Gribskovens Faru (102) v. Søren
Stenhøj. Reserver bliver Teik (96) v. Karl
Hansen og Richo (93) v. Harry Jensen.
De kvalificerede hunde og deres ejere
modtager en selvstændig indbydelse, når
tingene falder på plads.
Redaktøren

Bestyrelsen har i starten af september taget kontakt til flere personer for at finde en ny. Om det er lykkedes at finde en ny kasserer,
vil du kunne se på hjemmesiden.
Bestyrelsen skal benytte lejligheden til at takke Lissi for hendes
store indsats gennem årene. Der er lagt mange timer med at holde
medlems- og bladkartoteker ajour, og så har der været bogføring
af bestyrelsesmedlemmernes og prøveledernes mfl. håbløse bilag/
regnskaber.
Søren Stenhøj, Formand

PORTRÆT AF: Harry Jensen Af Pernille Hansen
2. Fortæl lidt om opstarten. - Jeg har dyrket
mange forskellige former for jagt, både
land- og strandjagt. Min jagtdebut fik jeg
officielt som 16-årig (her griner Harry lunt).
Med bretonen kom siden hen interessen for
prøverne. Førnævnte „Sita“ var en fantastisk
1. Hvornår startede du med at have breton - jagthund. Fra hende fik jeg en tævehvalp,
og hvorfor? - Tilbage i 1974 så jeg en artikel „Mirell“, som efterfølgende blev mor til
„Trold“, som er den hund, jeg har vundet
om bretonen i et jagtblad. Beskrivelsen af
racen lød interessant, og jeg tænkte, at det
mest med. De sidste år har jeg ikke været
kunne være en race for mig. Indtil da havde så aktiv p.g.a. sygdom. Så idag går jeg mest
jeg haft både engelsk setter, pointer, ruhåret på riffeljagt. Bentøjet er ikke, hvad det har
hønsehund og gravhund. En bekendt fraråværet! Jeg har haft 6 bretoner ialt. Idag har
jeg bare een, „Rico“, en hanhund.
dede mig at købe breton, fordi han mente,
at man kendte for lidt til racen. Så jeg købte
3. Hvilke „kampe“ skulle kæmpes i starten? - Jeg har kun gået på prøve med mine
en kleiner münsterländer istedet. Den døde
dog i en ung alder. Min værkfører havde en bretoner. Man kunne ikke undgå at få nogle
„stikpiller“ fra de andre hundefolk, når man
breton af canadisk afstamning, men uden
stamtavle. Han mente, hunden blev aggresiv gjorde klar til at slippe sin hund i en roaf at gå i hundegård, og han tilbød, at jeg
emark. Der var mange fordomme at kæmpe
kunne få den for at hente den. Det gjorde jeg imod. Men når man så stod med en 1. pr., så
så og fik da en hæderlig jagthund ud af den. blev der kigget! Bretonen skulle i hvert fald
ha` gjort sig meget fortjent til det, hvis den
Senere, da jeg skulle have ny hund, var
fik en præmiering. Man fik ikke noget forder en ruhårsmand, som anbefalede et kuld
bretonhvalpe efter „Bresikis Gitte“. Faderen ærende. Men ofte slog bretonerne de andre
Harry er kendt af de fleste i Dansk Breton
var ikke kendt i prøvesammenhæng. Det
racer på fugl. Det var dens stærke side.
Klub. Nye medlemmer får her en chance
for at stifte bekendsskab med ham. Sammen endte med, at jeg fik en tævehvalp fra dette
4. Hvad lægger du vægt på hos en breton? med hustru Birte har Harry stået for at samle kuld. Hun hed „Sita“ og blev en super jagtHvilke kvaliteter skal den have? - Den skal
terræn i det midtjyske til DBK´s hovedprøve hund. Hun blev stammoder til de kuld, der
senere kom til verden hos Birte og mig.
ville gå på jagt, der skal være fart i den, men
ved Videbæk siden en anden kendt bretonmand, Bent Stensbjerg, tilbage i 1988 henvendte sig p.g.a. mangel på terræn til netop
hovedprøven. Jeg fik en snak med Harry
omkring, hvorfor han i sin tid fik breton, og
hvordan det er gået siden opstarten.
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den skal samtidig være medgørlig, så den
kan styres. Den skal tage marken godt med.
Ikke noget med stiksøg! Og så skal den
være en god familiehund.
5. Hvordan bibeholder vi disse kvaliteter?
- Man skal avle på rolige jagthunde. Det
skal ikke være „fartmaskiner“. Jeg synes,
de avlskriterier, vi har i klubben, er gode
nok, men hanhundematerialet er for smalt.
Vi har en hanhundeliste, men det er kun få,
der bliver brugt. Alle vil bruge de samme
hanner, og jeg kan jo godt forstå det, men
avlen skulle helst spredes lidt mere. Der kan
gå gode jagthunde rundt ude blandt jægerne.
Dem bør man også bruge. Hvalpe herfra kan
komme på „Hvalpeliste iøvrigt“.
6. Er der særlige hunde (udover dine egne)
som du husker - og hvad huskes de for? „Paw“, som ejes af Søren Pedersen, er en
virkelig god hund. Den er iskold på fugl, og
den går godt på marken. Brødrene „Marco“
og „Marki“ var to gode hanhunde, som gik
godt på marken. Lige så med „Marco´s“
søn „Syrach“. Tilbage i tiden var det „Langvads Tjell“, som imponerede.
7. Hvad er dit syn på importer og udenlandsparringer? - Nyt blod er godt - og nødvendigt! Men man skal være kritisk og sætte
sig godt ind i tingene, inden man kaster sig
ud i det.
8. Hvordan synes du, det går med bretonen
idag? - Vi ser mange gode bretoner. Jeg
var imponeret over unghundene ved årets
hovedprøve. Føreren har dog en stor betydning. En god fører kan få en middelmådig
hund op, og en dårlig fører kan ødelægge
et godt emne. Efterskudsarbejdet er vigtigt.
Der er for få, som interesserer sig for det.
Enhver hund kan jage en fugl op!
9. Hvilken rolle skal bretonen have idag og
i fremtiden? - Først og fremmest er det en
jagthund. Jeg har altid brugt mine bretoner
både til jagt og prøver. Bretonen skal fungere for den almindelige jæger.
10. Er der noget vi kan gøre bedre? - Folk
skal være bedre til at slutte op om aktiviteter, der ikke kun handler om markprøver.
I hvert fald er det det, man ser her i det
midtjyske. Når jeg arrangerer marktræning,
kommer der masser af folk. Men når jeg
arrangerer apporteringstræning, så kommer
der ikke et øje!
11. Hvordan ser du fremtiden for bretonen
i Danmark? - Den må gerne være både en
jagthund og en prøvehund. Jeg håber, racen
bliver mere udbredt, for det fortjener den. Vi
skal gøre bretonen mere synlig for den almindelige jæger bl.a. ved at deltage i lokale
jagtforeningsarrangementer, hvor flere racer
mødes.
Dette blev de sidste ord i en hyggelig samtale med en mand, som ihærdigt har arbejdet
for racen i mange år.

Min første apporteringsprøve
Min interesse for jagt og hundesport er startet i en ung alder, på grund af at det meste
af min familie har noget med jagt at gøre.
Jeg begyndte at gå mere og mere med på
jagt og hundetræning. Så for noget tid siden
besluttede jeg mig for, at jeg skulle bestå en
apporteringsprøve.
Det startede med at jeg trænede ved en
skov sammen med min far, for at lære
regler, kommandoer osv. Der fik jeg nogen
problemer, fordi min hund, Gribskovens
Faru, har lært, at han skal aflevere vildtet til
min far.
Derefter begyndte jeg at gå til hundetræning med breton-klubben. Der fik jeg igen
nogle problemer. Jeg havde ikke før kunnet
træne i vand med Faru. Da dette var i sommers, var Faru meget ivrig efter at komme i
vand og nedkøle, og derfor har har han haft
det med at knaldapportere.
Den 18 juli oprindede dagen for ESK’s
(engelsk setter klub) A prøve på sjælland.
Vi var femten førere, der stillede op. Vi
startede på duebanen. På vej op til dommeren begyndte at ryste og blive tør i halsen,
den mindste lille ting irreterede mig, rettere
sagt jeg var ekstremt nervøs. Desværre
havde Faru dårligt greb og nogle andre fejl,
defor fik Faru og jeg desværre kun 7 point.
Den næste var kaninen. Her var jeg ikke
helt så nervøs, men stadig kunne jeg ikke
lide det faktum, at Faru ikke fik lov til at se,
hvor kaninen blev lagt. Faru startede med

at løbe lidt langt ud for at få vind i næsen,
derefter gik han direkte hen til kaninen og
apporterede den. Jeg var så lykkelig, da
dommeren gav Faru og jeg 10 point.
Efter lidt tid kom jeg på vandbanen.
Her følte jeg mig faktisk lidt selvsikker.
Selvfølgelig knaldapporterede Faru så snart
at duen ramte vandet. Som selv nogle af
de mest rutinerede hundefolk ville gøre,
forsøgte jeg at kalde hunden ind, men
stoppede kort efter, da det gik op for mig at
pointet var tabt.
Under hele prøveforløbet, gik min far tur
med vores 3 måneders hvalp, så Faru ikke
apporterede til ham. Han var lidt ærgerlig over, at han ikke fik set Farus og min
præstation.
Jeg er stadig meget stolt over mine og
Farus 26 point.
Oskar Stenhøj Mortensen - 14 år
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Dansk Pointer Klub
Christian Johansen 70 år

www.pointerklub.dk

Tidligere Formand og æresmedlem i Dansk Pointer Klub.

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

Pointere på Frijsenborg

Dansk Piontyer Klub var sammen med de
øvrige engelske racer med i et publikumsfremstød på årets Frijsenborg Explorer.
Fotos: Niels M. Ovesen.
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Christian Johansen med Oliver lige før finalen på DM 2009. Foto: Flemming Østergaard.

Når man har kendt Christian i mange år og
ser ham en del, er det ganske uforståeligt.
Vitaliteten stråler ud af den slanke og sportstrænede mand. Initiativrig, handlekraftig og
fuld af virkelyst, sådan kender vi fødselaren.
Dansk erhvervsliv, specielt i den fødevareindustrielle del, har nydt meget godt
af Christians kolossale evner, ikke mindst
medarbejderne, der høj som lav, vidste at
de altid kunne regne med ham, selvom han
krævede en umådelig stor indsats af alle,
ligesom af sig selv.
Efter devisen har man evnerne har man også
forpligtigelsen, ophørte et selvvalgt kort
otium og Christian tog igen arbejdstøjet på –
heldigvis for de virksomheder han trådte ind
i bestyrelsen for, naturligvis som formand.
Dansk hundesport og her specielt DPK
har også trukket meget på Christians evner
og store arbejdskraft. Et mange årrigt stort
arbejde som dommer på topniveau, har alle
vi hundeførere nydt godt af, det er meget
sjældent en prøveleder har fået nej hvis de
har spurgt Christian om at være dommer,
ofte har han måtte lade sine egne hunde
blive hjemme, for at hjælpe andre. Christian har været medlem af dommerudvalget
af to omgange, hvoraf den sidste del som
formand, hvor han stadig er. Han har med sit
overblik, skabt ro og respekt om et udvalg,

som alle hundesportsfolk har en mening om.
I Dansk Pointerklubs bestyrelse har
Christian ydet en stor indsats i mange år,
naturligvis som formand i langt de fleste.
Under din ledelse kørte Dansk Pointer Klub
som en smurt maskine og vi der har taget
over, har haft en let opgave.
Hundemæssigt er du som vin, blevet bedre
med årene, måske fordi du har bedre tid. Du
har haft mange hunde, som har klaret sig
godt, både på jagt og i konkurrence. Her kan
nævnes både Rex og Brit, som gik til tops
på vore prøver, men Stormosens Oliver har
givet dig de største sejre og tror jeg også de
bedste timer, faktisk var du og Oliver kun en
fasan fra en DM sejr i 2009.
Over dine mange initiativer og glæder,
stråler nu dine børnebørn, som du bruger
den tid på de ønsker. Du lærer dem livets
rette værdier, fiskeri, jagt og hunde samt
natur. Du taler ofte med stolthed om dem,
her går livet op i en højere enhed.
Vi dine hundevenner, Dansk jagthundesport
og Dansk Pointer Klub ønsker dig tillykke
med dagen og er overbeviste om at vi vil få
mange gode timer sammen fremover.
På Dansk Pointer Klubs vegne
Flemming Fuglede Jørgensen, Formand

Mindeord om Lissi Sommer
Lørdag, den 17. juli 2010 døde medlem
af Dansk Pointer Klub Lissi Sommer.
Lissi sov, efter længere tids sygdom,
stille ind i sit hjem omgivet af de nærmeste.
Lissi var om nogen den ultimative madmoder - altid engageret i planlægningen
af diverse aktiviteter. Lissi var således
med i opstarten af klubbens familiedage,
hvor hun med stor entusiasme bidrog
på bedste vis. Lissi var ligeledes altid
at finde når der blev afholdt apporteringsprøver på Djursland, og naturligvis
også når klubbens medlemmer kom
til Ryomgaard i foråret for at deltage
i ”Kampen om skydestokken”. Et af
årets højdepunkter for Lissi var klubbens hovedprøve. Lissi var tovholder for
”Djurslændingene” og sørgede for at alt
var planlagt til mindste detalje – ingen
manglede hverken mad eller drikke!
Ligeledes mindes mange med sikkerhed
Lissi´s slikpose, som altid blev budt
rundt når der var ophold i afprøvningen.
For sit store engagement og altid positive opbakning, blev Lissi yderst fortjent
hædret med Mattes Kande i 2007.
Børge har med Lissi´s bortgang mistet
en trofast støtte i det daglige, og ikke
mindst i forhold til træningen af hundene. Lissi havde specielt taget på apporteringstræningen, og vi er mange som
er blevet hjulpet af både Lissi og Børge´s
gode råd og træning.
Vi vil altid mindes Lissi´s omsorg og
hygge. Vores tanker går til Børge og
den øvrige familie som har mistet et fast
omdrejningspunkt.
Ære være Lissi Sommers minde
På DPK´s vegne
Lars

Svend Buchhave 70 År

Den 4 November fylder Svend 70 år, det
skulle man ellers ikke tro, med den ildhu og
entusiasme og altid gode humør, du lægger
for dagen, med dine hunde, børnebørn og
familien.
Svend du er omdrejningspunktet, ja krumtappen, for os engelske hundesportsfolk på
Fyn.
Hver sommer holder du dressurkurser,

med en kæmpe succes, hvor alle kan deltage uanset rase. Du står gang på gang til
rådighed, som prøveleder eller terrænleder,
på de dejlige terræner I det midtfynske. Du
og Karen stiller jeres hjem til rådighed for
talrige arrangementer, apporteringsprøver,
træningsture. Jeg kunne blive ved.
Som opdrætter er du helt klart en af Dansk
Pointer klub`s største. Du har sendt utallige smukke og stilrene Pointere fra Kennel
Metrinelund ud i verden ikke blot i Norden,
men også i Europa og USA. At Begynde at
nævne dine hunde og resultater vil jeg ikke,
det vil være for omfattende, men en ting
er sikkert, der er atter et kuld Metrinelund
hvalpe på vej.
Svend, du er en stor kapacitet for klubben
og hundesporten i særdeleshed, og det er vi
mange der vil sige dig tak for, med ønsket
om held og lykke fremover.
Du ønskes hjertelig tillykke med de 70 år
Dansk Pointer Klub
Alex Nissen

I rypefjeld

Verdensudstillingen i Herning

Næsten 20.000 hunde var i weekenden
26. og 27.juni samlet for at konkurrere
på den store Verdensudstilling i Herning.
Lørdag blev gruppe 7 afviklet, og der var 4
”lokale” danske repræsentanter.
Jens Have opnåede Very good i championklasse på de 2 kuldsøskende DKCH
Mjølners Idun og DKCH Mjølners Magni.
Idun blev 3.vinder i championklasse, tæver
– mens Magni blev 4.vinder i championklasse, hanner.
Arne og Maria Larsen startede også med
2 kuldsøskende. UG`s Diesel opnåede
VG og blev 2.vinder i åbenklasse, hanner.
UG`s Dychess fik VG og blev 1.vinder i
åbenklasse tæver.
BIR blev SEASYDE SWEETEST
WHISPERTOWEIMPOINT, Ejere:Edwin
& Kristina Lenaert fra Belgien
/FS

Foto: Alex Nissen.

Jagt med stående fuglehund har mange facetter. Det er ikke altid så let, men det sværeste er ofte det bedste. En af de sværeste
og mest krævende jagtformer med stående
hund er rypejagten.
Det store vilde fjeld med de uendelige
vidder. Ryper rigtige vilde fugle som letter
fra de lave birkekrat og kaster sig bort over
fjeldsiderne efter den skrattende stegg.

Smukt høstvejr, barskt vejr med sne og
slud, kulde, varme alle ingredienserne er
der. Knokle op ad fjeldsiden med rygsækken
for at komme til terrænerne, og når man så
kommer op, kan man stå der med hatten i
hånden og fælde en tåre over det uendeligt
smukke syn som breder sig foran en.
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Engelsk Setter Klub i Danmark
Setterdag på Sjælland

www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com
Formand:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email: minna.clausen@get2net.dk
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær:
Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup
Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
Hvalpeformidling:
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjenneslev.
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
Webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk
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Setterdagen var igen i år ramt af det dejligste sommervejr. Temperaturen var allerede
fra morgenstunden oppe på 20 grader.
Arealerne på Kirke Stillinge Jagtforenings
arealer er dog helt perfekte, så dagen forløb
på bedste vis. Prøven havde Engelsk Setterklubs bestyrelsesmedlem Ulrik Knaack
Nielsen som prøveleder, og Børge Holm
og alle hans gode hjælpere beviste endnu
engang at de mestrer alle de praktiske opgaver, der hører til sådan et arrangement. Tak
for det. Til frokosten var der fire engelske
settere, der havde bestået med maximumpoint. Efter en spændende matchning var det
endnu engang Jørgen Krogh og Peregrinus
Fleur, der stod med pokalen i hånden. Til
racedysten udtoges desuden Finn Johansen

Træning på heden

med Jack og Allan Rasmussen med Østkystens Jeppe. Jan Marinussen med Senja’s
Ofir blev bedste unghund og fik dermed
ungdomspokalen.
Efter frokost gav Finn Møller Jørgensen en
række unghunde en uofficiel bedømmelse af
hvalpe og unghunde der endnu ikke havde
stillet på en udstilling, således at førerne
kunne få et godt praj om, hvordan de stod
udstillingsmæssigt.
Til slut en stor tak til Ulrik og hans hjælpere for en hyggelig dag og en vel tilrettelagt prøve. Tak til hundeførere og publikum
for en dejlig dag.
Øystein Grandorf

som deltog, men også en håndfuld pointere
havde valgt at åbne efterårets træning i det
Jægere med stående hunde værdsætter næfysisk krævende terræn.
sten træningsturene i marken ligeså højt som
Alle hunde kom for fugl, og stort set alle
efterårets jagter. De første ture efter parhønhunde opnåede også at præstere ”godsene i det første spirende forår er lise for
kendte” fuglearbejder.
både hundens og førerens sjæl og legeme,
Vejret viste sig begge dage fra sin pæne
og det samme gælder, når hunden i august
side. Træningen kunne foregå i skjorteærslippes på sensommerfarvede marker. Her er
mer, og hundene oplevede, hvordan det
det også, at det skal afsløres, om hønsenes
tærer på kræfterne, når der skal arbejdes i
pardannelse i foråret har båret frugt: Er der
højeste gear i høj sol og varme.
stærke flokke på reviret, eller lever nogle
Begge dage blev afbrudt af hyggelige fælles
par fortsat i ensomhed?
spisepauser på rastepladsen ved Trehøje,
Traditionen tro havde Engelsk Setter Klub
hvor erfaringer om hunde og jagt blev
også i år inviteret til træningsweekend på
udvekslet.
heden ved Trehøje. Den 14. – 15.august
En stor tak til Knud Overgaard for en
havde Knud Overgaard og hans trofaste
herlig weekend på heden skal lyde fra alle
hjælpere arrangeret to træningsdage på disse
deltagende hundeførere.
vidtstrakte og naturskønne områder.
Jeg er sikker på, at de gerne kommer igen
Der var vel omkring 40 ”startende” hunde,
næste år.
som fordelt over de to dage prøvede kræfter
med hedens stride vækster og en overorHarris Jensen
dentlig fin og spredt bestand af agerhøns.
Det var hovedsageligt engelske settere

Klitapportering i Uggerby

Ny udstillings champion

Igen i år stod Ingemann Albrechtsen for
Klitapportering og weekendhygge i det
nordjyske.
Han havde sørget for rigtig godt vejr og en
masse godt mad til grillen.
De fleste deltagere var mødt op fredag eftermiddag med telte og campingvogne. Der
var naturligvis god grillhygge og en masse
hundesnak om aftenen.
Lørdag startede apporteringskonkurrencen
ved klitterne. Terrænet var et vådområde,
hvor hundene skulle passere en kanal for
at komme ud til duerne. Der var udkastet 4
duer, fire forskellige steder.
Herefter skulle der apporteres i klitter. Her
var der lagt et rådyrløb og et rådyrhoved ud.
Apporteringen foregik på tid, og der var sat
en max. tid.
Vinderen blev Nordvestjydens Uso, Tage
Skov.
2.vinder blev Videkærs Exon, H.P.Clausen
3.vinder blev Heegårds Skipper, Simon Toft
Lorentzen
En stor tak til Ingemann for et vellykket arrangement, og en god weekend

Frijsenborg Explorer d.22.08
Udstilling
Brugsklasse Hanner
Østkysten´s Pax
Allan Højrup
EXCL, 1. vinder, Certifikat, BHK 1, BIM
Brugsklasse Tæver
Klintholm´s Afroditte
Jane Mortensen
EXCL, 1. vinder, Certifikat, BTK 1, BIR
Hermed opnået Afroditte sit 3. Certifikat
og blev DANSK UDSTILLINGS CHAMPION
Dagen blev afslutte på flotteste vis, ved at
handler Sigrid Wallgren-Bang førte Afroditte til sejer og blev Best In Show

Engelsk setter klubs apporteringsprøve på Fyn.

Der var til prøven tilmeldt seks hunde til
apporteringsprøve og 1 til udtagelse til
racedyst.
Prøven blev afholdt under hyggelige forhold
hos Svend Buckhave og dommer var Anders
Varming.
Alle hunde bestod og pokalvinder blev
Kogtved’s Vincitore ved Valdemar Larsen
De tre udtagne hunde til racedysten blev:
Kogtved’s Vincitore – Valdemar Larsen
Heiankleivvas Stoffer – Henning Klokker
Lammefjordens Freja – Lars Nielsen
Til den efterfølgende racedyst i sortenkjær
på Fyn startede vi alle godt, men desværre
var en af hundene ikke med på at få kaninen
hjem, så holdet dumpede, hvilket mange
andre racer også gjorde på kaninbanen, men
vi var alle i godt humør og klar til en ny dyst
næste år.
Mvh
Lars Nielsen

ESK ønsker tillykke til alle med de opnået
resultater
Se øvrige resultater på hjemmesiden.

Dødsfald
Onsdag d. 14. juli døde Engelsk Setter
Klubs æresmedlem Karl Christiansen.
Et langt og begivenhedsrigt liv, hvor de
sidste par år førte megen sygdom med sig,
er slut.
Karl blev medlem af Engelsk Setter Klub
tilbage i midt 50´erne og kom i bestyrelsen
i 1965. I 1971 blev han valgt ind i Derbyudvalget, en post som Karl satte meget
stor pris på og som han forvaltede på
bedste vis. I 1972 blev han næstformand
i Engelsk Setter Klub og i 1973 blev han
valgt til formand. I 1974 blev han valgt
ind i FJDs bestyrelse, også her sad han i
en periode som formand. I 1976 blev han
også valgt ind i DKK´s repræsentantskab.
Han valgte at udtræde af Engelsk Setter
klubs bestyrelsen i 1979.
Karl Christiansen har gennem tiden
været en ivrig hundefører på prøver rundt
omkring i landet, specielt husker man Kalygaards Jesper, som også opnåede titlen
som Dansk Eksteriør Champion.
ESK har altid stået Karl Christiansens
hjerte nær, altid parat til at forsvare racen.
Karl Christiansen var ligeledes gennem
mange år markprøvedommer, som han forvaltede på bedste vis og han dømte mange
de fornemme prøver.
Karl Christiansen har gjort et stort stykke
organisatorisk arbejde for både ESK og
FJD. For dette store stykke arbejde blev
han i 1988 udnævnt til æresmedlem af
Engelsk Setter Klub.
Vi vil altid i taknemlighed mindes Karl
Christiansen for alt det gode arbejde han
har gjort for hunde sporten og ikke mindst
Engelsk Setter Klub.
Ære være Karl Christiansens minde.
Engelsk Setter Klub i Danmark

Jane og Afrodite.

Dkk´s udstilling i Vejen d. 15.08
Mellemklasse Hanner
Set´r Ridge´s Delevering The Dream
Ejer: Tonny Bergstrøm
EXCL, BHK. 1, CACIB, BIR, BIG 3
Juniorklasse Tæver
Set´r Ridge´s Wild At Heart
Ejer Tonny Bergstrøm
VG, 1. vinder

Foto: Alex Nissen.
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To dansk ejet Engelsk Setter verdensvindere - WDS, Herning
interesse for racen som hovedparten af ES
klubben har, nemlig jagt. Men vi deler dog
den samme lidenskab, racen ES. Vi elsker
vores hunde og agter at fortsætte med racen
og som nogle også har bemærket, dukker vi
op til forskellige arrangementer. Alt sammen
for at iagttage, lære og forhåbentligt vil nye
venskaber opstå.
Vi er derfor også meget taknemmelige for
den opbakning der var til os, fra nogle af de
Danske ES folk på Verdensudstillingen og
ikke mindst for de, som ” greb knoglen” og
ønskede tillykke. Tak for det.
MVH Tonny & Tina Bergstrøm

Forud for denne overskrift ligger der en
historie som rummer mere end bare at have
hund og ikke mindst en Engelsk Setter.
For os var det en følelsesmæssig oplevelse
udover det normale.
Vi begge er ikke novicer i hundeverdenen og for at gøre en lang historie kort,
så havde Tonny et opdræt af Amerikansk
Staffordshire Terrier i 16 år, hvor mange
Nationale Champions og Internationale
Champions samt Europavinder og Verdensvinder blev handlet til perfektion. Udover
det opnåede vi at have Årets hund i vores
vidunderlige specialklub Dansk Terrier
Klub med den første og eneste Amstaff, som
opnåede den titel. Ligeledes så er der også
nogle enkelte Staffordshire Bull Terriers i
kennelen, som er Verdensvinder og Europavinder.
Tina har opdrættet Skye Terriers samt
West Highland White Terriers siden 1989
og havde også en overgang Basenjis. Det er
blevet til mange udstillings Champions og
efterhånden har kennelen rundet omkring
700 titler, deriblandt Verdensvindere, Europavindere og Cruft vinder. Flere gange Årets
Opdrætter, Årets hunde i racerne i 16 år
etc. Ligeledes er Tina blevet indstillet som
dommer af DTK. Så udstillingsverdenen er
ikke nyt for nogle af os. Det var også på en
udstilling vi mødtes, så lidt godt kommer
der ud af den verden.
Engelsk Setter er en race vi har beundret
utallige gange på udstillinger verdenen
rundt. Vi udstiller 30 – 35 gange om året i
hele verdenen. Lige fra USA til Rusland etc.
Igen og igen blev vi betaget, når vi så den
smukke og venlige race. Men vi havde ikke
nogle planer om, at eje en de næste par år.
Desværre måtte vi kæmpe en forgæves
kamp imod den nye hundelov, som forbød
12 racer udover de 2 som var forbudte,
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deriblandt vores Amerikansk Staffordshire
Terrier. Igen og igen måtte vi bare se til,
hvorledes vores race blev udhængt som et
frådende vilddyr, noget vi slet ikke kunne
genkende. Desværre har medierne så meget
magt i vores hverdag, at en tåbelig hundelov
blev godkendt og vi måtte sige farvel til 16
års opdræt, netværk og ni hunde! Hunde vi
havde et smukt forhold til og af kærlighed
til dem, måtte vi sælge og udstationere dem
i udlandet, fordi vores hunde altid har løbet
løs på markerne uden mundkurv. Det hundeliv skulle de fortsat have.
Så Tonnys drengedrøm om en Engelsk Setter blev opfyldt. Som sagt havde vi studeret
ES og gang på gang faldt vi for den samme
type, nemlig den type Melissa Newman fra
Set´r Ridge´s kennel i USA har. Hun tilbød
os Set´r Ridge´s Delivering The Dream,
Houston og vi fik ham hentet. En stor smuk
han, med et pragtfuldt temperament. Blot 1
½ måned senere hentede vi den store tævehvalp Set´r Ridge´s Wild At Heart, Sandy.
En smuk lille pige med det mest charmerende temperament.
Udstillingsmæssigt har vores to hunde klaret
sig helt fantastisk og det er langt over hvad
vi havde turdet håbe på. Kronen på værket var, at de begge blev Verdenvindere i
Herning. Houston blev BIR og Sandy blev
Unghundeverdensvinder.
Selvom vi udstiller, så har vi dog hunde og
vi har dem, fordi vi kan lide dem, lide at arbejde med dem, nyde vores fritid med dem
og hver dag er vores hunde på markerne
omkring os. Vi har alle godt af det, men det
kræver bare lidt mere i pelspleje. Alle vores
hunde bliver vasket og fønet hver uge. Det
gør, at man kan holde længde på pelsen. Jo
mere tid man ofrer på det, jo flottere bliver
pelsen.
Vi er klar over, at vi ikke har den samme

Sandy.

Et værdigt bytte. Foto: Alex Nissen.
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Ny hund i vinderklasse

Den 05/09/2010 opnåede Heimfjellets
Lucky Boy (Springset Classic Image Heimfjellets Frøya) 1åk på DJprøven på
Læsø. Boy er kommet lidt sent igang, da
han fik et meget kompliceret brud på et
bagben, da han var 7 måneder. I 3 måneder
sad Boy i sit bur og fik store mængder medicin og Mette og Kent (især Mette) måtte
bære ham ud og ind i hele perioden. Da
Kent langt om længe turde slippe ham i det
fri, tog han nogle løbeture, der fik rynkerne
frem i panden og ordet „kontakt“ kom til
at fylde meget. Trods alle problemerne, er
Boy i dag en dejlig hund at have i hjemmet
og han kommer nok også på flere prøver
fremover.

Gordon Setter entusiaster samledes fra
nær og fjern på Uge Camping fredag den
13.august til den årlige Klubweekend. Den
meget veltilrettelagte weekend startede med
et foredrag ved Erling Clausen i festteltet
fredag eftermiddag, hvor der blev delt rundhåndet ud af træningsfif og erfaringer og
givet nogle formaninger. Fredag aften stod
i grillets tegn og de fremmødte hyggede sig
med mad, drikke og livlig snak til langt ud
på de små timer.
Vi kunne stå op til veldækket morgenbord
lørdag morgen og kort derefter startede
udstillingen. 17 hunde var mødt frem til en
meget grundig bedømning af den svenske
dommer Peter Hoyer. Den tidligere formand
for Svensk Gordon Setter klub startede med
at opfordre udstillerne til at varme egen
krop og hund godt op før de blev kaldt frem,
for som han sagde „I Hoyers ring skal dom
springe“ og springe kom de til. Sjældent
har vi været vidne til så langstrakt trav hos
mange erfarne hundeførere. Det var dejligt
at se!

Wøkks Asta v/Cecilie Wøk.
Frokosten blev igen indtaget i festteltet
hvor Christian Clemmesen svedte over
grillen nok en gang. Mætte kørte vi fra Uge
Camping til apporteringsprøve som blev
bedømt af Allan Nissen, Poul Erik Dahl og
Kristian Frøkjær. Ud af 22 hunde bestod
18 hvoraf to hunde havde fuldt hus med 30
point.
Den 2 år gamle Nørre Løgums Delete ved
John Bak måtte se sig slået med 5 sekunder
af veteranen Åens Kalle Kluivert ved Erik
Petersen som på 49 sekunder apporterede to
duer.
Oveni alt andet havde vore værter fundet
tid til at springe rundt i en nærliggende
plantage og opstille en jagtsti med alskens
opgaver. Der var skydning med bue og
luftgevær, spørgsmål om afstandsbedømning, vild- og plantekendskab, apportering
af agerhøns fasaner og hare, helt igennem
urimelig pølseprovokation af hund og sågar
kongespil. Det var bemærkelsesværdigt
at de tre første pladser i pointdysten blev
besat af Sjællendere. Åens Paw og DGSK’s
æresmedlem Knud Petersen snuppede i al
ubeskedenhed førstepladsen. Så fik de unge
den - slået i kongespil af Knud!
Helstegt pattegris ventede en flok sultne
hundefolk lørdag aften til festmiddag hvor
vi igen fik en aften til at gå i hinandens
meget hyggelige selskab! Flere syntes at
højdepunktet var da en af de lokale fandt sin
pladesamling (dog ikke vinyl) frem og fik
fyret under festen med trompetmusik

Peter Hoyer gav en meget saglig og velunderbygget kritik af hver hund og der var en
helt klar linie i hans bedømning. De erfarne
ringsekretærer Liselotte Højer og Astrid
Clausen sørgede for gnidningsfri afvikling
af udstillingen uden nogen slinger i valsen,
selv om enkelte tilskuere ikke kunne lade
være med at komme med „gode“ råd og
vink. Disse i grunden velmente råd blev
naturligvis resolut fejet af bordet til stor
morskab for de øvrige tilskuere.
Da udstillingen var omme stod Åens Fenris Søndagmorgen havde morgenbordet minv/Preben Pedersen som BIR og BIM blev
sandten dækket sig igen! Efter morgenma-
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den holdt Christina Bak et trimmekursus for
en flok lærenemme og spørgelystne elever.
Nu hvor der både var vildt, dommere og
baner klar blev der afholdt en apportprøve
til da trimmekurset var veloverstået.
Ved middagstid kunne folk lige så stille begynde at trisse hjemad, nogle med godt læs
på bilen efter et smut over grænsen - og alle
glade efter en perfekt klubweekend, hvor
hygge og kammeratligt samvær var i højsædet. Det helt store læs blev trukket af Christina, Robert, Linda og Lorenz som - udover
al planlægning også fes rundt som fluer i
flaske for at vi andre kunne hygge os, more
os, konkurrere på udstilling, apportbane og
jagtsti. Samtidig var det dem der sørgede for
at morgenbordet dækkede sig, grillen blev
tændt etc.etc. Der var ingen tvivl om at en
sikker sønderjydsk hånd - eller flere - tog
sig af alle de praktiske ting der skal falde
på plads for at en weekend som denne skal
flaske sig. Og det gjorde den. Selv vejret var
der styr på; Imens København druknede i
160 mm regn lørdag eftermiddag/aften var
vejret i Uge perfekt til afvikling af hundeaktiviteter.

Frijsenborg 2010 I forbindelse med Frijsenborg Explorer 2010 blev der om
søndagen afholdt udstilling. de fremmødte gordon settere opnåede følgende resultater:

Champion klasse hanner
Åens Fenris 09590/2006

Preben Pedersen

Excl 1. vinder, BHK1 BIR BIS 3

Frits Friberg

Excellent, 1.vinder BHK2

John Bak

Good

Cecillie /
Frank Jensen

VG, 2. vinder

Robert Poulsen

Excellent, 1. vinder BHK3

John & Christina
Bak

Excellent, 1. vinder BTK1 BIM

Dorte
Clemmensen

Good

Cecillie Jensen

VG 1. vinder

Thomas
Østergaard

Good

Ulrik Burlund

Excellent, 1. vinder BTK2

Henrik Gejl
Christensen

VG, 3. vinder

Cecilie Jensen

Excellent, 1. vinder, BTK3

Anton Dahl

VG

Simone Jensen

VG, 2. vinder

Åens Ofelia 08469/2009

Henning
Rasmussen

VG, 4. vinder

Hunting Tianna´s Blæs
Becca 17645/2006

Peter Eliasen

Good

Åben klasse hanner
Nymarkens Mikki
01463/2009
Nørre Løgum´s Delete af 5
Maj 0712041/2008
Junior klasse hanner
Åens Sakko16931/2009
Hardhausen Duke Ellington
N05361/09
Champion Klasse Tæver
Æblevangens Aqua
09155/2005
Junior Klasse Tæver
Åens Queen 09466/2009
Wøkk´s Be Cool 16192/2009
Åben klasse Tæver
Østdalens Caroline
14411/2008
Wøkk´s Anja 23384/2007
Brugs klasse Tæver
Slåttbuas Tikka 02700/2009
Wøkk´s Asta 23383/2007
Hammarkleivas Ze-Pil
20959/2003
Nørre Løgum´s De Luca 5
Maj 07 12035/2008

Åens Kalle Kluivert ved Erik Petersen vandt apporteringsprøven ved på 49 sekunder apporterede to duer.

Stella von Zango

hun til sin sove-plads, hvor hun blev, indtil
hun næste morgen blev purret ud med stive
„Europa“ mester i 1898 i Belgien
ben og ømme poter. Så snart bøssen blev
C.M. Pay
slænget over skulderen levede STELLA
Dsk. H. S. B. 238
op påny, glemte smerterne og tog fat med
fornyet mod. Næsen kunne uden skade
STELLA VON ZANGO fortjener lidt
have været bedre, men til trods herfor, er
omtale - hør blot her. Hun var en typisk
der ikke mange hunde, ( i flg. flere ejere )
Raskhund faldet efter PERDRIX 221 ved
der bringer deres førere flere chancer end
CARLO 202, opdrættet af Fuldm. Jespersen
STELLA - hendes kolosale fart bødede,
i Kalundborg - født 25.3. 1894. Hun havde
hvor underligt det end lyder, på den mindre
en ualmindelig kraftig krop, gode velstilfine næse - hun nærmest hypnotiserede vildlede ben og kolosal energi, hendes søg var
tet med farten og den pludselige knaldstand
enestående hurtig, regelmæssigt med meget
(kataleptisk).
smukke bevægelser og en utrolig udholdenKap. H. V. Petersen købte STELLA under
hed. Hun har frydet mangen beskuer med
en udstilling i København i 1897 af Vejassit arbejde og energi - der aldrig udtømtes,
sistent Hansen, Høng. Hun var 3 år og kun
om så poterne efter flere dages arbejde og
lidt brugt. Med kyndig hånd blev hun hurslid sad i laser. Så længe hun var varm gik
tigt en dygtig brugshund og der fældtes ca.
hun ufortrødent på både renmos og lyng,
100 ryper for hende i 1. sæson. Året efter
der ellers har fået man-gen en hund til at
virkede hun ved nædlæggelsen af godt 600
melde pas. Når dagsværket var til ende, gik
ryper på en 8-dages jagttur i Norge.
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Desuden skød Kap. Petersen flere hundrede agerhøns i Danmark og en del urfugle
i Sverige for hende. I sommeren 1898
købte Grosserer C. M. Pay STELLA og
deltog med hende det efterfølgende forår
i de internationale field Trials (markprøver) i Belgien, hvor der konkurrerede ca.
80 hunde fra England, Frankrig, Holland,
Belgien og Italien.

STELLA besejrede samtlige konkurrenter,
bl.a. Frankrigs Champion „Grouse of St.
Paul d e Varox“, der var indehaver af de
fornemste titler og præmier. STELLA fik 1
. præmie og „Prix du Gordon Setter Club
BeIge“. Prøven afholdtes i nærheden af Waterloo på store flade marker, hvor det vrimlede med agerhøns og harer. Efter prøven
tilbød Varoxs ejer 2000 Franc for STELLA.
Et bud, der dog ikke blev modtaget. Om
efteråret deltog STELLA i Norsk Kennel
Klubs jagtprøve på højfjeldet og blev kun
slået af Grosserer Pays anden hund Dianna
P. Dommerens motivering lød: Glimrende
søg med sikker stand og udmærket dressur,
appel og sekundering. STELLAS søg var
ideelt, til trods for den hurtighed hvor-med
hun søger, tager hun alt terræn med og
kaster sig på det mindste vink fra sin fører.
Da en anden hund gik forbi STELLA i
stand og drev to ryper op, rørte STELLA
ikke en muskel. Ved Dansk Jagt-forening
markprøve i 1899 opnåede STELLA 1.
pr. . laIt blev der skudt ca. 2000 fugle for
STELLA. I året 1903 forærede Grosserer
Pay STELLA til Gartner A. Hansen, som
havde mange fornøjelige timer med hende.
Med årene blev hun tunghør og søget var
naturligvis ikke på gamle dages højde, men
kunne dog i 1904 ( 10 år) hævde sig som en
af de bedste hunde på en markprøve afboldt
af Københavns Jægerklub på Amager.
I sin sidste sæson var det gået stærkt
tilbage for den gamle STELLA og efter en
sneppetur i sydsjæl-land pustede en gammel
jæger hendes livslys ud. STELLA faldt,

som hun skulle falde, bøsseknaldet, der så
tit havde været hendes kæreste musik, var
det sidste hun hørte.
STELLA parredes bl.a. med TALBOT
510 og bliver mor til LILLY RASK ved C.
M . Pay - den op-når både l . og 2 . pr. på
prøve. Som en lille krølle på ZANGOS
historie, kan det nævnes at ZANGO’s
mor PERDRIX 221 havde hans kongelige
højhed Prins Valdemar’s AJAX som morfar.
Se omtale m.m.af AJAX under omtalen af
Kjorstadstammen i Norge.
Tiden var ved at rinde ud for det rene
Rask-blod, men i 11. time kom så endelig
redningen „LORN PALB“, som V. Christiansen modtager fra Greve Preben Ahlefelt
Laurvig Bille (PALB) og om denne hund
sagde Christiansen - „Endelig en Gordon
Setter“. Han fører 1/8 Rask-blod og er
efter Dr. Kjerschows DASHING BRIGHT
og grevens FLY PALB . LORN beskrives
som en hund, med et for-trinligt højt og
hurtigt gående søg med livlig halerørelse,
stor udholdenhed, kataleptisk stand med en
derpå rask og villig rejsning og derefter en
skønhed i manerer som man sjældent så.
Han bar dog også visse degenereringstegn,
såsom underbid og deformeret hovedform
A. Wendel Randfelt bekræfter disse betragtninger og tilføjer, at LORN’s stil og jagtlige
nerve, var betydeligt over det normale gennemsnit for alle racer. Hans udseende var et
gennemsnit af Rask og Chapman-blod, af
størrelse ret stor, men let og yderst elegant.
Smukke mørke øjne.
Med denne hund kastede V. Christiansen

sig på ny ud i et uvurderligt stort avls- og
prøve arbejde for Gordon Setteren, og var
racens største agitator. På trods af LORN’
s minusser valgte V. Christiansen at bringe
hunden ind i avlen, idet han mente at hundes underbid skyldtes et rachitisangreb som
hvalp, li-gesom den lidt indknebne overgang fra pande til næse. Men vigtigst var,
at LORN besad alle de kvali-teter som den
gennemsnitlige Gordon Setter havde mistet.
Denne hanhund kunne frembringe den
gamle Gordon jagttype igen, mente V. Christiansen. Han fik ret. Gennem LORN m. fl.
fik Gordon Setteren sin renæssance i Danmark og med de stolte hunde DUKE RASK
og HASARD RASK og deres afkom,
fik han mange sejre i hus. For de DGSK
klubvante, bør det nævnes, at DUKE RASK
vandt den vandrepokal, som nu betegnes
som E. A’s Mindepokal, til ejendom i 1919
til V. Christiansen. Pokalen uddeles den dag
i dag og er en af DGSK’s aller gæveste (læs
fornemme) pokaler. Pokalen blev i familie
eje i omkring 40 år, idet E. A.Christiansen
fik pokalen forærende på sin polterabend.
V. Christiansen’s datter, fru skovrider Abell
på Hvidkilde, mente at en brodersøn med
samme interesse, var den helt rigtige nye
ejer. E. A. Christiansen skænkede herefter
DGSK pokalen ved sin 70 års fødselsdag i
1977.
Skrevet af Erik Petersen . ( Udkast fra Erik
Petersen bog)

Jagttid
Vi er midt i oktober. Jægernes måned nummer et. Det er lige nu, vi
skal ud og opleve og nyde alle jagtens glæder sammen med gode
kammerater og dygtige hunde.
En kok eller en agerhøne - det er lige meget. Det er skønt, når alt går
op i en højere enhed.
Må vi have mange store kvalitative oplevelser i løbet af jagtsæsonen.
Foto: Flemming Østergaard.
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Dansk Irsksetter Klub
Irsk Setter på Frijsenborg
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DISKs Landshold 2010.

Svanska Irländsk Setterklubben har i år
100 års jubilæum. I den anledning afholdes Landskamp mellem Sverige, Finland,
Norge, Storbritannien, Irland og Danmark. Hvert land stiller med 3 hunde til
landskampen. Fra Danmark har følgende
placeret sig til deltagelse:
06083/2004 Lohmann´s Jaffa, Frank
Krøyer, 01563/2004 Dona, Torben
Reese, 13930/2006, Kiwiline´s Kokus,
Jan Lorentzen, som reserve er udtaget
07561/2007 Settermosens Alba, med
Frank Krøyer som fører. Ud over landsholdet, har flere ekvipager tilmeldt sig
prøverne og udstillingen omkring SISKs
100 års jubilæum.
Dansk Irsksetter-Klub sender sine varmeste hilsner til vor jubilerende Svenske
søsterklub, og ønsker alt godt for medlemmer og hunde fremover

De første tanker jeg har vedr. Frijsenborg
Explore er mudder, regn og ikke mindst Jan
Carlsen i jakkesæt og gummistøvler til fest
spisning, hvor han sidst på aftenen, sad i
en lille ny anlagt bæk. Fredag aften, lørdag
og ikke mindst natten mellem lørdag og
søndag, ja det regnede og regnede, det ville
bare ikke stoppe. Campingpladsen sejlede
i vand, og der var mudder over det hele.
Næsten alle biler, som skulle til og fra stedet
sad fast, og måtte trækkes fri med traktor.
En stor del af pladsen så ligesådan ud.
Standen og ringene inkl. telte, blev stillet
op fredag og udstillings plancherne blev sat
op lørdag inden pladsen åbnede.
Der blev lørdag kl.10.00 budt velkommen
af Anton Dahl, som forklarede de fremmødte, hvad der skulle ske, og efterfølgende, kom de forskellige personer frem,
som havde noget, at sige til tidspunkter
og aktiviteter m.m. De 5 engelsk stående
hunde, var godt repræsenteret, af de medlemmer og repræsentanter, som var mødt
op. Arrangementet var godt, der var nogle

De deltagende irske settere.
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skønheds fejl undervejs, som der skal læres
af. De forskellige aktiviteter, som hver klub
stod for, fungerede og blev udført i henhold
til vores program (næsten).
Dagene gik forholdsvis hurtigt, der var
nok at se til, fra kl. 10.00 og frem til 16.00,
begge dage. Der var mange aktiviteter,
som vi skulle være repræsenteret i; apport
opvisning, markarbejde med stand, præsentation af vores hunde, apporteringsprøve og
udstillingen. Det lykkedes rigtig godt, set ud
fra hvor mange medlemmer, der var mødt
op. Vi håber, at der vil være flere, som har
lyst til, at være med næste gang.
Der var fra hver klub min. sponseret over
20 gaver, som var lagt frem på det store
lotteri bord, for at vi kunne hente nogle af
vores investerede penge retur. Bordet og
billederne, som kan ses på hjemmesiden,
viser rigtig godt, hvor meget der var gjort
ud af det.
Søndag efter kl. 16.00, startede vi på
oprydningen og pakkede teltene sammen.
Vi havde været heldige med vejret søndag.

Fra pladsen åbnede søndag morgen, frem til
middag havde det holdt tør vejr, og omkring
middags tid skinnede solen og det resten af
dagen, jo, det var bare dejligt. Spørgsmålet
trængte sig dog på, kunne vi komme ud fra
campingpladsen med fuld oppakning? Lad
mig beskrive det således, der var kun en vej
ud, hvor der ikke sad en bil eller lignende
fast, og det var fremad med fuld skrue, og
det gik.
Vi har nu gjort noget, som ikke alle andre
hunde klubber kan gøre, eller har mulighed
for eller gør, nemlig et samarbejde på tværs
af de 5 engelske stående hunde klubber,
som har fungeret på en rigtig god måde. Jo
der er flere ting, som vi nu skal evaluere på,
det der dog er rigtig godt er, at alle følte det
gik godt, og når vi nu for rettet skønhedsfejlene, kan det blive endnu bedre. Husk
nu alle sammen, arbejdet der lagt i sådan
et arrangement er ikke for os medlemmer
alene, nej det er for de nye medlemmer eller
en jæger, som gerne skulle have en stående
hund næste gang, han vælger hund og helst
en Irsk Setter.
Jeg vil på markedsføringsudvalget og
egne vegne gerne sige tak, til alle dem, som
havde lyst til, at deltage og hjælpe til arrangementet.
Knæk og bræk. Tom B. Juhl

DISKs apporteringsprøve Hagested Gislinge.

Apporterinmgsprøver

Ny kontaktperson.

På sommerens apporteringsprøver har flere
Irsksettere bestået:
Ved Ribe den 1.august Vilslev´s Josephine
og Jackline, ejet og ført af Flemming
Vilslev og Tom Juhl. Ved Viborg den 25.
juli Dine, ejet og ført af John Bak. På DPK
prøve på Fyn den 1. juli Kristinekjær´s D
Eddie, ejet og ført af Gunnar Jensen.
DISK ønsker tillykke.

Flemming og Tom.

Følgende hunde bestod apporteringsprøven: Heggelifjeldet´s Juice ført af Christina Bak,
Dina ført af John Bask, Fuzzy ført af Davis Højgaard, Kiwiline´s Citrus, ført af Jan
Lorentsen, Gaudy ført af Niels Erik Krüger. Apporteringsprøvens bedste Irsksetter blev
Heggelifjeldet´s Juice ejet og ført af Christina Bak.
DISK ønsker stort tillykke.

Bestået DISK Fyn 2010
Undertekst: De 3 beståede hunde på DISKs
apporteringsprøve 2010 Fyn. Helge Knudsen med Yobbo´s Balder, Knud Hansen med
Bomstærk Djenka, og Kurt Larsen med
Lohmann´s Norma.

Tekst og billede Jane Ellebæk.
Jeg hedder Jane Ellebæk, og har sammen
med min mand Mogens haft Irsk Settere
siden 1983.
Da vi for ca. 27 år siden gerne ville
anskaffe os en hund, faldt valget på en Irsk
Setter bl.a. fordi vi synes, at lige denne race
både er særdeles smuk og meget energisk,
selv i en høj alder. Endvidere har vi fundet
ud af, at den også er utrolig hengiven og en
dejlig familiehund.
Vores første hund Blondie fik vi nede
fra Englyst ved Kalundborg, super dejlig
hund, den kom til at vokse op sammen med
vores 3 børn. 13 år fik vi med hende, og
da vi gerne ville ha’ endnu en Irsk Setter,
begyndte jeg at lede efter en hvalp. Det var i
1996 og der var næsten igen hvalpe på markedet, så da vi endelig fik Sally, vi hentede
hende i Ålborg, så bestemte vi os for at vi
gerne ville prøve at trække et kuld hvalpe på
hende når tid var.
Sally blev også næsten 13 år, og hun fik 2
kuld hvalpe, hvoraf vi stadig har Tilde på 10
år. Tilde har så efterfølgende fået hvalpe 3
gange, hvoraf vi nu også har Blondie på lidt
over 2 år. På de 5 kuld som vi har avlet, er
det blevet til 43 hvalpe. Det er en stor fornøjelse, nok især mest for mig, at ha’ hvalpe i
huset, jeg nyder det virkeligt, og det er helt
sikkert ikke sidste gang vi har haft hvalpe.
Vi har fået mange nye hundevenner gennem
årene, både hvalpekøbere, men også når den

rigtige hanhund skulle findes var medlemmerne fra DISK en stor hjælp.. Efter vores
børn nu er flyttet hjemmefra, har vi bedre
tid til hundene, især Blondie, som nyder
godt af stor opmærksomhed og de mange
aktiviteter.
Selvom jeg ikke pt. har nogen hvalpe, og
ikke har nogen dato på det næste kuld, så får
jeg jævnligt opringninger fra folk som f.eks.
har set min hjemmeside, og gerne vil ha’ en
snak om den Irske Setter. Jeg er glad for at
jeg blev spurgt om jeg ville være den næste
kontakteperson på Sjælland. Jeg vil her stå

Jane Ellebæk med hundene Tilde og Blondie, sommeren 2010.
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til rådighed for folk, der måske tænker
på at anskaffe sig en Irsk Setter for første
gang, eller er interesseret i at købe en
hvalp. Jeg vil også arbejde for oplysning
omkring vores forening DISK og de arrangementer der er i foreningsregi. Jeg er
altid frisk til en hundesnak, og prøver at
holde mig a’jour med, hvor der er hvalpe
på vej eller til salg. Jeg har godt nok ikke
så meget erfaring med jagtrelaterede
aktiviteter, men vil her kunne hente hjælp
eller henvise til kompetente personer inden
for DISK.

Irsk setterne tog det hele på
fjeldet

Sidste weekend i august afviklede man
NM for hold. Her sejrede der røde hold fra
NISK, og individuelt blev IS, US Kuling,
Randi Halvorsen pokalvilder.
Ugen efter blev der afholdt individuelt NM
på fjeldet (Dovre) og her viste en irsk setter
sig igen, at være den bedste.
Norsk mester på højfjeld 2010 blev nemlig
IS, Red Garlic’s Gourme, Agneta Andersson. Man kan roligt sige, at konkurrenterne

så rødt på fjeldet i disse dage.

1. og 2. vinder NM - finale 2010.

Settermosen første kuld er blevet tre år
Settermosen første kuld er blevet 3 år. Hvordan er det så gået, har parringen givet det
ønskede resultat - stor jagtlyst, gode vildt
finder evne, en rolig og omgængelige hund
i hjemmet og på tur, let dressurbar osv. Af
de 9 hvalpe (6 tæver og 3 hanner), blev 6 leveret til Markprøve folk og 3 til Jægere. Jeg
har desværre ikke meget kontakt til disse 3,
så de vil ikke blive yderligere kommenteret
i denne artikel.
Af de 6 er en blevet kørt over, og en blev
på et tidligt tidspunkt af ejeren vurderet
uegnet som prøvehund. Af de sidste 4 er
der leveret en han til Terje Hilding i Norge
og ligeledes en han til Rene Meinertsen i
Norge. Kent Madsen fik leveret en tæve og
undertegnede ligeledes en tæve. Settermosen Apollo v./ Terje Hilding viste allerede
meget tidligt, at det var en hund, der ville
gå. Den har 9 præmieringer – her 7 i UK
med 1. UK og to i Ak med 2. AK. Apollo
er blevet brugt 2 gange i avlen i Norge. 30
starter 9 præmieringer = 30 %. Settermosen
Aberlour v./ Rene Meinertsen. Aberlour har
været lidt længe om at vågne. Rene og jeg
har talt længe om, hvad der kunne gøres,
men det har været svært på grund af den
manglende adgang til fugl i de norske fjelde
omkring Ålesund.
Aberlour tog dog alvorlig revanche da han
blev 3 år i foråret først med en 2. AK og
derefter en 1. AK (hvor den i øvrigt gik lige

til grænsen). Her i efteråret er det blevet til
to VK semifinaler på grund af formatet, med
desværre ingen VK placeringer endnu. 2
Præmieringer i 5 starter = Præmieringsprocent 40% (og som føreren nævnte ”havde
jeg ikke gået og sovet kunne det være blevet
til 2 stk. 1. AK i samme weekend).
Settermosen Alice (Molly) v./ Kent Madsen. Molly var tidligt vågen, og fik sin første
præmiering dagen før sin 1. årige fødselsdag. Hun har 6 præmieringer i 8 starter
præmieringsprocent 75 %. Selvom det har
været meget tæt på, har Molly endnu ingen
VK placeringer (råvildt om en meget indbydende mose var alligevel for meget). Molly
vandt desuden DISK For-Derby 2009.
Molly blev 4. vinder på Dansk Jagthunde
Derby. Da Molly (sammen med ES Sally)
havde 2. dagens bedste slip, blev placering
betinget af en halvskidt 1. dag. Generelt en
stor og fysisk meget stærk hund, som har
lidt svært ved at konkurrere med de lette
hunde om foråret, men som Kent siger ”giv
hende en roemark, så skal hun nok vise
de andre, hvor David købte øllet”. I øvrigt
den mest rolige hund på hjemmefronten og
noget af en vildbasse på marken.
Settermosen Alba v. /Frank Krøyer. Rent
jagtmæssigt tidligt vågen og fik sin første
præmiering lige inden sin 1 årige fødselsdag. Hun har 4 præmieringer i 5 starter Præmieringsprocent 80 %. Alba blev derudover

Fra venstre, Settermosen Apollo, Alice (Molly), Alba og Aberlaor
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3. vinder på DISK Hovedprøve 2010, og 2.
vinder på DISK For-Derby 2009. Alba blev
6. vinder på det Danske Jagthunde Derby.
Placeringen betinget af en rigtig god 1. dag
og en skidt 2. dag.
Alba er den roligste hund i hjemmet/hundegård og på tur jeg har haft, men noget
af vildbasse på marken. Mentalt lidt sen i
udviklingen, kan gå varm, og har en tiltalende stil. Alt er relativ sagde en klog mand
engang, så hvilken målestok skal man så
bruge, når man bedømmer resultatet - hvor
højt skal man sætte baren. Efter min mening
skal vi sætte den højt. At sætte baren højt
giver fremgang og resultater, at sætte den
lavt giver stagnation og middelmådighed. Vi
er nødt til at kigge indad og fokusere på de
mangler, vi har, i stedet for at falde på halen
over enkelte egenskaber som er blevet bedre
de sidste 30 år.
Vi skal ikke dvæle ved denne ”succes”
vi skal videre mod nye mål – videre med
udviklingen af den irske setter i Danmark
– videre mod toppen. Så alt i alt - er vi
kommet et skridt videre i udviklingen af den
Irske Setter med dette kuld? Det er endnu
for tidligt at sige, men det lykkedes i hvert
fald ikke at vinde Derbyet, primært på grund
af manglende stabilitet og til dels skarphed
på fugl, to ting som skal forbedres for at
komme helt til tops.
Med venlig hilsen, Frank Krøyer.

Fortsat fra side 17.

De stående jagthunde på Frijsenborg

FJD,s prøve ved Roager
Lige et par ord fra FJD´s efterårs markprøve
ved Roager den 11-09-2010
Vejret var næsten med os, det regnede lidt
lørdag morgen, men det klarede op hen af
formiddagen og gik hen og blev rigtigt godt.
Hundevejr ikke for varmt, en god vind,
masser af godt terræn og godt med fugle så
kan det ikke blive bedre.
Vi havde 9 unghunde, 14 åben klasse
hunde, hvor af 9 blev præmieret.
Unghunde præmieret:
1. pr. Lille Skovbo´s Bosak, ruhår, Erling
Petersen.
2. pr. Obbekær Bine, ruhår, Klaus Ove
Klausen. Findus, ruhår, Erling Petersen.
Åben klasse præmieret:
1. pr. Petermann´s Jolly, korthår, Erik
Petermann. Diaz, ruhår, Karsten Rose. Thor,
ruhår, Preben Pedersen.
2. pr. Lasse, ruhår, Finn m. Lauridsen. Soffy,
ruhår, Tonni Andersen.
3. pr. Linda, korthår, Ventzislav s. Valtchinov.
Mikkel Lawaetz

Foto: Niels M. Ovesen.

Da Frijsenborg Explorer blev afviklet i
dagene 21. og 22. august, var de stående
jagtunde stærkt repræsenteret.
Ikke mindre end ni af klubberne under
FJD havde stande på den store Game Fair,
som afvikledes i parken og på markerne
ved Frijsenborg Gods.
Drenter, Weimaraner, Korthår, Langhår og
de fem engelske racer var virkelig synlige
i det store udstillingsbillede og var god
reklame for vore jagthunde.
De fem engelske klubber havde besluttet
at bruge arrangementet til samlet reklamefremstød, og standen hos de engelske var
virkelig godt besøgt de to dage.
Der var også mulighed for at se hundene
i aktion såvel før som efter skuddet, og for
at trække både medlemmer og yderligere
publikum til, var der om søndagen arrangeret certifikatudstilling for de fem racer. Her
mødte 62 hunde frem.
Der var også udlodning af et Beretta, haglgevær blandt de deltagende medlemmer, og
det blev vundet af Steen M. Bendt fra DPK.

Det var et glimrende initiativ, som alle de
implicerede skal have stor ros for. Trods
pløre og ælte efter kraftig regn lørdag var
hummøret i top og stemningen god blandt
deltagerne.
Det er uhyre vigtigt, at vi kommer ud
og viser flaget, når mange mennesker er
samler om jagt og friluftsliv. Det giver ikke
flere kunder i butikken, når vi bekræfter
hinanden i vores egne fortæffeligheder til
lukkede udstillinger og prøver.
Hvis vi skal have flere til at købe stående
hunde og melde sig ind i vore klubber, må
vi være der, hvor potentialet er, og det er
bl.a. et sted som Frijsenborg Explorer.
Det var dejligt at se, hvordan mange af
gæsterne og ikke mindst deres børn fik
lejlighed til at klappe hundene og snakke
med ejerne.
Der blev med garanti sået nogle frø rundt
om i de dage, og der er ingen tvivl om, at
en stående jagthund er med i overvejlserne,
når familen skal have jagthund.
F.Ø

HUNDEGÅRDE
DANSK

KVALITETS

HÅNDVÆRK

Der er spænding på. Alt kan ske.

FJD,s sydjyske prøve for engelske racer
ved Bramming d. 12.09
Søndag d. 12. september afholdte vi FJD´s
sydjyske prøve. Der var 40 hunde og
forventningsfulde fører mødt op til prøven.
Disse var delt op på fire hold. På trods af at
der var meget pæn med vildt på terrænerne,
blev der ”kun” uddelt 8 x 1. præmier og 2 x
2. præmier.
Vi vil gerne takke for den store opbakning til vores prøve, og en speciel tak til de
hundefører som år efter år møder på vores
prøve. Der skal også lyde en stor tak til

Autoboxe
fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80
e-mail: hakon@hakon-profil.dk
www.hakon-profil.dk

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
10 års garanti for gennemtæring
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dommere og terrænledere for en god dag i
marken. Vi vel også rette en stor tak til vore
lodsejer og terrængivere.
Minna og Erling Clausen

NYTÅRS FESTIVAL

Fasaner og agerhøns

Stående Engelske Jagthunde Racer

samt konsulentbistand
7 – 9. januar 2011
Midtjylland
Præmierede engelske hunde ved Bramming.

Ruhåret Hønsehundehvalpe
til salg.
Fem jægere har opfordret os til at lave et
kuld hvalpe.
1tæve og 3 hanner til salg.
Født d. 19/08-10 og er salgsklare d.
14/10-10.
Mor: Kobborgs Bellis, efter Slugten’s
Fulton
Far: Boss / Sako, efter Hjortlunds Gismo
Kontakt skytte på Frijsenborg,
Karsten K. Pedersen på
tlf. 27 29 01 75 eller 30 82 09 15.

GL.DANSK HØNSEHUNDEHVALPE SÆLGES.
født d.27.6.2010. Salgsklar
far:Aastrupgaards Basco hd:c
jagtvurd.:ivrig udstill.:exelent
mor:Lea ,hd:b jagtvurd.jagtivrig
udstill.:god
Flotte ,kraftige,jagtinteresserede hvalpe
med flotte aftegn !
Mailer gerne billeder. pouloer@mail.dk
Bente Ørgaard.
Mors.29277615/24676682.

Resultatbog
Ønsker du en resultatbog til din hund, skal
den bestilles i god tid inden dens første
prøve eller udstilling.
Kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke
stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest sendes til: Kirse Overgaard,
Søbreden 47, st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.: 3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr. Beløbet vedlægges i check, eller overføres via netbank til
konto 0225-0016792667.

Gode foredragsholdere +
Specialklub Udstilling
for racerne Pointer, Irsk Rød og Rød / hvid
setter, Gordon setter og Engelsk setter.

Fredag: 17.00 Grillen klar & velkomst
19.30 ”Hva vet vi om ryper” ?
ved Johan B. Steen fra Norge
21.00 ”Slik lykkes jeg med mine
hunde” ved Elin Wittusen Norge
Lørdag 8.00 Ringtræning / Christina Bak
9.00 Anerkendt Cert. Udstilling
Dommere: Hilde Kvithyll & Irene
Krogstad - begge Norge.
16.30 ”UK–ÅK og VK dømning
på norske jaktprøver” krydret
med gode jaktprøve minder ved
Johan B. Steen & Elin Wittusen.
Afsluttes med ”Ordet frit” !
20.00 Nytårs Festival middag
med lotteri og dans !

Skytte Ole Uhrskov. Tilf.: 61 78 18 59
www.vildtfyn.dk

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

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

Søndag 9.00 Morgenkomplet
Specialklub Vintermøde for de
klubber der ønsker dette. Se særskilt på din klubs hjemmeside.
Tilmeldings frist udstilling 23.12. 2010
Alt om arrangementet kan ses på din egen
specialklubs hjemmeside – eks. tilmelding
generelt - overnatning - spisning mm.
Spørgsmål kan rettes til Erik Petersen
2072 9190 eller 8667 5290
Sted:

Alhedehallerne Trehusevej 7
Fredriks 7470 Karup 8666 1333

DBK er inviteret til at deltage i denne begivenhed. DBK´s nye bestyrelse vil i forlængelse af sit konstituerende møde offentliggøre sine planer på klubbens hjemmeside
samt i Bretons´ november. Så hermed en
opfordring til at følge med her.
Hilsen Søren Stenhøj DBK

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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