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20 På jagt med danske settere i
skotske juletræer.

Prøvesæsonen er ved at
være til ende, og vi er lige
midt i en hektisk jagttid. Weekend efter
weekend og somme tider også hverdage ind
imellem er vi af sted med vore hunde for gå
på jagt sammen med gode venner eller at
bistå andre med afvikling af deres jagter.
Vore hunde bliver brugt til utrolig meget.
De driver i skoven. De apporterer på fasanklapjagter, og de bruges til eftersøgning,
når skadeskudt vildt skal findes. Men hvor
mange kommer efter prøverne en tur ud
over markerne for at skyde en fasan efter vellykket hundearbejde, sikker stand og præcis
rejsning? Hånden på hjertet være nu helt
ærlige – selv entusiasterne kommer der kun
et fåtal af gange.
Nej så tager vi hellere til Sydeuropa og
skyder vagtler, til Polen efter agerhøns eller
til fjelds for at hitte ryper. Ikke et ondt ord
om det. Det er noget af det ypperste, man
kan opleve, men hvorfor gør vi ikke en større
indsats for at skyde fugle for vore hunde, nu
hvor vi rent faktisk kan skyde fasaner helt
frem til udgangen af januar?
Hvorfor arrangerer vi ikke nogle småture,
hvor vi tager andre jægere med og lærer dem
værdien af at gå på jagt. I den forbindelse har
jeg to oplevelser i frisk erindring. Sidste år
tog vi en god bekendt med på en sådan tur en
lørdag eftermiddag. Vi så vildt, men vi skød
ikke noget, men efterfølgende var vores gæst
fuld af forundring. Det havde været en herlig
tur, og sådanne ture kunne han lave mange
af, på den jagt han var med i. Han havde set
lyset.
For nylig havde vi en ung jæger med som
skytte på en brugsprøve. Han blev hurtig
grebet af stemningen og synes, det var meget
spændende. Og da vi kom til aften, måtte han
erkende, at nu forstod han, når vi talte om, at
vi kunne være trætte efter en dags jagt. Han
havde haft en fin dag.
Derfor skal min hilsen til alle læsere i denne
omgang være en opfordring til at tage andre
jægere med på en tur ud på markerne, langs
hegnene og i små remiser, og så forsøge at
lære dem at gå på jagt med stående hund.
Kun et fåtal af nye jægere har stiftet
bekendtskab med begrebet at gå på jagt og
med stående jagthunde. Til gengæld ved de
alt om at skyde med riffel, stå på post, såter,
hornsignaler og tage hatten af på det rigtige
tidspunkt, men de ved ikke en pind om, hvad
det vil sige at være jæger, at gå på jagt og
yde en aktiv indsats for at få vildt på tasken.
Det er os, der skal lære dem det. Det er
hjælp til selvhjælp. Det er vejen til fremgang
for vore racer.
Rigtig god jagtsæson
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard
redaktør.

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

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

Saetpris kr.

1499,-

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

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

Saetpris kr.

999,-

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

99,-

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

199,-

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

Agerhøns

Hvordan kommer vi
videre?

Mange har gennem årene beskæftiget sig med agerhønen. Forskere, konsulenter, frivillige,
hundeflok og mange flere. Men hvad har 30 års arbejde givet af viden, og hvordan omsættes denne viden til handling, så det ikke bliver ved snakken, men udmyntes i praktiske tiltag i
agerlandet?
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Flemming Østergaard m. fl.

Uden landmændenes aktive hjælp kan vi ikke forbedre forholdeen for markvildtet. Bemærk remisen og faunastriben fra remisen til hegnet i baggrunden.

Indtil slutningen af 1970-erne var der ingen,
som spekulerede på, at der kunne blive for
få agerhøns. Der var høns overalt såvel forår
som efterår, og jagtudbyttet lå ret konstant
på omkring 200.000. Men pludselig faldt
bestandene drastisk. Tre hårde vintre og et
par våde somre gjorde det af med bondemarkens fugl, og på et splitsekund var hønsene borte. Man kunne vade i timevis for at
finde et par om foråret og jagtudbyttet faldt
til under 75.000. Hvad nu? Hvad gør vi?
Det var i hvert fald her, jeg besluttede
mig for at finde nogle af de faktorer, som
indvirker på hønsebestanden og finde ud af,
hvad man kunne gøre for at få bestanden op
igen. Det første var udsætning. I løbet af de
næste 10 år var jeg med til at udsætte over
2000 høns, der for de flestes vedkommende
var ringmærkede (jeg havde den gang en
ringmærkningstilladelse). En stor udsætning på 72 flokke med støtte fra min lokale
jagtforening, Aulum Jagtforening, var et af
de bedste redskaber til at finde ud af, om
udsætning virkede.
Resultatet kunne lidt firkantet opgøres
således:
• Udsætning af parhøns om foråret er
problematisk. Hvis man skal udsætte
parhøns bør det ske på et sent tidspunkt
(efter 15.04) og kun på steder, hvor der
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•
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Der skal være masser af tilgængelig føde for kyllingerne i juni. Derfor bliver vi
nødt til at anlægge faunastriberne tidligere. Foto: Werner Beeke.

ikke er vilde høns. Man kan også med
fordel udsætte høner til overskydende
haner. (Tyske forsøg beskrevet i jagthunden nr. 4/2010)
Udsatte efterårsflokke holdet godt til i
det område, de er sat ud i.
Agerhøns, udsat i flok om efteråret, giver godt med parhøns det følgende forår
og indgår i den almindelige agerhønebestand, hvor de yngler.
Agerhøns kan godt søge 10 – 15 km.
bort fra udsætningsstedet, for at finde
en egnet ynglebiotop.
Det er vigtigt med udsætningsvolierer.
Tilvænning til mere naturlige fødeemner bør ske under beskyttede forhold,
altså i voliere.

Derfor udsatte vi de følgende år agerhøns
overalt i landet, og det hjalp da også noget,
men på den lange bane gik bestanden alligevel tilbage, og det betød nye udfordringer,
for hvad skulle vi gøre?
Ingen var i tvivl om, at hovedårsagen
skulle findes i de strukturomlægninger, som
fandt sted i landbruger med stadig mere
intensiv dyrkning af større og større dyrkningsenheder og ved hjælp af stadig større,
kraftigere og mere effektive maskiner. Det
kunne vi blot ikke gøre noget ved, for landwww.fjd.dk

manden kunne og kan fortsat ikke leve af
agerhøns. Han/hun skal leve af sin produktion. Men vi kunne måske finde nogle tiltag,
som kunne hjælpe på situationen.
Rundt om i landet blev der foretaget forsøg
og lavet projekter, og for mit eget vedkommende var jeg heldig at være med i specielt
to projekter, der kom til at vise væsentlige
faktorer for agerlandets fauna.
Et braklægningsforsøg under Landboretsudvalget for Ringkøbing Amt og Projekt
Agerhøne, som blev sat i værk af landboforeninger omkring Vildbjerg og Stauning. Hvilken viden gav det så? De første
fingerpeg gik i retning af, at braklægning
var til gavn for agerhønen. Det kunne også
ses rundt om på de nye brakmarker. Men det
skulle være forholdsvis ny brak. En brakmark, som har ligget i nogle år, bliver efterhånden domineret af græsarter, og så var det
så som så med agerhønsenes interesse.
Projekt Agerhøne viste vigtigheden af at
engagere landmændene. Der, hvor de blev
optaget af at lave det, vi den gang kaldte den
lille natur, gik det fremad for bondemarkens
fugl og mange andre af agerlandets arter.
Det var det første fingerpeg om, at uden
landmændenes engagement, vil der ikke ske
noget.

For 35 år siden var der agerhøns nok, og jagtudbyttet lå konstant omkring 200.000.

Siden hen er mange andre projekter og
forsøg kommet til, og det førte til, at man i
det tværfaglige projekt Fauna og landbrug
kom med nogle helt konkrete anvisninger
på, hvad man kunne gøre i marken for at
forbedre forholdene for faunaen i det åbne
land. Det var stærkt inspireret af franske
erfaringer som blev vist i filmen Agerhønen
og det moderne landbrug, og det er rent faktisk de anvisninger fra Fauna og landbrug,
som har dannet grundlag for de tiltag, der i
dag er blevet tilladt på dyrkede og udyrkede
arealer.
Projektet ved Køng Moserne på Sydsjælland underbyggede de antagelser, vi havde
om nåleøjer og fødegrundlag. Nåleøjet er
først og fremmest kyllingernes første leveuger, og her er det nødvendigt med et godt
udbud af animalske fødeemner. Det viste sig
nemlig, at agerhønsene selv i våde somre
kom med gode kuld, fordi der inden for et
begrænset areal var tilstrækkeligt med føde
til kyllingerne.
Og det har virket. Vi har i dag mange
steder en bestand af agerhøns, som er på
højde med den, vi havde i 1970-erne, men
der er også områder, hvor bestanden er
meget tynd. De områder, hvor bestanden er i
fremgang, er det først og fremmest engagerede jægere med stående hunde og samar-

bejdsvillige landmænd, vi skal takke. De er
gået forrest. De har vist vejen. De har skabt
resultater.
Men der er stadig et stykke vej igen. Nye
projekter som interrekprojekt Femern Bælt
skal bl. a. belyse, hvordan vi rent praktisk
etablerer et forvaltningsområde for agerhøns/markvildt, og hvordan det i længden
kan drives.
Selv om der rundt omkring i landet er en
spirende interesse hos landmænd for at være
med til at gøre noget, så synes der at være
nogle helt indlysende problemer.
1. Hvordan etablerer vi et forvaltningsområde, hvis der blandt jægere og
lodsejere er ønsker om gøre en indsats?
2. Hvordan holder vi gang i området, så
det ikke forsvinder, fordi en af ildsjælene flytter eller på anden måde bliver
ude af stand til at være drivkraften?
3. Hvordan får vi arbejdet lavet med faunazoner, barjordsstriber og insektvolde.
Lokalområdet må nødvendigvis have
en eller anden ”entreprenør”, hvor man
kan henvende sig. Landmændene har
ikke de små maskiner længere, og de
får det heller ikke gjort.
4. Vi skal vænne os til, at faunazoner
enten skal anlægges om efteråret eller i
www.fjd.dk

det tidlige forår. Når man tilsår en faunazone i det sene forår, som har været
det almindeligste, er der ingen insekter
i plantevæksten, når vi kommer frem til
Sct. Hans, og det må der nødvendigvis
være, hvis zonen skal virke som spisekammer for agerhøne- og fasankyllinger. Derfor skal de udsås meget tyndt,
så solen kan ned og opvarme jorden.
Endelig må vi nødvendigvis også i gang
med det lange seje træk, der implementerer
faunavenlige tiltag på landbrugsarealer som
noget, der er helt naturligt for landmændene.
Vi må have et samarbejde i gang med landbrugets organisationer, så vi ad den vej kan
komme frem til, at faunavenligt landbrug er
en naturlig ting.
Vi skal have faunavenligt landbrug på skemaet rundt om på vore landbrugsskoler.
Vi skal have konsulenterne rundt om på
landbrugscentrene til at være på ideen, så de
anbefaler landmændene at etablere faunazoner.
Vi må og skal have nogle af de mange
naturmillioner flyttet over til agerlandet, så
vi kan præmiere landmændene for at gøre
en særlig indsats. Vi kan ikke blive ved med
at snakke om det, og man må holde op med
fra såvel politisk hold som fra forskellige
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grønne organisationers side blot at skælde
ud på landbruget. Så længe der ikke er vilje
til for alvor at lægge sjæl og pengepung ind
i projektet, så bliver det til for lidt.
I FJDs markvildtudvalg har man en plan,
endda en ambitiøs plan, om hvordan vi
kommer videre, så det ikke bliver ved snakken. Når økonomien er på plads, vil planen
blive præsenteret her i bladet. Man er godt i
gang med for det første at skabe engagement
rundt om i landet via tælleområder. Her
tælles agerhøns forår og efterår de næste to
år frem, og alle data overgives til DMU til
bearbejdning og vurdering.
Udvalget har været ude og vise ”flaget”

Agerhøns på Sydsjælland

ved dyrskuer og events i denne sommer. Det
har givet vigtig erfaring til den fremtidige
dialog med landmænd og andre naturbrugere, og det første forvaltningsområde
har set dagens lys ved Hjerm (beskrevet i
Jagthunden 4/2011). Udvalget har via arrangementerne Åbne agerhønedage sat særlig
fokus på agerhønen.
Markvildtudvalget er med, hvor der sker
noget og er klar til at samarbejde med alle
gode kræfter, der vil forbedre forholdene for
agerlandets fauna.
Men hvordan ser det ud fra landbrugets
synsvinkel? Hvordan får vi gjort naturven•

Af Kristian Stenkjær, konsulent ved Skov
og Landskab, Skovskolen

I perioden 2002 – 2008 gennemførte et
kollektivt agerhøne-forvaltningsprojekt på
Sydsjælland. Nærmere betegnet ved Køng
Mose med tilstødende landbrugsarealer, beliggende mellem Vordingborg og Næstved
– i alt et projektområde på ca. 1.400 hektar.
Aktører var Danmarks Jægerforbund,
Foreningen Danske Herregaardsjægere
med støtte fra forskellige fonde og firmaer,
de første fire år, de sidste to år tillige med
støtte fra Fødevare Erhverv.
Ligeledes selvfølgelig med en entusiastisk
indsats fra områdets landmænd, jægere og
hundefolk.
Projektets formål var at agerhønen skulle
vise vej for det miljøvenlige landbrug.
Agerhønen skulle med andre ord være
en indikator for tilstedeværelse af en høj
mangfoldighed af flora og fauna i det åbne
landskab. Det vil sige, at når agerhønsene
trives i agerlandsbiotopen, er det tegn på,
at denne også indeholder livsbetingelser
for en lang række dyr/fugle, planter og
insekter, der har landbrugsarealerne som sit
primære levested, og som gennem de seneste år, har været i betydelig tilbagegang.
De vigtigste erfaringer som er gjort i projektet, er efter min mening i meget høj grad
på det menneskelige plan. Metoder - såvel
praktiske som biologiske - var selvfølgelig
centrale i projektet, men hvordan forvaltningsarbejdet organiseres, og hvordan man
får de implicerede landmænd, jægere og
konsulenter til at spille sammen, er af afgørende betydning for en succesfuld forvaltning af en vildtbestand. Og dette er uanset
hvilken art, der er tale om.
De vigtigste faktorer i forvaltning af vildtbestande i fremtiden, som kan uddrages af
de erfaringer, der blev gjort i forbindelse
med det Sydsjællandske agerhøneprojekt,
er følgende:
•
At samle et passende areal, der matcher den vildtart, som skal forvaltes.
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•

•

•

At der inden for dette areal opbygges en organisation af de respektive
interessenter, som er tilknyttet arealet
- landmænd, jægere og konsulenter
o.s.v.
At samle disse mennesker til information og planlægning af forvaltningen,
som skal foregå.
At der opstår et ejerskab og et fælles
fokus på den vildtart som skal tilgodeses.
At den konsulent, som skal rådgive, er
fuldstændig inde i regler, som vedrører
landbrug m.m. så landmanden er tryg
ved de vildtforvaltningsmæssige tiltag,
der skal indarbejdes i hans markplan.
At råde over ildsjæle til at organisere
informationsmøder, til monitering af
arealer og bestande, og for organisering af rovvildtbegrænsning.

En sidste erfaring, vi kunne uddrage af
projektet, var, at de organisationer, som
overordnet varetager landbruget og jagten i
Danmark, hele tiden skal være opmærksom
på, at regler som næsten årligt bliver ændret/justeret, i så høj grad som muligt bliver
tilpasset miljøinteresser. Hvis disse regler
er fornuftige, og giver en sammenhæng i
denne forbindelse, øger det forståelsen for
reglerne, til gavn for miljøet!
Agerhønen er en karakter fugl for vores
landbrugsland. Mere en 60 % af Danmark
er landbrugsland, hvor agerhønen burde
leve i højere grad end i dag, til glæde for
både naturelskere, landmænd og jægere.

Agerhønen er agerlandets karakterfugl.

www.fjd.dk

Søvsø Agerhønselaug –
et koncept for fremtidens
markvildtforvaltning.
Af Bent Rasmussen, Biolog/konsulent – Danmarks Jægerforbund

Der stilles fra såvel politisk som fra
interesseorganisationers side et stadigt
voksende krav om, iværksættelse af en
national indsats for genopretningen af en
bæredygtig og mangfoldig naturtilstand i
det danske agerland. Uanset om en sådan
biotopforbedrende kommende indsats
motiveres gennem tvang (lovgivning) eller
frivillighed (tilskudsordninger), vil der
være et essentielt behov for en operationalisering af de tilvejebragte retningslinjer
for forvaltningspraksis. Hertil kommer
behovet for udvikling af koncepter for organisering af de konkrete arbejdsopgaver,
der vil opstå omkring implementeringen af
de praktiske forvaltningstiltag.
Danmarks Jægerforbund ser det som en
indlysende arbejdsopgave at påtage sig
ansvaret for at videreudvikle og udbrede et
koncept for lokale forvaltningsområder for
markvildtet – de såkaldte ”agerhønselaug”.
Danmarks Jægerforbund vil kunne fungere
som bindeled mellem viden og praksis og
således virke som katalysator for lodsejernes nødvendige anerkendelse af behovet
for et forvaltningssamarbejde omkring
agerlandsnaturen.
I projektet ”Søvsø Agerhønselaug”, der
er støttet af FødevareErhverv via ordningen ”Natur- og Miljøprojekter”, afprøves
potentialet for lokale ”forvaltningslaug”
som fremtidens værktøj for gennemførelse
af naturindsatser på nationalt/regionalt
niveau.
Via gennemførelsen af de praktiske forvaltningstiltag, der er projektets hovedbestanddel, opsamles der sideløbende vigtig
viden til at definere den motivation, der
er udløsende for de tilfælde, hvor ønsket
om natur- og vildtpleje omsættes til aktiv
handling, samt – i modsat fald – de forhindringer, der betyder, at forvaltningsideerne
i mange tilfælde ikke når længere end
planlægningsstadiet.
Målet med projektet er, at der skabes
praktisk erfaring med organisering af
lodsejergrupper, med henblik på at kunne
afproblematisere den vigtige projektfase,
der omfatter opbygningen af lokalbefolkningens accept, motivation og ejerskabsfølelse for et givet forvaltningsprojekt.
Potentialet for den kollektive vildtforvaltning fremstår i projektet lysende klart. Det
er således alment anerkendt, at forvaltningsplaner for markvildtbestande må implementeres på områdeniveau, hvis målet
med indsatsen i form af en forøgelse og
vedvarende opretholdelse af en selvreproducerende agerlandsfauna skal opfyldes.

lige tiltag almindeligt rundt omkring på
de enkelte landbrugsbedrifter? Jagthunden
har talt med planteavlskonsulent Børge
Østergård, Hedens og Fjordens rådgivning i
Herning, som er med i otte projekter under
Økologisk Landsforening og Videncentret
for Landbrug, fire til hver. Derfor er Børge
Østergård godt kendt med såvel de tiltag,
der er muligt på dyrkede arealer, som de
barrierer, der findes, og alt for ofte hindrer
landmændene i at have faunavenlige tiltag
på markerne.
Børge Østergård peger på følgende vigtige
faktorer for at få faunastriber, insektvolde
og barjordsarealer implementeret i driften:
•
Afbureaukratisering
•
Entreprenørdelen – hvem skal lave det?
•
Landbrugsrådgivningen
•
Belønning
Der er efter Børge Østergårds opfattelse
stadig for meget bureaukrati omkring alt
hvad der har med markdrift at gøre og
specielt, hvis det ikke lige drejer sig om pro-

duktion. Det kunne gøres enklere og derved
lettere for landmanden at overskue.
Når det gælder de fanavenlige tiltag i marken, er det vigtigt, at landmanden/landmændene i et givent område har et sted, han/de
kan henvende sig for at få arbejdet udført. De færreste landmænd har i dag små maskiner, siger han og tilføjer, at ud over at pløje
arealet, har de fleste heller ikke tid til at få
det gjort, slet ikke på det optimale tidspunkt.
Derfor mener han, at det er vigtigt med en
entreprenør. – Det kan være den lokale jagtforening, tre pensionerede landmænd eller
en maskinstation, siger han.
Børge Østergård mener også, at vi må
have landbrugscentrene mere med på banen.
Konsulenterne bør klædes ordentlig på, så
de som noget naturligt opfordrer landmændene til at etablere faunazoner mm.
Endelig synes Børge Østergård, at der
burde være nogle rubrikker på anmeldelsesskemaet til enkeltbetalingsordningen, hvor
man kunne krydse af om man havde fauna-

Jagthundeorganisationer bidrager med
meget værdifulde optællingsdata fra hele
landet

striber, insektvolde, og barjordsstriber og
så i et felt ved siden af angive antal meter.
Det kunne så evt. udløse en præmie på 100
kr./100 m. – Det tror jeg ville sætte gang i
de faunavenlige tiltag. Ikke fordi økonomien
betyder noget, men belønningen har stor
psykologisk betydning, slutter konsulenten.

Børge Østergård tror at en lille belønning vil have
stor psykologisk betydning.

Træningsudstyr til jagthunden

Jørn Pagh Bertelsen - DMU

Det er velkendt blandt jagthundefolket, at hønsefuglene,
som lever i vores intensive landbrugsområder, har det svært.
Vildtudbyttestatestikken danner normalt et godt grundlag for
at vurdere bestandssvingninger for de jagtbare arter, men det
gælder ikke helt for agerhønen. Udbyttestatestikken tager fx
ikke højde for andelen af udsatte fugle og ændret jagttradition som medfører lavere udbyttetal, fordi jægerne i mindre
grad går på hønsejagt. Derfor har det været nødvendigt at
skaffe et supplerende datagrundlag via lokale optællinger.
Da DMU Kalø i efteråret 2007 iværksatte et agerhøneprojekt med det formål at få foretaget systematiske lokale
bestands optællinger, beskrevet levestederne og få indsamlet
materiale til genetiske og morfometriske undersøgelser, stod
det klart, at det krævede et netværk af frivillige entuatiaster
for at nå et omfang, hvor undersøgelsen kunne kaldes landsdækkende. I perioden fra efteråret 2007 til efteråret 2009 (5
sæsoner) lykkedes det at få etableret aktiviteter i 27 områder
- 15 områder i Vestdanmark, 12 i Østdanmark Hovedaktiviteten var optællinger, som fortrinsvis er foregået med hønsehunde forår og efterår (74 % af områder) – resten er foregået
som lodsejertællinger. I 16 områder er der foretaget optællinger i 4 eller 5 sæsoner. Der er desuden lavet levestedsvurderinger i 18 områder i juni 2008, og der er indsamlet materiale
til genetiske og morfometriske analyser.
Formålet har været at få tilvejebragt realistiske data for
lokale bestandstætheder og i en senere fase undersøge samspillet til områdernes kvalitet og udbud af egnede levesteder.
Værkstedsområderne varierede meget i størrelse med en
gennemsnitsstørrelse på 453 ha, svarende til 7-8 bedrifter,
gns. bedriftsstørrelse: 61.5 ha, www.statistikbanken.dk. De
27 værkstedsområder omfattede i alt 12.228 ha. Markstørrelsen var 7.3 ha, hvilket er noget større end landsgennemsnittet
på 3.99 ha. Dyrkningsformen i værkstedsområderne afveg
ikke væsentligt fra landsgennemsnittet. Det bemærkes dog,
at byg var overpræsenteret (foretrukne afgrøde i de to største
områder; Nr. Alslev og Nr. Nissum) og majs underrepræsenteret.
fortsættes side 62
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Der er kommet en helt ny og
komplet vildtfoderstation
Accufeed computerstyrede vildtfoderautomat
er en genial opfindelse, der kan fodre op til
2 gange i døgnet. Den anvendes til fasaner,
ænder og en række andre vildtarter.
DRP vildtfodersiloen er gennemfarvet jægergrøn, den har rigtig silobund, så kornet ikke
ligger og rådner i kanterne. DRP siloen kan
indeholde 120 liter korn/foder, f.eks. det
samme
somDU
ca. 75
hvede. Siloen
er for- - SKAL DU FODRE!
HVIS
VILkgPASSE
DIT VILDT,
synet med 3 meget kraftige (7cm dia.)
trykimprægnerede runde ben, der sidder godt
fast i de indstøbte benfatninger i siloen.
1 stk. Accufeed vildtfodermaskine
395,1 stk. Batteri 6 Volt
30,1 stk. 120 liter DRP silo m. låg
316,3 stk. 120 cm. ben Ø7mm trykimprægnerede. 124,I alt kr. 865,- plus + 25% moms, alt i alt
1080,Med fragt kr. 1155,- lige til at stille op og sætte i gang.
Det tager højst 3 minutter!

Se mere på www.vildtfodermaskiner.dk
hvor du også kan bestille til omgående levering
www.fjd.dk
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De præmierede hunde på FJDs sydsjællandske markprøve.

FJDs vintermøde
på Sjælland
Så er det nu, du skal tilmelde dig
FJDs og Jagthundens vintermøde
på Sjælland d. 15. november i
Stenlille. Det er det udsatte møde
fra februar. Læs alt om program
og tilmelding i Jagthunden nr. 4
side 25 eller på FJDs hjemmeside.

HUNDEGÅRDE
DANSK

KVALITETS

HÅNDVÆRK

Autoboxe
fås i standardmål eller
skræddersyet til bilen

FJDs vintermøde 2012
FJD og Jagthundens vintermøde
2012 finder sted tirsdag d. 28.
februar 2012 i Vingsted Centret.
Alt om program i Jagthunden
december. Sæt allerede nu X i
kalenderen.

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

Sætternissen var på spil.
I sidste nummer af bladet har sætternissen
været på spil et par steder, bl.a. blev Hals
placeret i Himmerland. Det beklager vi
selvfølgelig over for alle i Hals og over for
alle i Vendsyssel.
Red
Skal vi snart
på jagt?
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www.fjd.dk

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
10 års garanti for gennemtæring

www.orbiloc.com
FJD Markprøve i Roager d.910-09-2011

OPLYST?
5 km

Efter at det havde regnet i næsten en uge op til prøven, viste
vejret sig fra den gode side, tilpas med vind og ingen regn og
omkring 20 graders varme.
Jeg havde rigtig mange tilmeldinger, og desværre kunne ikke
alle komme med.
Jeg vil godt takke alle hundeføre for en god stemning og en
god sportsånd, og en stor tak til terrænleder, dommer, og hjælper
for at prøven blev god.
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1. Præmie Åbenklasse.
Lykkeager´s Wendy, DK06947/2010, ruhår, Steen Henningsen
Tessan´s Gina, 10621/2010, kotrhår, Søren Weber
Bakkevænget J. Diana, DK11755/2009, korthåret, Chr. Hansen
Cato, 14562/2005, weimaraner, Edvard P. Lauridsen
Fuglevangs Jaco, DK0975/2009, münsterländer, Per Madsen
2. præmie Åbenklasse.
Lykkeager´s Diva, DK17835/2009, ruhår, Svend Henningsen
Thor, DK03813/2008, ruhår, Preben Petersen
Leny II Vom Rödlberg, DK18384/2010, ruhår, Chris Funda
Johannsen
Findus, DK06824/2009, ruhår, Erling Petersen
Lille skovbo´s Bosak, DK11607/2009, ruhår, Erling Petersen
3. præmie Åbenklasse.
Obberkær Bine, DK22892/2008, ruhår, Klaus Klausen
MVH. Mikkel Lawaetz

ORBILOC SAFETY LIGHT
Den eneste vandtætte hundelygte som
kan ses på 5 km´s afstand. Er udviklet til
Læs kritikker på FJDs hjemmeside
Du kan læse kritikker for samtlige hunde på samtlige markprøver ved at klikke ind på www.fjd.dk/kritikker.
I dette efterår vil kritikkerne fortsat blive udsendt til prøvedeltagerne, men fra foråret 2012 vil de kun være at finde på
hjmmesiden.
Medlemmer, der ikke har adgang til internet, kan henvende
sig til sekretæren for at få kritikken tilsendt.

militæret og anvendes af Schweisshundeførerne.

Den profesionnelle hundelygte 11

Per og Tove samt Hof foran „Kuhrgården“.

50 år med klubben

I en tid, hvor klubberne har svært ved at holde på medlemmerne, har to af Korthaarklubbens medlemmer
netop modtaget diplom og æresbevisninger for 50 års medlemsskab.
Tekst: Erik Petersen og Flemming Østergaard. Foto: Erik Petersen m. fl.
I 1886 blev ”Kuhrgården” i Kvols bygget,
og i 1927 købte vor hovedpersons far den 76
tdr. land store og idyllisk beliggende gård i
bunden af Hjarbæk fjord - stort set hvor den
lokale Fiskbæk å udmunder. To år senere
fødtes Per Nørskov, og han har boet der
siden !
”Kuhrgården” er åbenbart forbundet med
korthår, idet Per har et gammel fotografi fra
1914, hvorpå der befinder sig en brunspættet! Pers far førte traditionen videre, og
således blev Pers hundeskæbne beseglet.
Det har været livslang kærlighed, hvilket
bl.a. har ført til, at Per har været medlem af
Korthaarklubben i over 50 år og således tildelt klubbens hæder med tilhørende diplom
i foråret 2011.
Diplomer har Per modtaget tidligere. Det
være sig i forbindelse med hundeprøver
mm. – og andre hædersbevisninger af
samme store værdi for Per, må respektfuldt
omtales. I 1994 modtog Per Naturprisen fra
”Fauna & Flora”, og senere tildeltes han
Joh. Krøiers Mindelegat fra Landsforeningen ”De Danske plantningsforeninger. Per
har i dag 40 tdr. under plov samt 22 tdr. land
eng, men de sidste 14 tdr. land er udlagt som
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rekreativt område, som Per ynder at kalde
det!
Pers indsats som Læplantningskoordinater
i DJ bør også nævnes. Sluttelig kan mangen
en jagttegnsaspirant og nyudannede jægere
sende en tanke til ”Kuhrgården”. I mange år
har stedet huset en ”prøvebane” til skydning
for jagttegnskursister m. fl. i regi af Naturstyrelsen samt eksamen / undervisnings
lokaler til samme. Jo, jagtens sag har været i
de bedste hænder!
I mange år, har Viborg Markprøveklub –
som for længst har rundet et skarpt hjørne
(50 år) – haft ”Kuhrgården” som udgangspunkt for vor lokale markprøve. Per har
været medlem i over 40 år og er æresmedlem af klubben. Så sent som i foråret i år
vandt Per og Hof pokalen til Prøvens Bedste
Kontinentale ÅK hund. Kvols Jagtforening
– som Per har været formand for i to perioder – har i årevis benyttet ”Kuhrgården”
til dressurhold for unghunde og åbenklasse
hunde.
Alt medens Per, som det ualmindeligt lune
og varme menneske han er, fortæller om tidernes tilstand på ”Kuhrgården”, bliver han
www.fjd.dk

af og til – ikke rettet som sådan – men blot
bragt på ret kurs af sin elskede Tove. Alle,
der er kommet på stedet og har nydt godt
af Toves kaffemaskine og kogekunst samt
parrets almene gæstfrihed ved, at ”Kuhrgården” var intet uden Tove … og for dens sags
skyld også børnene Birthe og Poul Henning.
Og børn er nu så meget sagt.
Pers hofter har i hans senior liv været et
problem. En hofteopperation for otte år
siden løste problemet. - Jeg er nu HD-fri,
siger Per og forsætter: - Det går så godt, at
jeg sover uden stok!
Hjertet fik en tur for et par år siden, og nu
kører det lille pumpeværk godt med nye
hjerteklapper – joh, en dobbelt bypass
operation fik den gamle korthårsmand på
markprøve igen!
Tove, som jo er fem år yngre en Per, er en
rejselysten natur og har været Italien, Israel,
Holland, Grækenland, Norge, Frankrig samt
to gange på New Zealand. Per har været helt
i Næstved – men ikke rigtigt udenlands, selv
om garderhusarene var langt væk. Apropos
New Zealand, så varede den ene tur ni uger!
- Det er længe at undvære sin kone siger
Per, og tilføjer - At her går I og kalder Jer

Per Nørskov i sin fasan vildtagermark
anno 2011.

Anders Conradsen fremhæver den gode ånd i
klubben og de mange gode venner han og hustruen fandt der, som vigtige faktorer i et livslangt
medlemsskab. Foto: Bent Olsen.

venner – men aldrig en af Jer har sendt Jer
kone en tur på ”Kuhrgården”.
Tove har haft et par hjertestop i 2011 –
men er heldigvis i fuld vigør igen og klapper
tillidsfuldt på pacemakeren!
Pers første Korthår hed ”Tine af Kuhrgården” og var efter den nok så berømte
Enghavens Bobby, ejet af navnkundige ”Cykel Niels” eller Bjerringbro. Det er i øvrigt
bemærkelsesværdigt, at Tine´s kuld søster
var ejet af Anders Conradsen. Netop de to Per og Conrad - modtog Korthårsklubbens
50 års nål sammen i år!
Den næste i rækken blev nok den bedste det ses i glimtet på Pers øjne, når snakken
falder på Hovlevgårds Ras. Ras fik 2 x 1.
ÅK og vandt Korthaarklubbens vinderklasse
i Give i 1971. Her supplerer Tove med nogle
for os læsere interessante oplysninger, som
vi knapt kunne få på Pers læber.. nemlig
det faktum, at Ras ”rapporterede” til Tove,
hvorledes træningen havde fungeret for
ekvipagen! - Ras var at læse som en åben
bog. Han sladrede til mig - og jeg holdt altid
med Ras, griner Tove.
Rækkefølgen af Korthår blev herefter:
Anni – Heidi – Senta – Jette – Anita – Blondie (som blev 13 år og deltog i DJ´s vildtfinderkorps) – Bobby (2x. 1. ÅK) - Claire
& Hof. Hof er sidste Korthår på Kuhrgården – ringen er sluttet. Det startede med en
hvidbroget og det slutter ligeså!
- Korthåren og hundene generelt, jagten og
kammeraterne og foreningslivet har givet
os så mange glæder og venner for livet.
Utroligt, at det, at Per har rendt rundt med

Anders Conradsens diplom for 50 år i
Korthaarklubben. Foto: bent Olsen.

en hund, har ført til så mange ”skjønne” oplevelser. konstaterer Tove med taknemmelig
i stemmen - Det kan vi og specielt Per leve
højt på i mange år!
I den anden ende af Jylland bor Conrad,
eller helt korrekt Anders Conradsen. Og
hvad har så fået ham til at blive i Korthaarklubben i så mange år? For Anders Conradsen er svaret ganske enkelt: - Så længe, man
er interesseret, melder man sig ikke ud. Og
Anders har været interesseret og aktiv indtil
nu. Han seneste korthår, som blev over 10
år, er gået til de evige jagtmarker for ikke så
længe siden, og nu vil Anders ikke hav en
ny. Dels vil han og konen ikke være bundet
af hund her i den tredje alder, og dels er de
netop flyttet i aftægtshus, så pladsmulighederne er heller ikke de samme, som da de
drev landbrug.
Ellers har jagt og sport med den korthårede
hønsehund været en meget væsentlig del
af Anders Conradsens fritidsbeskæftigelse
gennem mere end 50 år. Og han husker
mange af sine hunde, men en af dem står
mere lysende end de andre nemlig King II.
– Den blev eksteriørchamp. Og havde flere
vinderklasseplaceringer bl.a. 1. vinder på
Give-prøven, fortæller Anders.
Når man trænger ind bag forklaringer om
prøver og hunde, så opdager man hurtigt,
at det, som har fået Anders Conradsen til at
holde ved i så mange år, har været sammenholdet i klubben. – Det har været dejligt at
deltage i de mange prøver og udstillinger
gennem årene, forklarer Anders og tilføjer, at det har givet en masse gode venner,
www.fjd.dk

som han og konen for intet i verden ville
undvære.
I det hele tager har hans kone været en stor
støtte i det mere end 50-årige aktive ”hundeliv”. Det har naturligvis betydet meget for
ham, og når det så har ført mange personlige
venskaber med sig, så fortsætter man naturligvis. Anders Conradsen er naturligvis så
gammel, at han kan huske nogle af de gamle
koryfæer som bl. a. Gordon Knudsen, Korthaarklubbens mangeårige formand, sekretær
i FJD og redaktør af Jagthunden. Men en af
de personligheder, der står stærkest i Anders
Conradsens erindring er eksteriørdommer
Niels Nielsen. – Hans afgørelser i ringen
stod der stor respekt om, siger Anders. - Han
kunne virkelig se på en hund og finde såvel
dens stærke som dens svage sider, tilføjer
han.
Der er to ting, som Anders Conradsen aldrig har spekuleret på, nemlig at skifte race
eller melde sig ud af klubben. - Jeg har altid
været glad for korthår, og kunne ikke tænke
mig nogen anden race, og da vi samtidig
befandt os godt i klubben, så er jeg også
blevet hængende.
Men hvad med de unge og nye hundeejere.
Unge mennesker er rastløse og springer
lettere fra det ene til det andet, og det kan
Anders Conradsen ikke gøre noget ved, men
han har det råd, at det i høj grad er op til
klubberne at skabe et godt udbud af tilbud,
en god klubånd og et stærkt sammenhold.
– Så vil det være naturligt at være medlem
og blive ved med at være det, slutter 50-års
jubilaren.
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Referat fra FJDs bestyrelses
møde den 18. maj 2011.

Følgende deltog i mødet.
Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand
Anton Dahl (AD) DGSK næstformand
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Kenth Lange (KL) GDH
Erling Clausen (EC) ESK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erik Rimmen (ER) DISK
Bent Olsen (BO) sekretær
Minna Clausen (MC) kasserer
Flemming Østergård (FØ) Redaktør Jagthunden
Desuden deltog Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK
og Mogens Bechsgaard (MB) FJDs udstillingskomite
Der var afbud fra Klaus Jensen (KJ) DDPK.
Formanden Henrik Raae Andersen bød velkommen,
en speciel velkomst til Erik Rimmen DISH, med
ordene her kan vi drøfte og diskutere alt, men når
vi slutter, er vi enige, og kun det officielle referat er
FJDs ansigt udad til. Ligeledes var der et velkommen til Mogens Bechsgaard, formand for FJDs
udstillings komite . Til Ordstyrer blev forslået Knud
Føhns.
1. Fastlæggelse af dagsorden
Ingen ændringer
2. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs
bestyrelsesmøde den 19. maj 2010
Godkendt og underskrevet.
3. Valg m.m. (iflg. Overenskomstens punkter 3, 4,
7, 8 og 10)
Valg af formand og næstformand.
Eftersom der ikke var indkommet forslag til formands og næstformandsposten genvalgtes Henrik
Raae Andersen som formand og Anton Dahl som
næstformand for en ny 4årig periode frem til maj
2015.
Valg til udvalg.
Økonomiudvalg: Genvalg af Carsten Lundhøj, Søren
Stenhøj Jørgensen og Erling Clausen
Kontaktudvalg
Genvalg Henrik Raae Andersen og Knud Føhns.
Markvildtudvalg: HRA ønsker at træde ud af
udvalget.
Nyvalg af Erling Clausen, som formand peges på
Flemming Østergaard
Lovudvalg: Nedlægges.
Valg af revisorer:
Genvalg af Inge M. Thomsen. Nyvalg Anne Marie
Pedersen
Udpegning af Redaktør af ”Jagthunden”, kasserer
og sekretær: Genvalg til alle tre poster.
4. Udstilling (Udstillingskommissionens formand
Mogens Bechsgaard deltager i mødet under dette
punkt)
FJDs udstilling 2011.
MB: gav en aktuel oversigt med hensyn til udstillingen. Her fremgik det, at antallet af tilmeldte
hunde er beskæmmende lavt i 2011. Han oplæste
de forskellige klubbers antal. Spørgsmålet er så,
hvordan kan vi promovere prøven bedre. AD: ting
kører op og ned, måske er året 2011 i den lave ende.
Vi drøftede udstillingens fremtid. Hvor Vingsted udstillingen blev nævnt som en stor konkurrent. (MB):
ærgerligt, at de tre klubber omkring Vingsted ikke
anbefaler FJDs udstilling. (HMC) mente, at konkurrencen kommer fra DKK. (AC)Måske er der en
generel udstillingsmæthed over hele linjen. (BVH)
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Det skal være en festdag. (AD) være kreativ. FJDs
bestyrelse besluttede sluttelig at give udstillingsudvalget en økonomisk 0 løsning i 3 år.
Forslag om afholdelse af flere FJD-udstillinger
(Forslag fra DMK)
DMKs bestyrelse har på baggrund af lempelser fra
DKK med hensyn til specialklubbernes mulighed
for at afholde udstillinger set en mulighed for at øge
FJDs aktiviteter på dette område. Konkret foreslår vi
afholdt en udstilling pr. landsdel fordelt på hele året:
Fyn (den eksisterende), Jylland (f.eks. KHK, DRK
og DMKs udstilling i Bredsten) og sjælland.
Vi ser flg. fordele: Øget aktivitetsniveau – hvor hele
familien kan deltage, mulighed for øget indtægter,
invitation af ”vore” dommere m.m.
Oplægget blev drøftet. Tendensen var, at der ikke
pt. er brug for yderligere FJD udstillinger.
FJD -udstillingens økonomi (Ønske om regnskab
fra FJDs udstilling fremsat af (KL,) DGH.)
(MB) gav en orientering omkring økonomien. Det
endelige regnskab bliver ikke sendt ud. (MB) orienterede hvorfor. Udstillingsudvalgets repræsentanter
får på dagen et regnskab på udgifter og indtægter,
men ofte har flere repræsentanter forladt udstillingen
før udstillingens afslutning. (HRA). jeg er blevet
meget klogere, måske kunne vi forbedre kommunikation. Referater og regnskab kunne blive tilsendt
mig, så sender jeg det ud til klubberne.
Seminar for udstillingsdommere i FJD regi sommer
2011. Placering (EC) ESK.
Oplæg fra (EC) .
Et godt initiativ. Vi skal bruge en tovholder. Forslag
Gunner Jensen. Vi må nok erkende, at det ikke kan
nås før 2012. En henvendelse til Dansk Hundedommerforening kunne måske gavne. EC henvender sig
til Gunner Jensen.
Nedsættelse af kontaktudvalg (alternativt udpeges
en person), der har ansvar for fortolkning og
udmøntning af udstillingsregler. (fremsat af DBK).
Forslaget var motiveret i de mange forskellige
udmeldinger, der bl.a. havde været i forhold til de
nye udstillingsregler. Dette havde skabt megen
forvirring. SSJ trak forslaget tilbage, da det under
konstitueringen blev konstateret, at der er nedsat et
kontaktudvalg. Udvalget havde ikke holdt møde i
2010.
Orientering om DKKs Udstillingsreglement m.m.
(HRA)
Siden formandsmødet i januar har jeg været i dialog
med DKK om det nye Udstillingsreglement for
2011, der efter min bedste opfattelse indeholder så
mange ”fejl og mangler”, at det var og forsat er nødvendigt at påtale dette overfor DKK. Jeg har afholdt
flere møder med Forretningsudvalget, administrationen og medlemmer af DKKs bestyrelse. Flere
af møderne har givet gode resultater og forståelse
for den rejste problematik. Desværre er disse gode
forhandlingsresultater gang på gang strandet på en
enerådende formands fortolkning af Udstillingsreglementet 2011. En fortolkning, der i øvrigt også har
haft konsekvenser for syv af FJDs specialklubber,
der repræsenterer 10 racer, I det der for disse racer
er strammet op på kravet om stambogsføring qua
DKKs formands fortolkninger af det nye Udstillingsreglement 2011 og et ændringsforslag fremsat
af DKKs bestyrelse, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts. Mit råd til disse klubber
skal derfor være: Overvej nøje om jeres racer forsat
skal være tilknyttet Stambogsføringsreglernes § 10a
el. om jeres racer er bedre tjent med at I tilslutter jer
samme reglers § 10b. Ros til Søren Hecht for aktivt
at have kæmpet vores sag i DKKs bestyrelse. Sidste
nyt i sagen er ændringer i beskrivelsen af præmieringerne GOOD og SUFFICIENT, som jeg har
fremsendt til jer. Med disse ændringer, har FJD fået
en indrømmelse, der gør, at jeg kan arbejde videre
med at fremme vores synspunkter.
Udstillingsreglement er ene og alene DKK som
fortolker.
Vi skal være repræsenteret ved repræsentantskabswww.fjd.dk

og formandsmøder. Næste formandsmøde er 3/3
2012. Næste repræsentantskabsmøde er i 2013.
5. Ændringsforslag til Overenskomstens § 10,
Møder (fremsat af DBK)
Oplæg ved (SSJ): Han gjorde opmærksom på, at
FJDs mødefrekvens ikke følger vore samarbejdspartnere, og at sager, der er af vigtighed, kan blive
nedtonet, inden bestyrelsen får mulighed for en
grundig behandling af sagen, ligeledes mente han, at
mødedagsordenen kunne blive fyldt med tilfældige
og måske ligegyldige punkter, i stedet for den egentlige substans: at arbejde for den stående jagthunds
udbredelse. Bestyrelsen drøftede punktet indgående, der var både positive og negative udtalelser.
Der blev gjort opmærksom på, at såfremt der var
problematikker, som krævede en hurtig stillingtagen,
har formandskabet muligheden for at indkalde til et
ekstra fællesmøde med 1 måneds varsle iflg. Overenskomstens § 10. Konklusionen blev: Vi holder
SSJ forslag i erindring, men giver overenskomsten
et år mere i sin nuværende ordlyd. Behandles på
majmødet i 2012.
6. FJDs forretningsorden med bilag (fremsendt til
vedtagelse af sekretær og formand)
Godkendt. Pkt. 14. Udgifter til udvalg. Her tilføjes:
Udvalg der er nedsat af grupperne, kræver godkendelse af formandskabet, inden udgifter til udvalgets
arbejde kan dækkes af kontorkassen.
Til Bilag 1 og 3 ingen kommentarer.
7. Orientering fra udvalg
Økonomiudvalget
Rapport fra Økonomiudvalget. (Bilag). CL kommenterede referatet fra sidste økonomiudvalgsmøde.
Fremlæggelse af kommissorium for Økonomiudvalget til vedtagelse. (Bilag). Vedtaget uden
bemærkninger
Forsikring. FJD er pt. Uden forsikringsdækning.
MC oplyste at FJD har været uden forsikring i hele
2010 og første halvår af 2011. (HRA) kontakter
DKK, angående forsikring Hurtigst muligt.
En drøftelse af prøveledernes honorarer i FJD,DKK
og DJ.
FJDs repræsentanter i DJU vil plædere for ensartede regler vedr. Markprøvernes udgiftsside..
Markvildtudvalget (FØ)En kort orientering: Orientering af (FØ). Omtalte de bilag, der er udsendt. Der
udkommer også et kompendium om fodring. Ros til
Flemming for hans arbejde. Søg tilskud fra naturfredningsforening. Og DOF m.m. Kort orientering
om tiltag i landbruget ved (FFJ).
8. Regnskab og Budget
Regnskab for kontorkassen og Jagthunden (Bilag)
ved kasserer Minna Clausen.
Udsendt bilag: MC gennemgik det fremlagte
regnskab. Regnskabet blev uden bemærkninger
enstemmigt godkendt.
Budget for Jagthunden 2011. Ved redaktør Flemming Østergård.
(FØ) kommenterede budgettet, vi skal gøre mere
for at blive flere. For at kunne gøre annoncører
interesserede. Der kom en del fornuftige forslag til
desangående. (FØ) Der lægges en underskudsgaranti
på 40000.kr.
Meddelelser. Ingen
Fastlæggelse af bidrag:
Der fastsættes et bidrag til Jagthunden på 70 kr. Til
kontorkassen fastsættes beløbet til 20kr. pr. A og B
medlem.
9. Orientering fra/om samarbejdspartnere
DKK (FMJ). FMJ gav en orientering om hundewebs markprøvesystem. Prisen bliver sandsynligvis 15. kr. pr hund. Etiske regler har gennem
mange år været administreret som regler, nu ophøjes
de som regler. DKK har lyttet til fagkundskaben,
Sagde FMJ. Matadoravl – indavlskoefficient –

sundhed og nye aldersgrænser for tæver i avl, er
nye begreber, vi skal forholde os til i henhold til
DKKs nye stambogsregler. Reglerne gav anledning
til stor diskussion mellem Bestyrelsens medlemmer og FMJ. (AC)Hvorfor bliver de regler trukket
ned over hovedet på os Det er et meget alvorligt
problem. (CL) Der bør indføres en høringsface inden
en så vigtig beslutning tages, så man har mulighed
for at gå til sit bagland før man beslutter sig. FJDs
bestyrelse er ikke tilfreds med disse regler. Tages op
i kontaktudvalget.
HRA. Problematikken med Udstillingsreglementet
har fyldt meget som tidligere omtalt.
Jeg har forhandlet en uddannelsesaftale på plads
med DKKs Aktivitetsudvalg. Dette har ført til aftaler
om uddannelse af trænere/aktivister fra FJDs klubber. Disse bliver tilbudt flg. uddannelser: Basisuddannelse, Adfærds- og håndteringskursus og Hvalpeog grundinstruktøruddannelsen. Der er endvidere
mulighed for at etablere et kursus i kommunikation
og formidling (menneske til menneske) samt evt.
kurser i apportering m.m.. Der bliver afholdt kurser
øst - vest. DKK har påtaget sig at tage de første
kursister i praktik i deres kredse – indtil vi (i klubber i FJD) er klar til at løfte denne opgave. Alle
kurser er certifikatgivende. Der er aftalt evaluering,
så kurserne i videst muligt omfang tilpasses vores
behov. Den samlede uddannelse forventes at koste
(kursusafgifter) ca. 3500 kr. Jeg vil løbende være
opmærksom på formalia i forbindelse med kurserne.
Der skal laves en aftale i FJD om tildeling af pladser
på de første kurser. De første kurser påbegyndes i
juli/ august 2011. Info om kurserne findes på DKKs
hjemmeside.
DKK løfter i samarbejde med DJ problematikken
om træning på offentlige arealer. Status afventes.
Vedr. DKKs Formandsmøde og Repræsentantskabsmøde 2011 finder jeg det dybt beklageligt, at
flere at FJDs specialklubber ikke deltager – og at
flere sågar arrangerer klubarrangementer på disse
dage. Det er undergravende for det store politiske arbejde, jeg udfører som formand, og det er uholdbart
i forhold til den politiske status og profil FJD bør og
skal have. Til jeres orientering er Formandsmødet
2012 planlagt til 3.3 2012. Jeg forventer, at alle
klubber er repræsenteret.
DJ
FJDs Markvildt har indledt et samarbejde med DJs
Vildtplejeudvalg. Et samarbejde vi på sigt forventer
os meget af. Mange FJDs medlemmer har i dette
forår taget aktiv del i DJs Interreg-projekt – både
administrativt og i optællingerne i de fire projektområder.
DJU (AD og HRA m.fl.). Sidste mødereferat på
nettet. Ingen bemærkninger.
Specialklubbernes høringssvar vedr. dommeruddannelsen. Høringsfrist første maj.
Efter en lang og grundig debat, besluttede et flertal
i bestyrelsen, at FJD fortsat vil have mulighed for
en vurdering af dommereleverne med henblik på en
anbefaling som dommeraspirant.
Procedure for sager til behandling i DJU. Oplæg
(SSJ) DBK
(HRA) Der er knaster??? endnu til indstillinger for
sager til behandling, men det kommer hen ad vejen.
Det blev drøftet indgående og flere havde indlæg,
sikre os at det gøres opmærksom på, hvad der skal
tages stilling til.
10. FJDs markprøver
Afholdelse af forårsmarkprøver 2011. Prøverne blev
afviklet for de kontinentales vedkommende uden
problemer. For de engelske gav det en del problemer
idet Derbyprøven gik ind over FJDs prøve-weekend.
Det betød at lørdagen ikke kunne bruges. Ligeledes
gav det store problemer for prøvelederne at skaffe
dommere.
Regnskabsarkene fra forårsprøverne er blevet
gennemgået af kassereren og sekretæren og det har
desværre vist sig at der er store udsving i diverse

udgifter. I de værste tilfælde, har sekretæren sendt
en kort bekymringsskrivelse til de pågældende
prøveledere.
Efterårsmarkprøver 2011. Der er sendt datoskemaer
ud til prøvelederne. 2 prøveledere har takket nej.
Jørgen Duus med begrundelsen, at han ikke kunne
holde prøve for 800 kr. pr. hold, og Keld Navntofte
på grund af manglende tid. Der er udarbejdet et nyt
Regnskabsskema, som træder i kraft ved efterårets
prøver
Vinderklasser 2011. Herunder to engelske VKL.
efter DM.
Begge prøver afholdes på Sjælland. Den kontinentale ved Præstø med Kaj Olsen som prøveleder og
den engelske enten ved Eggeslevmagle eller hos
Torben Reese, Frihedslund, med Aage Stenhøj som
prøveleder.
Tid og sted for de to engelske VK er fastlagt til
Bramminge den 22.10. 2011. og Sjælland den
30.10.2011.
Forårsmarkprøver 2012. Datoskemaer udsendes
primo november 2011.
Vinderklasser 2012. Begge vinderklasser skal ifølge
turnus afholdes i det nordjyske.
11. Diverse indkomne forslag m.m.
Dommerevaluering. Oplæg ved (SSJ) DBK.
Efterfølgende: Dommerudvalget har lavet en liste
over dommere, der kan dømme DM og dommere,
der endnu må samle erfaring. (EC) DUV ønsker at
offentliggørelse listen. Men DJU mener ikke den
skal være tilgængelig for alle. (HMC): Vi må også
have en dommerliste for dommere til fuldbrugsprøverne. (AD) uddybede intensionerne i listen. (CL)
Der skal efteruddannelse til. (ER) Dommerne må
kunne evaluere hinanden. (CL) udarbejder et forslag
til FJD som bringer det videre til DJU.
Samlet tilmelding og udstilling på Jagt- og
fritidsmesser. (KF) DVK. Begrundelse: Vi får alle
specialklubber flere forspørgelser om deltagelse på
skuer og messer. Ofte bliver der brugt det pres at
andre specialklubber allerede er tilmeldt.
Vi må have noget seværdigt materiale i FJD regi,
men hvem vil stå på en fælles stand. Grupperne må
selv starte deres markedsføring.
Tage fat på en dialog om, hvad vi. kan bruge samarbejdet i FJD til. (FE) GDH
Tages op på næste møde.

12. Yderligere meddelelser fra
Formand. Generelt og for den Kontinentale Gruppe
Samarbejdet i FJD har i det forløbne år stået sin
prøve efter vedtagelsen af den nye Overenskomst.
Jeg har i den forbindelse noteret mig, at en ”pionerånd” har indfundet sig og er med til at drive
arbejdet fremad i de to grupper. Det finder jeg meget
glædeligt.
Det forløbne år har også lært mig, at de to grupper
i dag står meget langt fra hinanden, særligt når det
drejer sig om den indstilling til og intentionerne om
den sportslige brug af vore racer. Det er efter min
overbevisning et faktum, vi må erkende og som vi
gensidigt må respektere.
Hvad jeg ikke kan respekterer, er når vores fælles
grundlag – særligt det politiske – skrider og bliver
anarkistisk uden respekt for fællesskabet og vores
samarbejdspartnere. Det skal vi gøre bedre fremover.
I DJU har Anton og jeg haft et godt og loyalt
samarbejde uden altid at være helt enige. Tak for det
Anton!
Næstformand. Intet
Sekretær. intet
13. Eventuelt
(HRA) DJU forespørgsel til App. Dommere. Over
70 år. Ok.
(HMC) skal der være bevis for at jagthunde er
gyldige apportører?
Vi tager diskussionen når vi bliver spurgt.
www.fjd.dk

(EC) Skovprøven er anerkendt i tre år.
(MC) Vi skal arbejde for at markprøvekritikkerne
kommer på FJDs og klubbernes hjemmesider.
(KF) Vizsla FCI prøve den 28. august 2011.
(KL) løbske tæve på prøve. Det må man ikke. Heller
ikke som rene tævehold.
14. Næste ordinære møde den 9. maj 2012, kl.
13.00 På Hotel Hedegården i vejle.

Referat fra FJDs engelske gruppemøde den 18.
maj 2011.
Følgende deltog i mødet.
Anton Dahl (AD) DGSK næstformand FJD
Erling Clausen (EC) ESK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erik Rimmen (ER) DISK
Minna Clausen (MC) kasserer
Bent Olsen (BO) sekretær.
1. Godkendelse af referat fra gruppemødet den 24.
november 2010. Godkendt
2. Indstilling af ny dommer til DM. 2011. Allan Olesen har bedt sig fritaget. Ordførende. Jan Espersen
ny ordførende. Ny reserve Jørgen Gordon.
3. Indstilling af dommere til FJDs vinderklasser
2012. Der skal indstilles 3 dommere plus en reserve.
FL. Østergård (ordf). Poul Erik og Jens Hansen
Reserve Allan Diederichsen.
4. Indstilling af dommere til DM. 2012. Der skal
indstilles 3 dommere plus en reserve.
Mogens Vestergård (Ordf.), Jan Nielsen og Kristian
Frøkjær reserve Erling Clausen.
5. Indstilling af to dommere til 2 ekstra engelske
vinderklasser efter DM. 2011. Prøverne har2dommersystem. På DJUs møde den 1. februar 2011 blev
Poul Vestervang og Finn Møller Jørgensen Indstillet.
De to sidste indstilles af FJDs engelske gruppe.
Prøverne afholdes henholdsvis:
Lørdag den 22. oktober ved Bramming. Prøveleder:
Minna Clausen.
Dommere: Erling Clausen (Ordf.) udpeget af FJDs
engelske gr. Og Finn Møller Jørgensen
Udpeget af DJU.
Søndag den 23. oktober ved Petersgaard, Langebæk,
Sjælland. Prøveleder: Bjarne Kleis.
Dommere: Joakim Skovgaard (Ordf.) udpeget af
FJDs engelske gr. Og Poul Vestervang
udpeget af DJU.
6. Procedure for sager til behandling i DJU. Oplæg
ved( SSJ) DBK.
Punktet blev grundigt behandlet på fællesmødet.
Både under pkt. 5og pkt. 9. Hvor konklusionen
blev: Vi holder SSJ forslag i erindring, men giver
overenskomsten et år mere i sin nuværende ordlyd.
Behandles igen på majmødet i 2012.
7. Derby 2012. Placering: Vi anbefaler fredag den
13. april og lørdag den 14. april. DKKs mesterskabsprøve søndag den 15. april. 2012.
8. Eventuelt
Søge om en Hubertusprøve efter FCI regler EC.
Udtagelsesprøve til Hubertusmesterskabet bliver
henholdsvis den 21 og 22. sep.
9. Næste møde: onsdag den 16. november 2011
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Hvor blev de af?

Den røde tråd
Han har været med helt fra starten. Han sad i bretonklubbens første bestyrelse og han var en af de første
eksteriørdommere for bretons. Et spændende liv med væve og tæpper, med jagt og hunde.
Tekst og foto: Flemming Østergaard
må nok lidt nærmere forklaring til.
Det hele begyndte med Arnes uddannelse
i tekstilbranchen under krigen på Magasins
væverier. Her kom han bl.a. ind på planlægningskontoret og var efter krigen stærkt
medvirkende til, at man indførte helt nye
systemer, der tidligere kun var kendt og
anvendt i USA.
I slutningen af 1949 fik Arne Bjergfelt lyst
til at prøve noget nyt, og da der var en lederstilling ledig på en kædefabrik i Grejsdalen
søgte han og fik den. Han skulle tiltræde d.
Arne Bjergfelt vej til jagt og jagthunde
01.01.50, så derfor blev Arne gift med sin
har bestemt ikke været den slagne. Den gik
nemlig fra hovedstaden over en tekstilfabrik forlovede d. 31.12.49. Sådan var det. Hun
i Grejsdalen til en gård i Kollemorten, så der skulle med til Jylland.
Arne Bjergfelt, født 1925. Uddannet tekstilingeniør. Vi sidder og snakker i hans stue
i pensionistboligen, som ligger i Hørsholm.
Der er friskbagt brød og en god ost på
bordet, og selv om vi aldrig tidligere har
mødt hinanden, så går snakken allerede for
fuld tryk. Så førstehåndsindtrykket af denne
gamle bretonfrontkæmper er, at det er et
yderst åbent og imødekommende menneske,
jeg har foran mig.
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På dette tidspunkt havde Arne Bjergfelt
egentlig ikke tænkt sig at gå på jagt eller
arbejde med jagthunde, men årene i Grejsdalen (1950 – 59) fik ham på andre tanker.
-Sagen var den, forklarer Arne Bjergfelt,
at vi gerne ville have lidt mere luft omkring
os, så derfor søgte vi efter noget skov eller
en landejendom. - Vi fik begge dele bl.a. ved
hjælp af en skovfoged, som jeg var kommet i kontakt med. Først fik Arne bjergfelt
noget skov, som lå i Kollemorten, og senere
erhvervede han nabogården, så han alt i
alt kom til at råde over et halvt hundrede
tønderland.
En del af arealet blev tilplantet, og her kom

skovfogeden igen ind i billedet. – Ja, så gik
det jo sådan, forklarer Arne Bjergfelt med
et stort grin, at snakken faldt på jagt, og da
jeg altid havde sejlet og fisket meget, var
det ikke vanskeligt at tage springet. Jeg blev
jæger.
I 1959 kaldte hovedstaden igen. Et direktørjob på en tæppefabrik i Ballerup lød
tillokkende, så familien rykkede teltpælene
op fra gården i Kollemorten, som man dog
beholdt som ”sommerhus” i mange år efter.
Tæpper og Ballerup kom til at betyde hårdt
arbejde for Arne Bjergfelt. Når han ser
tilbage, synes han næsten, det var en stor
byggeperiode, og han har ikke tal på hvor
mange tusinde kvadratmeter han var med til
at rejse i disse år.
Trods arbejdet holdt han fast i jagten, og
nu var der også kommet en jagthund til, en
breton. Familien havde altid haft hund, ruh.
Foxterrier, men Bjergfelt ville have jagthund
og havde læst lidt om breton. Han kom i forbindelse med R. G. Dissing og fik en fransk/
canadisk hund, og så var vejen stukket af.
Nye tråde var knyttet, og det betød bl.a. at
Arne Bjergfelt blev indvalgt i Dansk Breton
Klubs første bestyrelse ved den stiftende
generalforsamling 29.09.63.
Men hvordan var det at være pioner? – Vi
havde det svært, fortæller Arne Bjergfelt. De
andre morede sig lidt over os og syntes, vi
var komiske. – Og det materiale, vi havde at
gøre med, var nok heller ikke det bedste. Vi
havde lidt fra Frankrig og lidt fra Canada,
og de var typemæssigt slet ikke ens, men jeg
havde troen på, at en breton passede til den
moderne byjæger, tilføjer Arne.
Der var ikke andet for, end, at man måtte
trække i arbejdstøjet. Sammen med R. G.
Dissing importerede Bjergfelt nogle bretons
fra Frankrig, som kom til at præge avlen af
danske bretons på en særdeles positiv måde.
Han avlede bretons under kennelnavnet
Nydams. Den mest berømte af hans afkom
var Nydams Bette, som blev stammoder til
en række bretons, der på fremragende vis
repræsenterede racen.
Nydams Bette blev købt som hvalp af
Inge og Robert Helbo hvis kennelnavn blev
Nordfjordens, og de fik meget ud af Bette,
som der også kom virkelig gode hunde efter.
Inge Helbo havde i øvrigt en morsom vane,
fortæller Arne Bjergfelt. – Inden hunden

skulle slippes på prøve eller ind i udstillingsringen, så kyssede Inge Helbo hunden.
Arne mener i øvrigt, at han altid kan kende
hunde, hvis afstamning kan føres tilbage til
Nordfjorden. – De er sodede fortil, og det
kender jeg ikke andre afstamninger, som er.
Det ene trækker som regel det andet med
sig, så derfor kom Arne Bjergfelt også til at
hjælpe nordmændene med at få materiale.
Det var ellers svært på grund af strenge karantænekrav, men Arne skaffede flere hunde
til Norge, ligesom han også fik en kuldbroder til føromtalte Bette til Norge.
En anden af pionererne, Niels Mortensen,
som døde sidste vinter, fik også en hund fra
Arne Bjergfelt nemlig Nydams Bella, hvormed han vandt ungdomsklassen på klubbens
anden forårsmarkprøve i 1967.

tror ikke ejeren var helt tilfreds, tilføjer han
med et smøret grin.
Arne husker godt sin sidste udstilling. FJDudstillingen i Odense 1991. - Der dukkede
en ung hund op, som ingen kendte, fortæller
han. – Alle spurgte rundt, hvor den hund
stammede fra, men ingen kendte afstamningen. Men det var en flot hund, så den kom
altså til at stå forrest, da udstillingen var til
ende, tilføjer Arne Bjergfelt.’

Tråde knytter forbindelser og netop
forbindelser er vigtige, hvis man vil på jagt
og blive en god jæger. Arne Bjergfelt fik lov
til at gå på jagt sammen med rigtig dygtige
jægere, og det mener han kom til at præge
hele hans jægerliv. Som sagt bevarede han
tilknytningen til Jylland via lystgården i
Kollemorten, og netop jagt i Jylland var det,
Når man har sagt a, må man også sige b.
Arne Bjergfelt satte størst pris på.
Derfor sagde Arne Bjergfelt også ja til at
Her gik man nemlig på jagt. – Der blev
blive udstillingsdommer. Man manglede
selvfølgelig skudt vildt, men der blev ikke
eksteriørdommere, som kendte racen. Arne
skudt for meget, forklarer Arne. – Det der
blev udstillingsdommer i 1967 og vogmed fasanskyderi har aldrig været mig, tilføtede dette hverv i 24 år. Bl.a. dømte han
jer han. Arne Bjergfelt har den opfattelse, at
på Verdensudstillingen i 1972. I forvejen
man skal yde noget, når man er på jagt, og
var irsksetterdommeren E. A. Rasmussen
da er det at gå på jagt med sin hund noget af
blevet autoriseret for racen som den første
det ypperste.
specialdommer.
Når man sidder og taler med Arne Bjergfelt
Det var disse to dommere, der i de næste
og ser ham springe rundt i huset, kan det unpar år lagde den linie i bedømmelserne af
dre, at han ikke længere går på jagt, men det
racen, som resulterede i større ensartethed
lagde han på hylden, da han rundede 70. –
i eksteriøret målt op imod den franske
Jeg savner det, siger Arne og tilføjer, at han
FCI-standard. – Og vi var ikke altid lige po- da nemt kunne være blevet ved mange år
pulære, fortæller Arne Bjergfelt, når vi lagde endnu. – Men jeg havde set mange uheldige
en streng linje. – Men det var nødvendigt,
episoder med ældre jægere, forklarer han,
hvis vi ville have styr på eksteriøret.
og det ville jeg ikke, at andre skulle udsætSpørger man i Bretonklubben, er der ingen tes for med mig i hovedrollen.
tvivl om, at man mener Arne Bjergfelt var
Sejleri og fiskeri blev dog først opgivet på
en meget dygtig dommer. Han havde ”det
et senere tidspunkt. – Det synes jeg bedre
blik”, som belønnede hunden med det rette
jeg kunne forsvare, forklarer han. Gården
eksteriør og især med de rette bevægelser.
i Jylland blev også solgt, og efterhånden
Derfor var det også helt naturligt, at klubben måtte villaen samme vej til fordel for pensived sit 25 års jubilæum belønnede Arne for onistboligen, hvor hver kvadratmeter af den
sin store indsats med klubbens hæderstegn.
lille have og terrasse udnyttes til blomster
Arne Bjergfelt husker også en morsom
og tomater mm. Jo, Arne Bjergfelt er stadig
episode. Der var opstået diskussion om,
aktiv og har også bevaret forbindelsen til
hvorvidt en bestemt hund var ægte. Den
hundene. Sidste år var han med ude og se
havde stambog og det hele, men eksteriør
en apporteringsprøve, hvor han var meget
passede åbenbart ikke helt. Derfor skulle
imponeret over bretonerne og deres førere.
ejeren møde frem med hunden uden for
Han skal også ud og se på hunde i år, så
udstillingsarealet for at få den bedømt. Det
den røde tråd er der lige fra spinderiet i ungblev Arne Bjergfelts opgave, og han kasdomsårene til en aktiv pensionisttilværelse i
serede den, da den var direkte utypisk. – Jeg Hørsholm.

Ny ejer

www.kragborg-raafoder.dk - tlf. +45 2674 7327

www.fjd.dk
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Spørg dyrlægen

v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

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

Hvalpen og dyrlægen
Hvad skal opdrætteren gøre?
Når et nyt hvalpekuld ankommer, og alt
forhåbentlig er gået godt med hensyn til
fødslen, kommer hele processen med at få
hvalpene frem til otte ugers alderen, få dem
solgt, forhåbentlig til gode hjem, og få dem
frem til den nye ejer i sund og rask tilstand,
så alle kan være glade og tilfredse.
Inden parringen bør det sikres at begge
forældrehunde er godkendt til avl ifølge
kennelklub / raceforbund.
Det er vigtigt at sørge for at evt. HD- og
AD fotografering samt diverse krævede tests
er udført inden parring. Se kennelklubbens /
raceforbundets hjemmeside for oplysninger
om, hvad der kræves for den enkelte race.
Ingen hvalp må skifte hjem før den er otte
uger ifølge loven
Hvalpe skal være chipmærket og registreret inden de er otte uger, dvs. inden de går
videre til nye hjem.
Dette foregår, for de fleste racerene hundes
vedkommende, via kennelklub eller andet
raceforbund.
Betalingen for registreringen foregår i
disse tilfælde via kennelklubben / raceforbundet og er dyrlægen uvedkommende,
men man skal være opmærksom på dette,
hvis man indhenter pristilbud hos dyrlægen,
således at man ikke kommer til at betale
gebyr to gange.
For registrerede hvalpe (DKK) kan man få
hvalpene chipmærket enten hos dyrlægen
eller af en af kennelklubbens godkendte
mærkere.
Hvis hvalpene skal halekuperes skal dette
foretages af en dyrlæge inden de er fire dage
gamle. Husk at få en halekuperingsattest
med fra dyrlægen – ellers kan man ikke ud-
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stille under Dansk Kennel Klub – Attesten
skal medsendes registreringsanmeldelsen til
kennelklubben.
I enkelte racer forekommer der stumphalede hunde. Hvis en hund er født stumphalet, skal man sørge for at få en dyrlæge til
at udstede en såkaldt stumphale-attest inden
for de tre første levedøgn. Dette kan kun
accepteres inden for nogle racer. Se DKK’s
hjemmeside for yderligere oplysninger.
De fleste dyrlæger tilråder at ormebehandle
hvalpene et par gange i den første tid, f.eks.
ved to og fire ugers alderen. Tal med dyrlægen om det.
Vaccination af hvalpene foretages typisk
ved otte ugers alderen og igen ved 12 ugers
alderen, men der kan være kenneler og
opdrættere, hvor vaccinationsprogrammet er
anderledes, hvis man f.eks. har haft udbrud
af parvovirus kan man anbefale at vaccinere
tidligere, f. eks. ved seks uger, så dette vaccinationsprogram bør man altid drøfte med
sin dyrlæge.
Der vaccineres som minimum mod parvovirus og hundesyge ved den første vaccination, men i mange tilfælde vælger man
at bruge en kombivaccine, der indeholder
hundesyge, leverbetændelse, parvovirus,
kennelhoste og leptospirose. Desuden kan
man vælge at vaccinere med en vaccine
mod kennelhoste, der dryppes ind i næsen
på hvalpen.
Hele problematikken med opdragelse og
socialisering af hvalpene vil det føre for vidt
at komme ind på her, men det skal understreges, at det er opdrætterens ansvar at
sørge for, at hvalpene er ordentlig socialiseret inden de går ud i nye hjem. Man kan
søge oplysninger om dette på Dansk Kennel
Klubs og Dyrenes beskyttelses hjemmesider, hvor der findes forskellige pjecer til
download.

Hvis der er stambog på hvalpen, bør man
sikre sig at der er evt. halekuperingsattest,
hvis dette er aktuelt for racen.
Man bør ligeledes sikre sig at der medfølger vaccinationspapirer der dokumenterer
første vaccination. Hvis hvalpen ikke har
fået den første vaccination, bør man hurtigst
muligt få den vaccineret hos dyrlægen.
Hvis der forligger en sundhedsattest på
hvalpen, bør man kigge den igennem og se
om dyrlægen har noteret nogen bemærkninger om hvalpen.
Når hvalpen skal have 2. vaccination ved
12 ugers alderen bør man drøfte med dyrlægen hvilke vaccinationer der er aktuelle for
netop denne hvalp. Alle hunde bør vaccineres for hundesyge, smitsom leverbetændelse
og parvovirus. For jagthunde er det ligeledes vigtigt med leptospirose, og det kan
anbefales at vaccinere mod kennelhoste med
en vaccine, der dryppes ind i næsen. Denne
vaccine har vist sig mere effektiv mod kennelhoste end de vacciner vi før har haft på
markedet.
Ved vaccinationsbesøget hos dyrlægen bør
man også få foretaget et sundhedseftersyn,
hvor dyrlægen gennemgår hvalpen for at se
om der er nogen umiddelbare fejl. Hvalpen
undersøges her for bl. a. navlebrok, hørbare
hjertefejl, øjen- og øreproblemer og meget
andet. Dyrlægen udfylder typisk en ”checkliste” med mange forskellige punkter. Det
bør også drøftes, hvorvidt hvalpen skal have
en ormekur mere på dette tidspunkt.
Man bør ligeledes drøfte fodringen af den
nye hvalp med dyrlægen og få checket, om
det foder, man har tænkt sig at fodre med,
opfylder behovene for netop denne hvalp.
Der er for eksempel forskel på hvalpefoder
til store hunde og mindre hunde.
Når man har fået hvalpen hjem, forestår så
den store opgave det er at få hvalpen gjort
renlig, få den opdraget til hvad den må og
Hvad skal den nye ejer gøre?
ikke må, og i det hele taget få gjort den til
Når man henter en hvalp hjem, er det en god en god familiehund og – om muligt - en
ide at sørge for at få noget af det foder med god jagthund. Her kan man søge hjælp
hjem, som hvalpen har fået hos opdrætteren, hos erfarne hundefolk, til hundetræning og
så man kan lave en gradvis overgang til det lignende steder. På internettet, f.eks. Dansk
foder, man selv ønsker at fodre med.
Kennel klub og Dyrenes beskyttelse ligMan bør sikre sig, at hvalpen er chipmærger der pjecer til download om bl. a. disse
ket og registreret hos opdrætteren, og at der emner.
bliver foretaget ejerskifte i Dansk Hunderegister.
www.fjd.dk

Der skal lyde en stor tak til de seks hornblæser, alle terrænleder dommer sekretær,
samt personalet i klubhuset for et rigtigt
godt samarbejde.
Der skal også herigennem lyde en rigtig
stor og varm tak til alle terrængivere, ud
jeres velvillighed var det meget svært at få
sådan en prøve afviklet.
Da jeg efter 16 år som prøveledere har
besluttet at stoppe. vil jeg gerne herved, til
alle hundefører, terrænledere, dommere,
klubfolk, sekretærer, og FJDs bestyrelse
samt alle som jeg igennem årene har været
i kontrakt og samarbejdet med takke for et
dette.
Jeg håber, i alle vil føre dette gode og
givtige samarbejde videre til mine afløsere,
som bliver Christina og John Bak
Til Slut vil jeg på FJDs og egne vegne
ønske alle præmierede hunde og fører hjerteligt tillykke med de opnåede resultater.

Den vestsjællandske efterårsmarkprøve
søndag den 11. september 2011
Søndag morgen, da vi startede hjemmefra,
viste vejret sig som sædvanligt fra den våde
og bragende side, så tankerne var nok lidt
dyster om hvordan dagen skulle afvikles?
Men inden morgenkaffen var drukket,
klarede vejret op og solen brød igennem og
holdt hele dagen igennem, vinden var ret
svag fra en sydvestlig retning, friskede dog
op i løbet af dagen.
Efter morgenparolen med jagthornsblæsning af 6 friske blæser, som gav en god start
på dagen, drog 32 ekvipager i marken, alle
med en drøm om at, alt lige på denne dag
ville gå op i en højere enhed.
Derudover startede der et hold på 13
ekvipager på Lille Gilsager, i Ringsted med
Henrik Hansen og Henrik Raae Andersen
som terrænledere, og John Christensen som

dommer.
Til at lede slagets gang for de tre hold der
startede fra Dragsholm jagtforening var Jørgen Roediger Knud Larsen – Kim Jacobsen
og Hans Kurt Kaas Hansen. Fuglene var på
terrænet, men ikke lige hvor terrænlederne
regnede med at finde dem, hundene havde
også lidt besvær med at behandle fuglene.
men alt i alt, manglede der ikke vildt.
Dommerne som på dagen var Tage Skov
– Jan Espersen – Knud Måbjerg og John
Christensen, havde, da dagen var omme
givet følgende præmieringer.
Engelske unghunde 2 gange 1. præmie –
Engelske åben kl. 2 gange 2. præmie –
Kontinentale unghunde 1 gang 2. præmie
Kontinentale åben kl.1 gang 1. præmie og 2
gange 2. præmie.

Med venlig hilsen
Erling Juul
Prøveleder

Billeder fra FJDs nordjyske prøve

www.fjd.dk
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Scotland the Brave
Skotland kan byde på fantastiske jagtoplevelser med stående hund. i denne beretning er to jægere af sted med
fire engelske settere.
Reportage: Ulrik Nielsen & Sv.Aage Vad
I 2009 begyndte planlægningen, af rejsen
til Skotland, med egne hunde. Vi – Ulrik og
jeg, havde fået muligheden, at komme til
Skotland og jagte snepper, fasaner, agerhøns, harer og kaniner, hos en kammerat,
Hans, som Ulrik havde gået på skole med.
Hans, der har danske rødder og kommer fra
Nordjylland, er bestyrer og medejer af fem
store juletræsfarme i Skotland.
Så var det bare med, at sætte sig ind i
reglerne m.h.t. indførsel af hund og våben til
Storbritannien. Indførsel af våben var ikke
det store problem men med hensyn til, at
medtage egne hunde, lå der mange undersøgelser forud.
Vi havde besluttet, at køre til Amsterdam
og sejle derfra til Newcastle. DFDS havde
netop oplyst, at man kunne medtage hunde
ombord, mod betaling naturligvis. Jeg søgte
informationer ang. krav til vaccination mm
hos både DFDS og fødevarestyrelsen, men
ingen kunne med sikkerhed fortælle mig,
hvad der skulle til, da de britiske myndigheder, løbende ændrer kravene.

Heldigvis har jeg en hjælpsom dyrlæge,
som hjalp os med informationer. Hundene
SKAL være chipmærket – det er altså ikke
nok med øretatovering. Hunden skal have et
EU hundepas og hvis vaccinen for rabies er
ok til Sverige og Norge, er den også ok til
Storbritannien. Tidligst 48 timer og senest
24 timer før afgang, skal hunden have en ormekur og en flåtbehandling. Dette skal føres
i passet og samtidig skal dyrlægen stemple
i passet, at hunden er sund og rask og egnet
til transport.
Så kunne turen begynde. Afgang fra Gørding den 23. jan. kl. 07.00, mod Amsterdam,
hvor færgen skulle afgå kl. 17.30. En fin tur
gennem Tyskland og Holland, med et par
stop undervejs, ankom vi til færgelejet kl.
ca. 16. Ind til check in, hvor både våbenpas,
hundepas og vores pas, grundigt blev gennemgået – især hundenes pas m.h.t. vacciner
m.m. Derefter blev hundene kontrolleret
med scannere, for at se om chipnumrene
var korrekte. Jeg havde givet mine hunde
ormekur, dagen før kl. 16.45, så vi skulle

vente et kvarter, med at køre ombord, da der
ikke helt var gået 24 timer – jo de er meget
punktlige.
En meget fin sejltur til Newcastle, hvor vi
på overfarten kunne få lov, at se til hundene
fire gange, efter eget ønske – meget flinke
og hjælpsom personale. Efter en god nats
søvn og det helt store engelske morgenbord,
kunne vi køre fra borde og begive os mod
Skotland, dog skulle vi lige kontrolleres en
gang mere i England, dog ikke så omfattende, som i Amsterdam.
Af sted fra færgelejet mod Skotland, en køretur på knap seks timer, i det meget smukke
landskab, i såvel England, som Skotland. De
fem ejendomm, vi havde til rådighed, lå i en
afstand af højst 50 km fra Aberdeen
Vi ankom til Towleys ud på eftermiddagen
og fik straks luftet og fodret hunde, så de
kunne være klar til næste dags jagt. Allerede
under lufteturen, havde vi første opfløj
på sneppe, så forventningerne blev skruet
endnu højere op.

Jagten foregik for det meste i nyplantninger.
Her er der stand, og Svend Aage er klar.
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Næste dag skulle vi mødes med Hans kl.
09.00 og efter lidt udveksling af nyheder,
begav vi os på jagt. Det foregik i juletræer,
der var halvandet år gamle, så det var nemt
at følge hundene. På arealet var der plantet
1,8 mio. træer. Efter fem min, havde vi haft
to gode situationer, skudt en fasan, skudt lidt
forbi og set yderligere to fasaner. Det blev
en fantastisk dag, med mange gode situationer og hvor vi så rigtig meget vildt
Da dagen var omme, havde vi 12 fasaner, 10 snepper, 6 harer og 2 kaniner, på
paraden.
De næste par dage, var Hans desværre
optaget af andre gøremål, så havde fået
oplyst, hvor de andre ejendomme lå, så
kunne vi jagte på egen hånd. Der var også
kommet råvildt inden for hegnet, på nogle
ejendomme, så vi skulle forsøge at få nogle

af disse nedlagt, da de er noget dyre at have
på kost.
Det blev fem, fuldstændig fantastiske jagtdage, der gav nogle vidunderlige oplevelser,
for såvel hunde, som jægere. Den sidste
jagtdag, blev dog afbrudt før end planlagt,
da et kraftigt snevejr satte ind, og Hans
mente, at hvis vi skulle nå færgen næste
dag, var det nok bedst, at få pakket sammen
og køre mod syd. Vi lyttede naturligvis til
Hans og på bare tre timer, var der faldet en
halv meter sne.
Bilen blev pakket og så var der bare den
lange køretur tilbage til Danmark men der
var heldigvis en masse situationer og skud,
at snakke om. I alt fik vi nedlagt 78 stk.
vildt.

Ulrik og jeg tog igen turen til Skotland, i januar 2011 og også denne tur bød på en fantastisk masse oplevelser. Jeg havde bl.a. en
unghund med, og hvad sådan fem dage kan
give sådan en hund er helt utroligt. Vi fik her
også lejlighed til, at besøge vores gode ven
Klaus Olofsen, som arbejder for Scotsport.
Vi havde i øvrigt hans højt savnede engelske
setter med fra Danmark og gensynsglæden
var da også stor.
Skotland er et fantastisk land, med de
smukkeste landskaber, meget flinke og
hjælpsomme mennesker og ikke mindst et
uovertruffent land at besøge med en stående
hund. Det kan godt være rejsetiden er lang
men så helt absolut, rejsetiden værd.
Ulrik og jeg, vil sige Hans tusind tak, for at
have givet os disse oplevelser og vi glæder
os til den næste tur.

Fire engelske settere på en skotsk stubmark. I horrisonten anes Skotlands blå bjerge.

Svend Aage og Hans med nyskudte snepper.

Ulrik fik sig også et stykke råvildt.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Dansk Ruhår Klub
Efterårsjagt

Klubredaktør:
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
Formand:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
Hørsholm, tlf. 2049 4839,
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Hvalpekonsulent:
Berit Mikaelsen, tlf. 2758 4710 - efter kl. 17
email: hvalpe@ruhaar.dk

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med
bestyrelsen, så er du velkommen på et af
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den
første time af hvert møde til ”træffetid”,
men fortrækker du et andet tidspunkt, så
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra
bestyrelsen og meld din ankomst.
fra bestyrelsen og meld din ankomst
Man. 31 okt. 2011 kl. 17.00 Fjelsted
Skovkro
Man. 28 nov. 2011 kl. 17.00 Fjelsted
Skovkro

Bredsten DRK´s udstilling 2011:
I år havde vi valgt at flytte udstillingen,
både med håb om et nyt sted ville være
attraktivt og kunne ryste klubbens medlemmer sammen.
Vi holder jo den fælles grill middag hvor
rigtig mange har tilmeldt sig og der bliver
snakket meget hen over grillen som Formanden og Hansen passede med nænsom
hånd. Selve menuen og pris vil løbende
blive reguleret og tilpasset de tilbagemeldinger vi får.
Kleiner og Korthår klubberne havde valgt
at flytte med og det blev på en dejlig sommerdag en god oplevelse hvor vi havde 56
Ruhår tilmeldt og ingen af dem var med ”

22

Det er en stille morgen. Jeg har siddet i
hochsitzen i en halv times tid, da det første
skud gjalder. Der er mere end en halv time
til solopgang, så jeg håber det er andejagten, der bliver indviet et minut i seks på
den første septemberdag i 2011. Og det er
det sikkert, selv om det i morgenstilheden
unægtelig lød som riffelskud. Mens jeg ser
septembers himmel langsomt blive mere og
mere blå, tænker jeg på min kære hund, der
trofast ligger i bilen og ikke var klar over at
det startede med riffeljagt, men alligevel var
klar og tændt da jagttasken blev taget ned af
krogen. Altid klar er den. Jeg tænker på alle
de oplevelser der venter os gennem efteråret
og vinteren, men især på den tryghed det
giver at have en tro følgesvend og veltrænet
jagthund. Siden sidste jagtsæson, har vi
passet dressurtræningen, forårets apporteringstræning, på land og i vand, træning
på marken og en enkelt konkurrence blev
det til og senest fuldbrugstræningen. Vi er
forberedte på det det hele handler om, når
man er heldig og har en ruhåret hønsehund:
jagt. Og så kan sidegevinsten jo godt være et
lille undseeligt snapseglas med inskription
eller bedre et rødvins ditto. Men det giver ro
og det giver tryghed med bevidstheden om
en hund, der kan klare mosten og langt de
fleste udfordringer i efterårssol, regn, blæst
og senere bidende kulde.
I klubben er vi i skrivende stund optaget
af at planlægge hovedprøven på Lolland i
slutningen af september, vi har fået et nyt
årbogsudvalg på vingerne, et sundhedsudvalg med fagpersoner er på trapperne,
hvordan skal vi arbejde med eksteriør, hvis
vi skal gøre det lidt bedre end på udstillinger
er en udfordring vi tager op og et udstillingsudvalg med styr på alt vedrørende ud-

Tilskud” fra unghundetest så bestyrelsen
betragter dagen som en pæn suses.
Bredsten vil helt sikkert blive ved med
at være klubbens udstillingssted, da de
lokale areal forhold så som parkering , hal
og toilet forhold samt økonomi hænger
godt sammen, vi har da også kun fået gode
tilbagemeldinger på stedet.
I år havde Ivar Tang og Sv. Otto Hansen
lagt vejen forbi og øsede af deres lange
dommererfaring så vi nåede godt igennem
dagen.
Vi ønsker alle tillykke med de fine resultater og henviser til www.ruhaar.dk hvor de
alle ligger sammen med et flot foto galleri
fra dagen. Tak til alle hjælper, det er en
fornøjelse at i vil hjælpe klubben.

www.ruhaar.dk

stillingerne har set dagens lys. Til gengæld
halter vores unghundetest. Halter fordi for
få melder sig til testen. Sammen med vores
kollegaer i FJD vender vi blikket udenlands
for at finde alternativer og inspiration,
med henblik på at få udviklet en prøve der
tilfredsstiller alles behov.
”Uden hundefolkene og dem, der forcerer
revl og krat for at få vildtet frem på de store
jagter, var det hele umuligt og faktisk ikke
engang sjovt.” Mere præcist end Klaus Rifbjerg her siger det, kan det ikke siges.
Knæk og bræk
Formanden

Vel mødt i 2012 hvor Bredsten igen lægger rammer til klubbens udstilling..
Lars Hansen

Nogle havde fanklubben med.
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Dødsfald

Onsdag den 27. juli 2011 var hundetræningen i ruhårklub regi godt i gang, da vi
modtog den sørgelige meddelelse, at Kurth
Sørensen var død om eftermiddagen.
Kurth blev 73 år.
Kurth var om nogen ”ruhårens mand”.
Han har gennem en årrække opnået mange
flotte resultater med sine hunde og Dan-

Udstillingsforvirring

marksmesterskabet i 2006 var naturligvis
højdepunktet. Dette blev opnået med
Skovgårdmosens Hekta, og at Hekta var
egen avl gjorde ikke Kurths stolthed over
resultatet mindre!
Igennem 10 år var Kurth kontaktmand for
Område 10 (nu Område Fyn). Han sad på
denne post indtil 2008. Via et uforligneligt
engagement i klubben, stor entusiasme og
ildhu lykkedes det altid Kurth at sætte gang
i en masse aktiviteter. Hvis der eksempelvis ikke var tilslutning nok til en lokal
markprøve, så ringede Kurth rundt, talte
for sin (og ruhårens) sag og fik folk til at
melde til.
En stor tilslutning til de mange aktiviteter
gjorde, at Kurth fik lagt grundstenene til
dét, som vi i dag nyder godt af på Fyn.
Efter Kurth stoppede som kontaktmand
på Fyn, påtog han sig gerne og ofte forpligtigelser i lokalt og nationalt regi. Dette
kunne være opgaver med at sælge annoncer for Område Fyn – arrangere lokale
marktræning - og afholde Unghundetest m.
dertil hørende for træning.

Kurth´s ambitioner og vindermentalitet
var intakt indtil det sidste – han tilmeldte
eksempelvis kort før sin død to hunde til
efterårets fuldbrugsprøver.
Kurth kunne til tider være lidt kontant i
sine udtalelser om dette og hint, men han
var altid gennemført ærlig og gik aldrig på
kompromis med sine holdninger, hvilket
helt naturligt gav en tillid og respekt til
ham som person, for Kurth vidste man,
hvor man havde.
Kurth og Karen har altid udvist en sjælden
gæstfrihed og har åbnet deres hjem for
alle os ”hundefolk”. Det kunne være i
forbindelse med tilrettelæggelse af det
kommende års aktiviteter, træningsaftener,
Unghundetest eller Familiedag med masser
af mennesker i haven.
Hundeverdenen er blevet et stort menneske fattigere.
Æret være Kurth Sørensens minde.

har sakset. Er skrevet med kursiv:

men ingen væsentlige anatomiske fejl.

På Område Fyns vegne
Jørgen Madsen og Hanne Buhr

På Dansk Ruhår Klub’s udstilling i
Bredsten d. 6. august 2011 deltog jeg uden
hund og uden at være dommer på dagen.
Så havde jeg nemlig tid til at se vores race
uden at skulle være ansvarlig for præmieringerne og uden at være en del af udstillerne
med den puls, det nu en gang giver.
Og i tilgift havde jeg mulighed for at gå
og ”samle lidt sammen” til klubbens næste
eksteriørdommerkonference til feb. 2012.
Så langt så godt. Jeg blev mødt af en del
forvirrede udstillere som spurgte: Hvad er
nu det, der svarer til en første præmie? Er
det et blåt eller et rødt bånd? For det har jo
betydning for at komme i avlsregister og til
bl.a. opnåelse af jagtchampionat.
Jeg skal tilkendegive, at DKK’s regler i en
årrække har givet anledning til forvirring og
frustrationer.
Først nye regler, hvor 1. 2. og 3. præmier
blev erstattet af ”udenlandske” ord, og hvor
begrebet excellent var en ”gammeldags” førstepræmie inklusiv CK ( Certifikat Kvalitet
) til nu at excellent IKKE at indeholde CK.
Altså excellent er nu langt mere en ”gammeldags” førstepræmie.
Og nu også 5 inddelinger i rød, blå, gul,
grøn og grå. ( + cannot be judged…) + nye
farver. (lære at forst!)
Vi taler om kvalitetsbedømmelse. Altså
FØR hundene indbyrdes placeres.
OK. Er man usikker eller forvirret, så må
man ty til reglerne.
Hvad siger DKK’s regler. Det kan man
læse på DKK’s hjemmeside:
Kvalitetsbedømmelse s. 16. Citat, som jeg

Foto: Flemming Østergaard

Præmieringsgraderne defineres på følgende
måde:
EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund,
som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig
kondition, har et harmonisk, velafbalanceret
temperament og er af høj klasse. Hundens
fremragende racemæssige egenskaber
tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres.
Hunden skal have tydeligt kønspræg.
VERY GOOD (meget god) tildeles en
hund, som besidder sin races typiske træk,
som har velafbalancerede proportioner og
er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres,

Denne præmiering kan kun gives til hunde
af høj kvalitet.
GOOD (god) tildeles en hund, som er
racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere
fremtrædende, end at den kan siges at være
en god repræsentant for sin race.
SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en
hund, som svarer til racens standard, men
som ikke besidder de generelt ønskede
karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er
mangelfuld.
DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles
en hund, som ikke svarer til typen beskrevet
i racens standard; som udviser en opførsel,
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der ikke lever op til standarden eller som
opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl
eller kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn
på albinisme. Denne betegnelse skal også
tildeles en hund, der er behæftet med en fejl,
som kan være til skade for dens helbred.
Betegnelsen gives endvideretil hunde, der
har diskvalificerende fejl i forhold til racens
standard.
Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles:
CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver
hund, som ikke bevæger sig, konstant
hopper op og ned af sin fører eller forsøger
at komme ud af ringen, gør det umuligt at
vurdere gangart og bevægelse eller konstant
undviger at blive undersøgt af dommeren og
gør det umuligt at se tænderne, anatomi og
struktur, hale eller testikler. Denne vurdering gives også, hvis spor fra operationer
eller behandling kan observeres, hvilket
kunne lade til at indikere, at udstilleren
ønsker at skjule en fejl for dommeren.
Det samme gælder, hvis dommeren har
tilstrækkelig grund til at formode, at der er
foretaget en operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg,
øre eller hale). Begrundelsen for, at hunden
gives et ”kan ikke bedømmes” skal anføres
på kritikken.
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv
eller udviser
anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så
fald præmieringsgraden DISQUALIFIED.
Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at hunden er blevet diskvalificeret
på grund af temperamen.

der allerede er sket, men jeg blander mig
forhåbentlig ikke i mine kollegers kvalitetsbedømmelser.
I øvrigt en udstilling på et godt nyt sted
med en hæderlig tilslutning.
Syntes du, at det er noget møg, at jeg
blander mig, så kan du give mig et rap over
fingrene på: Jensop22@hotmail.com
Jens O Pedersen, eksteriørdommer.

Svar til Jens O. Pedersen
Vi kan kun give Jens O. Pedersen ret i, at
overgangen til de nye udstillingsregler har
skabt megen usikkerhed og forvirring. Tak
til dig, Jens, fordi du tager emnet op; det
kræver nok mere opmærksomhed, end det
har fået indtil nu. Og især DKK har en stor
oplysningsopgave foran sig, så vi med tiden
alle tror og mener det samme, når vi taler
om røde, blå, gule og grønne bånd.
Og overgangen blev ikke gjort lettere af, at
der efter kun et år med de nye regler, blev
lavet om på tingene igen. Det er ganske vist,
at der kommer til at gå en rum tid før alle
udstillere, tilskuere og dommere er fortrolige med de nye begreber.
Det første, vi alle er nødt til at gøre, er:
glem alt om den gamle præmieinddeling,
altså 1., 2. og 3. præmie. Denne inddeling
kan ikke overføres til det nye system, der
består af fem grupperinger. Altså: en rød
sløjfe i dag er ikke det samme som en rød
sløjfe i ”gamle” dage. Sagt på en anden
måde, der er ikke længere noget der hedder
1., 2. eller 3. præmie, når man taler om udstilling. Det hedder; EXCELLENT, VERY
GOOD, GOOD, SUFFICIENT, DISQUALIFIED eller CANNOT BE JUDGED. Det
vil sige; en EXCELLENT er IKKE lig med
en 1. præmie, VERY GOOD er IKKE lig
med 2. præmie osv. Bliver man ved med at
holde fast i denne sammenligning, forbliver
forvirringen stor.
Hvorfor blev hundene med blåt bånd
Desuden skal man holde sig for øje, hvad
placeret. Det har vi da aldrig gjort før?
der skal til for at opnå et udstillingschamNej. Jeg ved ikke hvordan det foregik på
pionat, og hvad der skal til for at opnå jagt-,
FJD udstillingen 2011, for jeg var der ikke,
brugs- og sporchampionater. Kravene til
men vi har aldrig gjort det før på en DRK
udstilling, og det mener jeg også var en fejl, DKJCH, DKBCH og DKSCH er noget der
bestemmes af specialklubberne, der så får
for hvad siger DKK om Konkurrencebechampionatkravene godkendt af DKK.
dømmelse s. 17
I bestyrelsen i Dansk Ruhår Klub ønsker vi
ikke, at det kun er hunde med EXCELLENT
Konkurrencebedømmelse: Her konkurpå udstilling, der kan opnå et DKJCH,
rerer hundene om den indbyrdes placering
DKBRCH eller DKSCH, men også hunde
hundene imellem.
De fire bedste hunde i hver klasse placeres, med VERY GOOD. Når man læser definitionen på en VERY GOOD hund (se ovenfor),
forudsat at de har fået mindst betegnelsen
så gives det til hunde, der eksteriørmæssigt
”EXCELLENT”.
så absolut er værdige repræsentanter for sin
Læg mærke til, at der står Excellent og
race, og det er hunde af høj kvalitet. Som
ikke very good.
Det betyder samtidig, at det, der i ”gamle” det er nu, kræves der EXCELLENT eller
VERY GOOD på udstilling for at opnå en af
dage var en rød sløjfe = med en første præovenstående championtitler, og det er også
mie IKKE er en blå sløjfe, og det betyder
det, vi ønsker at fastholde fremover.
samtidig, at reglerne for opnåelse af bl.a
jagtchampion skal laves om. Ingen hund kan Når det gælder udstilling har Jens O. så
ganske ret i, at det kun er hunde, der har fået
nemlig blive udstillingschampion med blå
EXCELLENT, der går videre til konkursløjfe.
rencebedømmelse. Altså kun hunde, der er
Undskyld at jeg blander mig i noget,
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tildelt røde bånd, kan placeres.
I Bredsten var der INGEN hunde med blåt
bånd, der gik til konkurrencebedømmelse og
blev placeret. Der var hunde med blåt bånd,
der dystede om at få tildelt den pokal, der i
DRK regi var udsat i den klasse, de deltog
i, da ingen af de øvrige hunde, der stillede
i den klasse, havde opnået et rødt bånd.
Dette gjorde Sven-Otto Hansen meget klart
opmærksom på, da disse hunde var i ringen.
De var der udenfor bedømmelse og fik ikke
resultatet ført til protokols i DKK´s resultat
register.
Til DRK´s egen udstilling i Bredsten har
vi nogle pokaler, der skal uddeles. Derfor,
og kun derfor, blev der på udstillingen i
Bredsten givet pokaler til hunde, der havde
opnået et blåt bånd.
Mange hilsner
DRK´s bestyrelse

Fra redaktøren
Utroligt men sandt, mens dette blad læses
og vi er i gang med jagtsæsonen er det
blevet tid til at sætte forårs arrangementerne på plads så de kan nå at komme med
i Jagthunden Dec. Så skal disse arr. med
er det tid nu at få dem på plads og sendt til
redaktøren.

Dansk Ruhår Klub

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:
Kontaktperson: Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej
50, Ulsted, 9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037
8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

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

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

kl. 19.30 i Egeris Hytten ved Egeris. Se nærmere
annonce senere

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Pt ingen valgt, men kontakt en fra
træner gruppen hvis du har spørgsmål. Se www.
ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej
12, Simmersted, 6500 Vojens. Tlf.7450 6263 - 2162
4612
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:
Randers området:
Kontaktperson: Tue Iversen, Gl. Viborgvej 382,
8920 Ålum
Telefon: 2386 8086 E-mail: randers@ruhaar.dk.
Info:
Almindelig jagthunde dressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til
træningsområderne.

Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk
Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til
næste år.
Område Fyn´s mest vindende Ruhår kåres (fra DM
2010 til DM 2011).Onsdag d. 26.10.11 kl. 19.00.
Fraugde Fritidscenter, Stat-ene-vej 18, Fraugde,
5220 Odense SØ Tilmelding til Jørgen Madsen, 65
97 22 15 / 23 29 79 59 eller fyn@ruhaar.dk

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,
2625 Vallensbæk. Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk
E-mail: roskilde@ruhaar.dk
November 2011
Lydighed for hvalpe og unghunde Nye og gamle
ruhårsejere er velkomne!

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Landevej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse. Telefon
5850 1133
e-mail: slagelse@ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35,
Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Telefon: 5482 6843 /
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk

Bornholm området:

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

Vi mangler folk i området Frederikssund / Frederiksværk.
Vi vil gerne have folk der vil arrangere træning af
ruhår, gerne i samarbejde med den lokale jagtforening, så vores dejlige ruhår kan aktiveres, også
vest for Helsingør.Har du lyst til at snakke om det,
så ring Kurt Drasbek, 49170208 eller Søren Hecht,
20494839

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk

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

Områdemøde
Områdemødet 2011 i omr. Herning, bliver d. 2.11.

Informationer fra bestyrelsesmøde
i Dansk Ruhår Klub den 5. august 2011 i
Bredsten.
Deltagere: Torben Mørup, Søren Hecht Petersen, Annette Laursen, Lars Hansen, Eline
Noiesen (ref.).
Årbogen 2011
Der har meldt sig nogle interesserede
medlemmer, som gerne vil arbejder med
klubbens årbog, og vi holder møde med dem
snarest.
Ansøgning om avlsforbud på ruhår med
HD-status C
Klubbens ansøgning om avlsforbud på
ruhår med HD status C behandles på DKK’s
Sundhedsudvalgs møde i løbet af efteråret.
Jubilæumsfonden
Regnskabet for fonden skulle have været
afsluttet og overført til kassereren pr. 1.
august. Dette er ikkesket, og Børge Møller
Jensen er på ferie til 15. august, hvorfor der
tidligst sker noget efter denne dato.
Økonomi
Regnskabet blev gennemgået, og det ser
fortsat fornuftigt ud.
Der blev bevilget kr. 3000 til udsætning af

agerhøns, terrænpleje etc. til de områder, der
har ansøgt.
Enkelte områder skal dog aflevere regnskab. inden pengene udbetales. Der er fortsat lidt penge til de områder, der endnu ikke
har søgt (Hirtshals, Herning, Skanderborg
og Esbjerg).
Adgang til klubbens schweissprøver.
Der er på nogle af klubbens schweissprøver
blevet afvist ruhårede hønsehunde til fordel
for andre racer.Vi er klar over, at der kan
være særlige hensyn at tage, fx logistikken
(et 1000 meters spor kan ikke altid ændres
til to eller tre 400 meters spor), hensyn der
skal tages for at få lov at komme på terrænerne igen, hensyn til stifinderes hunde, men
ruhår har fortrinsret til vores egne prøver
og skal tilgodeses, så vidt det overhovedet
er muligt, før andre racer tages med på
prøverne.
Tilmeldingerne viser, at der er behov for
flere prøver sidst på sæsonen, og måske lidt
færre først på
sæsonen. Dette arbejder bestyrelsen videre
med.

deltagende hund til DKK for registrering
af resultaterne. Pengene skal indsættes på
klubbens konto alternativt sendes til Søren
Hecht.
Database
Bestyrelsen arbejder med en kravprofil til
en ny database, og herefter vil vi indhente
tilbud på at få den oprettet.
Opdrætterseminar 2012
Der er indkommet enkelte forslag til emner
på klubbens hjemmeside. Fristen er 1.
september, og vi vil gerne have flere forslag.
Så log ind på hjemmesiden og skrive dine
forslag eller send dem til én fra bestyrelsen.

Kommende bestyrelsesmøder
Husk at bestyrelsen har ”Træffetid” i
forbindelse med vores bestyrelsesmøder. Er
der noget, du ønsker at drøfte med bestyrelsen, så er du velkommen til at melde din
ankomst til en fra bestyrelsen og aftaleet
tidspunkt.
Bestyrelsens næste møder er:
31. oktober 2011 kl. 17.00 på Fjeldsted
Skovkro
Anerkendte prøver i DRK-regi.
28. november 2011 kl. 17 på Fjeldsted
Prøvelederne på klubbens anerkendte prøver Skovkro
(apportering og ræveslæb) gøres opmærksom på, at der skal indbetales kr. 55 pr.
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Korthaarklubben
Korthaarklubbens udstilling i Bredsten 06.08.2011

www.korthaarklubben.dk

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

Klubudstillingen, som tidligere blev afholdt i Vingsted Centret i samarbejde med
Ruhaarklubben og Münsterlænderklubben,
var i samarbejde med disse klubber flyttet
til Bredsten Hallens sportsplads, et ganske
udmærket sted, der fuldt ud var lige så godt,
som i Vingsted centret.
Desværre er der fortsat faldende deltager
antal på vore udstillinger, men vel en uundgåelig konsekvens af det lavere registreringer af vore stående jagthunde racer. Der var
i alt tilmeldt 22 korthaar, fordelt på 2 junior
hanner, 1 åbenklasse han, 4 brugsklasse hanner, 4 junior tæver, 5 åbenklasse tæver, og 5
brugsklasse tæver, samt en championklasse

tæve. Kvaliteten på de udstillede hunde, var
fastholdt på det gode stade, som vores korthaar har. Der blev tildelt 3 exl. i hannerne,
og 6 exl. i tæverne.
Efterfølgende var der til udstillingen inviteret de hunde, der havde opnået championat
titler i 2010, det drejede sig om 8 hunde,
hvor af de 6 var mødt.
Det var dejligt at se de eksteriørmæssige
flotte hunde, og som samtidige også har
det brugsmæssige med, da de alle også er
jagtchampion, og en enkelt også brugschampion.
John Christensen.

Henriksens Tino, excellent, 1 V, CK, BHK, BIM, ført af
Lene Engholm.

Henriksens Siri excellent, 1 V, CK, BTK 1, BIR, ført af
Lene Jørgensen.

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

Hurra!
Grunden til denne overskrift er, jeg var på
udstilling i Vingsted for syv år siden, det var
en meget dårlig oplevelse. Der var indskrivning fremvisning alle passede sig selv,
der var ingen der kontaktede os, hverken
bestyrelsen eller andre udstillere.
Så står man med ny hund udstilling i Bredsten skal skal ikke? Det blev heldigvis skal.
Jeg må sige, det var en positiv oplevelse
klubben gav morgenkaffe og alle der kom
ind gav hånd og ønskede god morgen. Ved
indskrivningen var der en meget afslappet
stemning, det var behagelig at være der. Under fremvisningerne var bestyrelsen rundt
ved dem der ikke var i ilden, man følte sig
i gode hænder og virkelig velkommen. Der
Stemningsbillede fra Bredsten Udstillingen 2011.
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var meget hundesnak, der var spydigheder
og godmodigt drilleri. Jeg vil sige, dem der
har tænkt på at tage til udstilling og har haft
en dårlig oplevelse tidligere, i kan roligt
tage af sted bak op om klubbens arrangementer. Til bestyrelsen fortsæt med denne
linie, hvor det behagelige er forenet med det
egentlige. En rigtig god udstilling tak for
det. Bliv i Bredsten et dejligt sted.
PS. Mit resultat i år var ikke så godt som
sidste gang, så det er ikke det der gør forskellen.
Venlig Hilsen.
Mogens Andersen
Bønnerup strand.

Korthaarklubben

Henning Kromann 80 år

Bestyrelsesmøde i Korthaarklubben
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 15.
juli 2011 i Billund.
1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Økonomi
3. Gennemgang af tilsendte referater FJD.
DJU. DKK.
4. Bredsten Udstillingen
5. Efterårsvinderklasse
6. Evaluering af afholdte messer og udstillinger
7. Opfølgning på kommunikation med
aktivgrupperne.
8. Aktivgruppernes brug af hjemmeside og
Foto i forbindelse med hvalpelisten. Birte
Web
9. Evt. og næste møde.

En af korthaarklubbens markante personligheder Henning Kromann fylder den 6.
0ktober 80 år.
Som medlem af klubben i 52 år, valgt ind
i korthaarklubbens bestyrelse i 1970, som
formand for klubben i 18 år, i en årrække
prøveleder på Giveprøven, med til at starte
Vingstedudstillingen op, fik startet klubbens årbog, var initiativtager til oprettelse
af aktivgrupperne på landsplan. I næsten
40 år som markprøve og udstillingsdommer, så man kan vist rolig sige at du har
til fulde aftjent din værnepligt i Korthaarklubbens tjeneste, og ingen kender vel
bedre en dig klubbens historie.
Der har overalt stået anerkendelse og
respekt om din person, og få har som dig,
med dine meningers mod, været en fantastisk god repræsentant for den Korthårede
Hønsehund. Det blev også anerkendt i
1983, da du modtog klubbens højeste
udmærkelse ”Guldhunden” og i 2002
udnævnt til æresmedlem.
Det er utrolig glædeligt at klubbens ve og
vel stadig fylder meget hos dig, senest på
Giveprøven, hvor jeg havde brug for hjælp
til at skrive lidt personligt om klubbens 50
års jubilarer, for hvad jeg ikke kunne finde
i bøgerne, det havde du i hovedet. Også til
klubbens 100 års jubilæumsfest, fornemmede man i din tale, hvor meget klubben
betyder for dig.
Når man som dig har brugt næsten
halvdelen af dit liv på korthår, så kan det
jo ikke undgås at det smitter af på resten
af familien, og på Giveprøven eller på
udstillinger var det da også Elsa der førte
pennen. Og som prøveleder og dommer
bærer Niels Erik navnet Kromann på bedste måde videre.
Kære Henning.
Korthaarklubbens medlemmer og bestyrelse ønsker dig hermed hjertelig tillykke
med de 80 år.
Pbv. Hans Martin Christensen.

Referat:
Fraværende: Karl Georg - syg
1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra 12. april 2011 underskrevet
2. Økonomi
Budgetrapport for første halvår var fremsendt og blev gennemgået. Taget til efterretning.
Der var fremsendt ansøgning om tilskud til
aktivgruppen Storstrømmen til udsætning
af fugle, indkøb af bure og fodertønder til
brug ved marktræning i området. Ansøgning
imødekommet. Vi vil gerne støtte det gode
initiativ.
3. Gennemgang af tilsendte referater
FJD. DJU. DKK.
DJU - Kirsten Henriksen fra DJ har oplyst
at DJ har bevilget kr. 40.000 til indkøb af
fodertønder. Disse midler kan søges af alle
klubber indenfor DJU. Korthaarklubben
ansøger om midler.
FJD – I referat fra maj mødet har der indsneget sig en fejl, nemlig at de kurser der er
planlagt sammen med DKK først er i 2012
og ikke 2011 som står i referatet.
Enighed om i FJD at man skal godkende
elever inden disse går videre til aspiranter.
Afventer beslutning fra DUV.
DKK – Ingen almindelige efterretninger.
Da der fortsat pågår nogle forhandlinger
om udstillingsreglementet i FJD regi, vil vi
på næste bestyrelsesmøde tage stilling til
hvorvidt vi stadig vil fastholde Very Good
som adgangsgivende til championater og
avlsregister. Herom senere.
Vi har nu 4 bedømmelser at forholde os
til. Disse må ikke sammenlignes med de
„gamle 1., 2. og 3. præmier“.
Vi har derfor i bestyrelsen valgt at uddele
Stort rødvinsglas til Excellent og Very
Good, almindelig rødvinsglas til Good, og
hvidvinsglas til Sufficient.

4. Bredsten Udstillingen
Arbejdsopgaverne i forbindelse med udstillingen blev fordelt. Når vi ser hvordan området og faciliteterne er, skal vi evt. træffe
beslutning om indkøb af borde m.m.
5. Efterårsvinderklasse
Det praktiske med hensyn til prøven er lagt
i hænderne på Allan Grundahl, som sikkert
laver en ligeså god prøve som sidste år. Vi
håber rigtig mange har lyst til at deltage.
HMC har booket hytter på en campingplads
ca. 20 km fra mødestedet til overkommelige priser. Disse muligheder lægges på
hjemmesiden hurtigst muligt. Der er også
mulighed for fælles spisning med grill. AW
har kontakt til et par på Sjælland som skal
stå for det praktiske. Der skal tilmeldes til
fælles spisning i forbindelse med tilmelding
til prøven.
Dommere er på plads og Cacit er på plads.
6. Evaluering af afholdte messer og udstillinger
Sjællænderne med Leif A. Jensen i spidsen
har gjort det rigtig godt ved flere forskellige arrangementer. Stor tak til alle der har
deltaget i disse ting.
Vi deltog også på Tirsbæk Green Games,
Vejle, men vi syntes ikke det er det helt
rigtige sted for os. Nu var vejret heller ikke
gunstig i år, men der kommer for få mennesker som har interesse i jagthunde.
Forskellige dyrskuer og jagtmesser er nok
mere et forum for os. Vi vil forsøge at fremskaffe kalender over disse arrangementer og
så snakke sammen med aktivgrupperne om
deltagelse og bemanding.
Vi drøftede ligeledes beklædning til deltagere på diverse messer og udstillinger. Vi
ønsker noget der er synligt i al slags vejr,
muligvis en vest. Den kan tages udenpå
skjorte, trøje eller jakke. Anders havde et
eksempel med. Dette arbejdes der videre
med.
7. Opfølgning på kommunikation med
aktivgrupperne.
HMC havde lavet udkast til et spørgeskema
til nye medlemmer. Dette arbejder Ellen
videre med og udsender det til nye medlemmer der er kommet til i 2010 og 2011. Der
vedlægges frankeret svarkuvert. Det vil
selvfølgelig koste nogle portokroner, men vi
håber de er givet godt ud, og at vi får nogle
svar vi kan arbejde videre med. For eftertiden sendes det med sammen med velkomstbrev m.m. når kontingent er betalt.
Anders laver en ringerunde til aktivgrupperne efter ferien.
Spørgeskema som Kurt Grün havde med
på generalforsamlingen arbejdes der nu
på at få gjort tilgængelig på hjemmesiden.
Spørgsmål: Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund. Det er et stort arbejde som

27

Korthaarklubben
primært webmaster arbejder med, HMC
og Ellen er tovholder. Nærmere herom på
hjemmesiden, når det er klar til at ”gå i
luften”. Vi håber rigtig mange vil svare på
spørgsmålene. Ligeledes spørges der også
om Årbogen, skal den fortsat udgives eller
hvordan.
8. Aktivgruppernes brug af hjemmeside
og Foto i forbindelse med hvalpelisten.
Birte Web
Problematikken opstår hvor en aktivgruppe
mere eller mindre ligger i dvale. Her mener
vi det er OK at annoncere, hvis man samarbejder om nogle aktiviteter, forskellige
hundeklubber, jagtforeninger eller andre
imellem. Det er ligeledes OK at henvise til

Foto fra Give-Prøven: Mona Madsen

Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Virksundvej 99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
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andre aktiviteter i området såfremt det er noget kontaktpersonerne kan stå inde for.
Uddrag af Birtes Oplæg: ”En anden ting
der har været snakket om rundt omkring, er
foto i forbindelse med hvalpelisten. I dag er
der foto på hver af forældrene som er optaget i avls- champion registeret (A-C registeret), hvor man kan klikke på deres navn,
og få et stamkort frem med foto - stamtavle
3 led tilbage og ajourført resultater på det
tidspunkt hvor annoncen sættes på. Hvis der
efterfølgende indløber resultater kommer
de på også, hvis opdrætteren / ejeren af
hanhunden gør opmærksom på det. På de
hunde der ikke er i A-C registeret kan der
ses stamtavle 3 led tilbage ved at klikke på
teksten far eller mor i annoncen.
Noget nyt for dem der ikke er i A-C
registeret kunne være, at annoncører kunne
sende foto af hanhunden og tæven, som så
kunne sættes på sammen med stamtavlen,
det er ikke så meget arbejde, nu hvor stamtavlen er der.
En anden ting omkring foto der har været
snakket om, er foto af hvalpene, det er
straks værre, for det er jo ikke noget statisk,

så her kunne hurtig komme en efterspørgsel
om nye foto hele tiden (1 uge gamle, 2 uger
gamle osv.)”
I bestyrelsen syntes vi det er rigtig fint at
man kan indsende billede af de forældre der
ikke er billede af i forvejen. Vi ved også
at Birte vil arbejde på at få billeder på af
hvalpene, muligvis som noget opdrætterne
selv ville kunne Uploade (som det så fint
hedder). Oplysning herom på hjemmesiden
når der er noget nyt. Vi er rigtig glade for
det store arbejde som Birte udfører.
9. Evt. og næste møde.
Vi havde en snak om, at når vi dækker
deltagergebyr til FUME og DM, at vi så
også skulle dække gebyr for deltagelse ved
DKK’s Forårsmesterskab og DJ’s udvidede
apporteringsprøve. Dette tager vi op i forbindelse med budgetlægning for 2012.
Ellen har modtaget mail om at videresende
mails med dommerkritikker til FJD, idet
FJD har ønsket at få samlet disse på FJD’s
hjemmeside. Dette er nu bakket om af DJU.
Dommerkritikkerne laves om til PDF-filer
som lægges på FJD’s hjemmeside. Starter
op i dette efterår.

Foto fra Give-prøven: Laila Bilberg.

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

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

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

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 60814506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,
Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Dansk Münsterländer Klub
Forbundsmesterskabet i
Udvidet apportering

www.dmk-online.dk

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
E-mail: hundeweb@gmail.com
Webmaster:
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78
E-mail: web.dmk@mail.dk
Formand:
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup,
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
Næstformand:
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr,
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
Kasserer / Ind og udmeldelser:
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
Avlsvejledning:
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10,
7000 Fredericia.
Tlf. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk

Hold da lige fast… Forbundsmesterskabet
i Udvidet Apportering 2011, var hektisk og
fuld af udfordringer. Vejret var torden og
byger. Tordenvejret spillede helt sikkert en
rolle. For nogle af deltagerne, endda i meget
høj grad. Visse hunde tålte ikke bragene,
og måtte derfor udgå, andre ville ikke tage
ræven. Ifølge nogen hundeføreres udtalelser,
fordi den var mudret, gennemblødt og dertil
enorm.. Jeg gætter selv på 8-9 kg. Det var
en såkaldt tohåndsræv… Så betegnelsen
enorm er jeg helt med på.. Og jeg forstår
fuldt ud hvorfor der var hunde der ikke ville
tage den. Dommerne var på dagen stenhårde. Forbundsmesterskabet er jo også en
konkurrence, og har derfor ikke meget til
fælles med den alm. Udvidede apporteringsprøve, som er en kvalitetsprøve.
Allerede på hårvildtbanen blev der renset
hårdt ud i rækkerne.. 8 af de 10 første hunde
måtte udgå. På due banen var der heller
ingen pardon. Var markeringen andet end
kirurgisk præcis, blev der trukket point,
som vi andre trækker papir af en toiletrulle.
Dirigeringens disciplinerne, både på land og
i vand, kunne der findes årsag til at trække
point i, selv om hunden adlød enhver kommando.. Pyhh .. !! Det var med at holde
sig skarp og håbe på det rette held. Dagen
var benhård, og da den var omme var der
da også kun en lille 1/3 del tilbage af de
startende hunde, der havde bestået og ingen
havde på dagen fået maksimumpoint.
De andre år har der været en 3-5 hunde
med 232 point (maks.) og de resterende
lige i hælene på dem, med point omkring

de 227-230. Det mest vanvittige på dagen,
var at 3 hundeførere blev ramt af lynet. Lad
mig straks sige, at de alle, efter omstændighederne, har det godt og er udenfor livsfare.
De 2 blev observeret for chok, og den 3 blev
forbrændt på benet. alle er som sagt, beskrevet som Okay.
I lyset af ulykken, blev der efter frokost,
stemt om hvorvidt prøven skulle fortsætte,
eller om vi skulle gå hjem. Kun de hundeførere der ikke havde lavet diskvalificerende
fejl, dommere og hjælpere. Kunne stemme.
Til alt held faldt afstemningen ud til fordel
for, at fortsætte. De lyn ramte hundeførere
havde det ok, og hvad ville vindes ved
at stoppe? Tvært imod, så var der meget
vundet ved at fortsætte, og ikke mindst så
endte det utroligt nok med, at den hund, den
ene af de ramte hundeførere havde med, nu
er forbundsmester 2011. En god ven overtog
føringen af hunden, og den var rutineret nok
til bare at køre sejren hjem med ny fører..
Godt gået…!! Sej hund !!
Danmarks jægerforbunds Kreds 7 vandt
holdmesterskabet. Holdet bestod af 2 labbere og min Kleiner. Alle havde kvalificeret
sig i udtagelsen, under kredsmesterskabet
med maks. Point. Så vores håb om, at dette
kunne være et stærkt nok hold, til at tage
Forbundsmesterskabet for hold, blev indfriet. I øvrigt dejligt at se et godt fremmøde
af Münsterländere, håber at se jer igen til
næste år og tage endelig endnu flere med.
Venlig hilsen Niels Laugesen

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

Aslan 22267/2006 Forbundsmester i Udvidet apportering for hold. – 1 pr. + Pokal. Bedste Münsterländer.
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DMK-områderne
Område Bornholm:
Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej
37, 3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75,
E-mail: nik@bornholmstrafikken.dk
Resultater:
Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve d. 25-6-2011
Bo Marker med Münsterleddets Chantos, reg. nr.
05210/06, løste meget flot dagens opgaver og opnåede max. 232 point. Chantos var eneste stående
hund som bestod prøven, og blev en meget flot 2.
vinder og er således kvalificeret til forbundsmesterskabet senere på året.

Et par af de ufrivillige deltagere i racedysten.

Racedyst 2011 – Esbjerg
Søndag d. 3. juli 2011 dannede den gamle
skole på Sdr. Novrupvej rammen om Esbjerg-områdets racedyst. Ved ankomsten til
stedet vidnede den lange række af parkerede
biler på den blinde vej om, at der var et godt
fremmøde af både deltagere og tilskuere.
Racedysten var arrangeret af Esbjergaktivisterne fra Dansk Münsterländer Klub,
som havde inviteret de lokale afdelinger af
Dansk Ruhår Klub og Korthaarklubben til
en venskabelig dyst. De var heldigvis villige
til at tage udfordringen op. Ellers havde det
jo også været en noget ensidig fornøjelse!
Hver race stillede med hold af 4 hunde i
både unghunde-klassen og åben klasse. I
dysten talte pointene for de 3 bedste hunde
fra hvert hold. Unghundene konkurrerede i
alm. apporteringsprøve, nemlig duer, kanin
og vand til i alt max. 30 point. Hundene i
åben klasse dystede i en udvidet apporteringsprøve med duer, ræv og vand til i alt
max. 232 point.
Vejret var overskyet, tørt og med moderate
temperaturer, hvilket nok passede vores
firbenede venner godt. Der var nu heller
ikke så skidt for os andre, der undgik alt for
meget sved på panden… måske lige med
undtagelse af hjælperne på duebanen, der

måtte lave høje knæløft i den velvoksne
brakmark. Disciplinerne blev afviklet i
god ro og orden. Henover dagen blev der
generelt vist flot arbejde fra både hunde
og hundeførere, dog med de obligatoriske
underholdende kiksere ind i mellem. Mens
vi spændt ventede på sammentællingen af
resultaterne kunne vi nyde både velvoksne
grillpølser og kage, som blev skyllet ned
med øl og vand. Da vi havde tygget af munden blev den resterende ventetid fordrevet
med hyggelig snak på bænke og medbragte
klapstole.
Endeligt kunne spændingen udløses. Der
var tæt løb hos unghundene, men sejren
endte med at gå til Kleiner Münsterländerne.
I åben klasse var der lidt mere spredning i
feltet og sejren gik til de korthårede hønsehunde, der gennem dagen havde udvist
meget stabile præstationer.
Med sejren i åben klasse følger dog også
forpligtelsen til at arrangere næste års racedyst. Vi glæder os allerede til at møde op! Vi
siger tak til både deltagere og tilskuere for
den store opbakning til arrangementet. En
særlig tak skal også lyde til dommerne.
Hilsen DMK aktivisterne i Esbjerg
Det vindende hold af unghunde.

Racedyst Bornholm
Lørdag d 20. august blev den Bornholmske racedyst afviklet. De mange spændende dicipliner bød
bl.a. på ” tidsræs ” på vand, apportering af kanin +
due skjult i skov, lydighed med afdækning og skud
under distrahering, kaninslæb, apportering og ro på
post med skud fra dueskjul, samt spring-apportering efter kanin, m.m.
Desværre formåede Kleiner Münsterländer holdet
ikke at vinde pokalen, som i år suverænt blev
vundet af Flat Coated Retriever.
De fire hundeførere som repræsenterede Kleiner
Münsterländer holdet 2011 var:
Niels Kramer med Münsterleddets Corty 05209 /
2006.
Keld Juhl-Madsen med Emma 11560 / 2007
Allan Phil med Catina von der glockenstadt ????/
2009.
Mogens Elleby med Horsia´s Laika ( Cassie )
10588 / 2006

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
Resultater:
DJ, markprøve, åben klasse, d. 2-9 ved Sakskøbing:
Fuglevangs Kiki, 09224/2009 E&F: Kenneth Hansen. 1.
pr.
DJ-slæb og apporteringsprøve ved Stenlille den, 27.
august. Fuglevangs’ Jewel, DK09709/2009, E&F: Steen
Thomsen. Bestået, 30 point, pokal.
Rico, DK10002/2009, E&F: Ulrik Bach Pedersen.
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Bestået, 30 point.

Område Fyn:

DMK Schweissprøve i Thy d. 13-8-2011.
Fuglevangs Kiki 09224/2009 E&F: Kenneth Hansen. 1. pr.

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk
Resultater:
DJ, markprøve, åben klasse, d. 2-9 ved Sakskøbing.
Nesko v. Heeker Eichengrund, DK04215/2009, E&F John
Hilmer Hansen. 1. pr. Nesko er nu i vinderklasse og i
hanhunderegisteret.

Resultater:
Fynske prøve S&A Hjulby Mose 02. August 2011
Det var dejligt vejr, og en meget veltilrettelagt prøve, med
fine terræner.
Der deltog 8 Kleiner Münsterländere, heraf bestod 2.
Vandborgs E Bine DK21885/2008, E&F: Lars Thunberg.
Bestået 29 point
Hedeskov’s Emma DK02916/2008, E&F: Sussie Mattsson.
Bestået 27 point
Udvidet apporteringsprøve Hjulby Mose, Fyn D. 26. juni
Odin ----/2004, E&F: Michael Larsen. Max point 232 2.V.
udtaget til forbunds mesterskabet for 6. gang i træk
E-Bine 21885/2008, E&F: Lars Thunberg. Point 213

Område Nordsjælland:

Slæb og apporteringsprøve Stenlille 27.8 2011
Vandborgs Basco 06169/2006, E&F: Jonas B. Jensen. 27 p.
Fuglevangs Hector DK00523/2007, E.: Henrik Hansen, F:
Nesko.R. Andersen. 26 p.
Henrik
Tre-klub-udstilling i Bredsten den 6. 8 2011
Elverdams Dux DK12194/2007, Ejer Kennel Elverdams:
Excellent, CK, 1. vinder Brugsklasse, Bedste Han, Cert,
BIM
Dux er nu Dansk Udstillingschampion, og er desuden optaget i hanhunderegisteret. Dux er Kennel Elverdams sjette
fuldcertede hund i træk. De fem har titlen DKCH.
Slæb- og apporteringsprøve Vordingborg 13.8 2011. Elverdams Dux DK12194/2007, E&F: Henrik Raae Andersen.
29 p. – bestået

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

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej
11, Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02
09, E-mail: akerstedt@mail.dk
Resultater:
Slæb- og apporteringsprøve i Års den 13.08.2011
Pixi dk05853/2009, E&F: Karl Johan Mikkelsen. bestået
29 point
Jyske racedyst i Egeris den 31.07.2011
Pixi dk05853/2009, E&F: Carl Johan Mikkelsen. 30 point
Uldjydens Mitza dk03602/2010, E&F: Jacob Mærsk
Jensen. 30 point
Vestjyden’s Abby dk12541/2010, E&F: Jacob Mærsk Jensen. 27 point. Hermed opnåede Kleiner Münsterländerne
det flotte resultat at blive det bedste hold. - TILLYKKE
DKK-udstilling i Vejen den 31. juli 2011
INTCH(U) Uldjydens Luna dk07216/2008, E&F: Ejgil og
Jytte Thomsen. Exc. CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR
DKCH Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil og Jytte
Thomsen. Exc. CHK Plac.1 CK 2.BHK res-CACIB

Dux.
DMK Schweissprøve i Thy d. 13-8-2011
DKBRCH, DKCH, DM09 Fuglevangs Heiki, 00525/2007,
E&F: John Hilmer. 1 .pr.
Nesko v. Heeker Eichengrund DK04215/2009, E&F: John
Hilmer. 3 pr.

International udstilling i Bremen den 30. juli 2011
DKCH Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil og Jytte
Thomsen. V1. CAC VDH-CHA CACIB BOB
INTCH(U) Uldjydens Luna dk07216/2008, E&F: Ejgil og
Jytte Thomsen. V1. CAC VDH-CHA CACIB
DKCH Uldjydens Cato opnåede på denne udstilling titlen:
DEVDHCH = Tysk Champion- og titlen: INTCH = International Champion.

Lørdag d. 30-7 Schweissprøve Vordingborg
DKCH, DKBRCH, Fuglevangs Heiki 00525/2007, E&F:
John Hilmer. 2. Pr.
Udvidet apporteringsprøve Hjulby Mose, Fyn D. 26. juni
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard. Point 208

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
Resultater.
Anerkendt apporteringsprøve i Tuse den 24. august:
Farum Kala DK01767/2010, E&F: Lars Kragh Jacobsen.
Bestået med 25 point
Lørdag d. 30-7 Schweissprøve Vordingborg
Fuglevangs Lisan, 15651/2010, E&F: Henrik S. Jørgensen.
1. pr.
Contramarkens Grille, 11152/2006, E&F: Anja Ylönen.
2. pr.
DJU apporteringsprøve d. 27.06.2011 ved Øster Ulslev.
Ehrensvärd Gunbjörn dk12243/2009, E&F: John Rasmussen. Bestået – 28 point

Cato.
Korthårsklubbens Schweissprøve ved Torsted d. 17- 072011
Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil og Jytte Thomsen. 1. præmie Pokal Bedste hund 400 m. 3 t.

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

Område Nordjylland:

svej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk
Resultater:
DMKs Schweissprøve I Thy lørdag d. 13-08-2011. 400m
/3 timer spor
Sille DK05907/2008, E&F: Dan Mørch. 3. pr.
Fuglevangs Lucca DK15652/2010, E&F: Thorkild Helgersen. 2.pr.
Rico (Simba) DK16427/2009, E&F: Dennis Karlsen. 2. pr.
Ehrensvärd Halldis DK06405/2010, E&F: Ole Poulsen.
3. pr.
Ehrensvärd Hekla DK06406/2010, E&F Lisbeth Andersen.
2. pr.
Udvidet apporteringsprøve i Hjallerup 13/8 2011
Tess (Hannah) Dk14955/2009, E&F: Benny Elmengaard.
Bestået med 198 point

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk
Resultater:
Mors 5-6-2011 DJU Apporteringsprøve
Ræhrbakken’s Gaby dk06461/2009, E&F: Vagn Kristensen.
Bestået 28 point
DKK udstilling Vejen 30-07-2011
Åben klasse
Høegtoft Dingo dk08901/2009, E&F: Niels Korsbæk.
Exellent CK.Placering 1 CACIB :BIR
DMK Udstilling Bredsten 6-8-2011
Brugsklasse
Høegtoft Cassie dk05498/2008, E&F: Michael Svendsen.
Exellent Placering 3
Junior klasse
Borremosen’s Patsy dk10066/2010, E&F: Peter Ringgaard.
Very Good
Vand, Slæb, Apportering Skjern 7-8-2011
Thyboen’s Patrik dk 09644/2007, E&F: Finn R Pedersen.
30 point Pokal

Område Himmerland:
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej
25, Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27
E-mail: tinebroen@live.dk
Resultater:
Ruhårsklubbens ræveslæbsprøve ved Urhøj Plantage den
31-08-2011
Uldjydens Heino Dk05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen.
Bestået med 4 point
Slæb & apporteringsprøven ved Års lørdag den 13. august
Hedeskov’s Mettevons Dk09324/2009, E&F: Tine Broen
Nielsen. Bestået med 30 point og Pokal
Uldjydens Heino Dk05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen. Bestået med 29 point
Hedeskov’s Eddie DK 02917/2008, E&F: Jan Larsen.
Bestået med 30 point
Lille Rev´s Cliff DK06782/2009, E&F: Peter Lassen.
Bestået med 30 point
Pixi dk05853/2009, E&F: Karl Johan Mikkelsen. Bestået
med 29 point
DKK-udstilling i Vejen den 31. juli 2011
Brugshundeklasse Tæve
Hedeskov’s Mettevons Dk09324/2009, E&F: Tine Broen
Nielsen. Excellent Ck 1. vinder 2. bedste tæve Cert Cacib
DKK-udstilling i Vejen den 30. juli 2011
Brugshundeklasse Tæve
Hedeskov’s Mettevons Dk09324/2009, E&F: Tine Broen
Nielsen. Excellent Ck
Åben Klasse Hanhund
Hedeskovs Gonzo dk 09328/2009, F. Tine Broen Nielsen.
Very Good
Udstilling i Vejen torsdag d. 28. juli 2011
Brugshundeklasse han
Lille Rev´s Cliff DK 06782/2009, F. Malene Lassen. Excellent 2. vinder

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammer-
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Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve ved
Østerild den 10-7-2011. Kanin/Kanin
Hedeskov’s Eddie DK 02917/2008, E&F: Jan Larsen.
Bestået med 189 Point.

Bestået 30 point
Lillerev’s D. Bessie DK21232/2009, E&F: Tonny Nielsen.
Bestået 30 point
Münsterdalen’s Akita DK07788/2010, E&F: Pia Nielsen.
Bestået 30 point.

DRK Ræveslæbsprøve den 30.06.2011 ved Gludsted
Plantage
Fuglevang`s Jack DK09707/2009 , E&F: Peter W. Jürgensen. Bestået med 4 point

Apporterings prøven i Flejsborg, d. 27. juni. Kanin-duervand.
Uldjydens Max dk 03599/2009, E&F: Jørn Bonde. Bestået:
10-10-10
Hedeskovs Gonzo dk 09328/2009, E&F: Torben Hedegaard. Bestået: 10-9-10
Taiko dk 08285/2010, E&F: Lars Dyrvig. Bestået: 7-6-10

26.06.2011 KLM-Spezial-Zuchtschau Vogelsang-Grünholz
Fuglevang`s Jack DK09707/2009, E&F: Peter W. Jürgensen
På denne udstilling, hvor 4 dommere bedømmer hundens
kropsbygning og hårlag, opnåede Jack følgende resultat
i Brugsklassen: Kropsbygning = Vorzüglich = Excellent.
Hårlag = Vorzüglich = Excellent. Dette betød, at han blev
udstillingens bedste.

Område Viborg:
Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07
Resultater:
DJU apporteringsprøve i Romlund d. 21. august. Kico dk
04424/2008, E&F: Jens Clausen. Bestået 24 Point
Fuglevands Imax dk 06178/2008, E&F: Flemming Graversen. Bestået 28 Point
Bromerholms A Black Jade dk15096/2009 E&F: Jesper
Bromerholm. Bestået 30 Point. Yngste hund med max point
Udstilling i Bredsten den 6. august
Høegstoft Dharma dk08897/2009, E&F: Rune Riishøj.
Excellent CK, 2. vinder
DJ apporteringsprøve ved Grenå den 27-7-2011
Hulbæks Fie 05386/2010, E&F: Christen Schmidt. Bestået
27 point
Jægerforbundets udvidet apporteringsprøve i Skive. Kanin /
Kanin (max 216 point)
Høegstofts Dharma DK08897/2009, E&F: Rune Riishøj.
207 point

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Henrik Nielsen, Trige Møllevej
40, 8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67, E-mail: hnitrige@
mail.dk
Resultater:
DJ’s markprøve i Flejsborg d. 4. september 2011. Åben
klasse
Hedeskov’s Coco DK09107/2006, E&F: Pia Nielsen. 1.
præmie, Coco er nu i vinderklasse.

Henna.

Område Esbjerg og omegn:
Djurslands Jagthundeklubs anerkendte schweissprøve den 1
og 2-7-2011. 400m.3t.
Bertha (Nuggi) E&F: Jørgen Katholm. 1. pr.
Hedeskov’s Henna DK17073/2010, E&F: Johannes Mørch.
1. pr.
Bonjami’s Hannibal (Hector) DK15219/2010, E&F: Claus
Kroer Nielsen. 1.pr.
Lillerev’s D. Bessie DK21232/2009, E&F: Tonny Nielsen.
2. pr.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris,
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18 , E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk
Aktiviteter:
Der afholdes Hvalpe Træning ved Horsens Ridecenter Lovby vej 54 .
På følgende datoer.
14/10-2011, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11,
25/11, 02/12.
Træningen starter Kl. 19.00
Pris 350 kr
Tilmelding til Jens kongaa på 22 79 75 18 eller Mail
: jens.kongaa@tryg.dk
Resultater:
DJ Markprøve ved Jegerup den 2. september
Åben klasse:
Fuglevang`s Jack, DK 09707/2009, E&F: Peter-W. Jürgensen: 1. præmie
Slæb apporteringsprøve ved Hjørring den 27 august
Münsterdalens Arki DK07784/2010, E&F: Claus Bisgaard.
Bestået med 8-10-8

Schweissprøve i Thy. 400m 3 timer
Lillerev’s D. Bessie DK21232/2009, E&F: Tonny Nielse.
2. pr.
Ruhårsklubbens ræveslæbsprøve ved Tirstrup
Hedeskov’s
Henna 17073/2010, E&F: Johannes Mørch.
Coco.
Bestået 4 point
Udstilling i Bredsten den 6. august
Hedeskov’s Coco DK 09107/2006, E&F: Pia Nielsen.
Excellent CK 1. vinder bedste tæve BIR Cert
Coco er nu Dansk udstillings Champion
Mellemklasse Tæver
Lillerev’s D. Bessie DK21232/2009, E&F: Tonny Nielsen.
Excellent
DKK-udstilling i Vejen den 31. juli 2011
Brugshundeklasse Tæve
Hedeskov’s Coco DK 09107/2006, E&F: Pia Nielsen.
Excellent 2. vinder
Mellemklasse Tæver
Lillerev’s D. Bessie DK21232/2009, E&F: Tonny Nielsen.
Excellent
DKK-udstilling i Vejen den 30. juli 2011
Brugshundeklasse Tæve
Hedeskov’s Coco DK 09107/2006, E&F: Pia Nielsen.
Excellent CK 1. vinder bedste tæve BIM cert cacib
DJ’s anerkendte apporteringsprøve ved Grenå den 27-72011
Hedeskov’s Henna DK17073/2010, E&F: Johannes Mørch.
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Djurslands Jagthundeklubs anerkendte schweissprøve den
2-7-2011. 400m. 3t.
Ejsbøl’s A. Malou, E&F Jakob Lytken Holdt. 1. præmie på
spor, 1. præmie med Bringsel

DJ Udvidet Apporteringsprøve ved Rødekro den 14-082011
Ræv og Kanin
Ejsbøl’s A. Malou 09470/2006, E&F: Jakob Lytken Holdt.
Bestået med 222p
DMKs schweissprøve i Thy d. 13. august
Harry (Zanto) DK14960/2009, E&F: Michael Bjerregaard.
3. Præmie

Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk
Resultater:
Ruhårsklubbens ræveslæbsprøve ved Urhøj Plantage den
31-08-2011
Fuglevang’s Jaco DK09705/2009, E&F: Per Madsen.
Bestået med 4 point
Chivas 18672/2006, E&F: Mona Madsen. Bestået med 4
point
Vand og slæb prøven i Skjern/Stauning d. 7. august 2011
Højægers Mico DK10540/2008, E&F: Henrik Skovgaard.
Bestået 26 point V 7, D 9, S10
Slæb og Apporteringsprøve i Skjern D. 7. august.
Løvmosens Tikka DK05906/2010, E&F: Henriette Buchholtz og Nicki Løbner F. Nicki. Bestået 28 point V. 9 S.
10. A. 9
Vand, slæb og apportering i Give d. 6/8-2011
Lille Rev’s D-Nala dk21236/2009, E&F: Jeppe V. Moesgaard. 30 point - pokal for bedste Münsterländer
DKK-udstilling i Vejen den 28 juli 2011
Brugshundeklasse Hanhund
Fuglevang’s Jaco DK09705/2009, E&F: Per Madsen.
Excellent
DKK-udstilling i Vejen den 30 juli 2011
Åben Klasse Tæve
Løvmosens Tikka DK05906/2010, E&F: Henriette Buchholtz. Excellent CK 1. Vinder, R.CACIB 2. bedste tæve
DKK-udstilling i Vejen den 31 juli 2011
Åben Klasse Hanhund
Chivas 18672/2006, E&F: Mona Madsen. Excellent CK 1.
Vinder bedste han BIM, CACIB
Brugshundeklasse Hanhund
Fuglevang’s Jaco DK09705/2009, E. Per Madsen F. Mona
Madsen. Excellent
Åben Klasse Tæve
Løvmosens Tikka DK05906/2010, E&F: Henriette Buchholtz. Excellent CK 1. Vinder 3. bedste tæve.

Udstilling i Bredsten den 6. august
Brugsklasse:
Fuglevang`s Jack, DK 09707/2009, E&F: Peter-W. Jürgensen. Excellent CK, 2. vinder
DJ Udvidede apporteringsprøve ved Fredericia den 30.07.
2011.
Kanin-Kanin
Xenofon (Bantu) Dk 09677/1010, E&F: Gunner Bertelsen.
Bestået med 206 point
Ræv-Kanin
Horsia’s Molli 11041/2006, E&F: Henning A Petersen.
Bestået med 203 point
Fuglevang’s Jack Dk 09707/2009, E&F: Peter Jurgensen.
Bestået med 225 point
Chip Dk 20105/2007, E&F: Freddy Pedersen. Bestået med
226 point
Anerkendt DJU apporteringsprøve afholdt Glud Skjold
Jagtforening den 2. juli 2011
Trold, E&F: Bent Ballegaard. Bestået 30 Point

Chivas.
Slæb og Apporterings prøven ved Tønder D. 24. juli.
Emma Von Der Harlerhøhe DK20368/2010, E&F: Mogens
Halkjær Pedersen. Bestået: 28 p.
DJU apporteringsprøve ved Vojens, d. 2. juli 2010
Løvmosens Tikka DK05906/2010, E&F: Nicki Løbner &
Henriette Buchholtz. 27 point

Dansk Münsterländer Klub
Udvidet apporteringsprøve ved Esbjerg D. 26. juni
Fuglevang´s Jaco DK09705/2009, E&F: Per Madsen.
Point 204
Chivas DK18672/2006, E/F. Mona Madsen. Point 196
Emma Von Der Harlerhøhe (DK20368/2010), E&F:
Mogens Halkjær Pedersen. Point 193

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17,
6400 Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08,
E-mail: tcl@dyb-net.dk
Resultater:
Udvidet apportering 3. juli 2011 i Bevtoft
Ejsbøl´s A. Chang 09463/2006, E&F: Egon Møller Jensen. 232 p. Vinder på dagen
Djurslands Jagthundeklubs anerkendte schweissprøve den
2-7-2011. 400m. 20t.
Ejsbøl´s A. Chang 09463/2006, E&F: Egon Møller Jensen. 1. præmie på spor, 1. præmie med Bringsel

Chang.
Anerkendt DJU apporteringsprøve i Maugstrup 2 juli 2011
Lyngbylund`s J. Cille stbj. 19729/2009, E&F: Carlo
Nielsen. 29 p.

Område Odsherred:
Kontaktperson: Lars“Sigurd“Vandborg, Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 24 63 33 87,
E-mail. sigurd@nyka.dk
Resultater:
Slæb og apporteringsprøve ved Vordingborg.
Vandborg’s Elvis DK 21886/2008, E&F:
Lars“Sigurd“Vandborg. Bestået 30 point
Slæb & apporteringsprøve ved Stenlille d. 27/8
Vandborg’s Basco 06169/2006, E&F: Jonas B. Jensen.
Bestået 27 point.

Hundetræningsoplevelser
Foto: Johannes Mørch
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
www.gdh.dk

Endnu en GDH’ på sporet
Flade Revdal Vidar/Malik og Kim Bennedsen har bestået Schweisshundeforeningens
400m/20 timers prøve – og fik pokalen for
bedste hund

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
gdhblad@gmail.com
Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk
Kasserer
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg,
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Sekretær og Næstformand (Internationale
kontakter)
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk
Prøver og Jagt (praktik)(5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com
Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub)
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Aktivitetskontakt og -Koordinator
Bente Møldrup Andersen, Lundvej 10, Handbjerg, 7830 Vinderup, 97 46 10 50/22 62 42 84
abanhjem@gmail.com

Søndag den 7. august drog vi af sted til Sorø
for at deltage i Schweisshundeforeningens
400m/20 timers prøve. Spændingen var
stor, da Malik kun er godt 13 måneder – og
forud for prøven lå 14 dages ferie, hvor
sporarbejdet ikke just havde stået højest på
dagsordenen.
Prøven blev afholdt i skovene omkring
Sorø Akademi, hvor Jørgen Lang og hans
hjælpere havde lagt nogle meget fine spor.
Vejrguderne var dog ikke i deres bedste
humør, da de havde ladet det regnet heftigt
hele natten. Ydermere er der rigtig meget vildt i skovene, så der var også en del
af¬led¬ningsfærd. Svære men også spændende forhold.
Fem hunde var tilmeldt prøven – heraf
kom kun 3 igennem med 1. præmie. Og
Malik var den ene.
Med sine 13½ måneder var han prøvens
yngste deltager, og det var derfor en stor
overraskelse, da han oveni sin 1. præmie
også fik pokalen for prøvens bedste hund.
Af kritikken fremgik bl.a. at Malik viste
stor sporvilje, arbejdede selvstændigt, havde
gode marke-ringsevner og løste opgaven til
dommernes store tilfredshed på trods af den
megen afledningsfærd.

Bestået apporteringsprøve
Rico 16439/2003, Søren Borup’s Cally
dk23603/2008 og Tessa dk00816/2010
DKK-Udstilling på Bornholm 3/7-2011
Zindy, ejer: Benny Kirk, Exc.ÅK Plac.1
CK 1.BTK BIR

Udstillingsansvarlig (Klub 4)
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf.
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com

DKK-udstilling i Vejen 29/7-2011
VOGD’S VAKS, ejer Bente Jensby, Exc.
ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR
CHARLETAN’S diktat, ejer: Niels
Bertram Mikkelsen, Exc.CHK Plac.1 CK
2.BHK CERT R.CACIB

Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk
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Schweisshundefører Kim Bennedsen, Strib

Resultattavlen (udvalgte resultater)

Aktivitetskontakt og -Koordinator (Materialeansvarlig)
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com

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

Pokalen for prøvens bedste hund blev bl.a.
givet med den begrundelse, at hund og fører
havde udvist et særligt godt samarbejde ifm.
løsningen af opgaven.
Efter sådan en dag bliver selv de sureste
træningstimer det hele værd.

Ny DKCH. Vi har erfaret at Laura 02868/2005
sammen med ejer Lone Fabricius har nået et af
deres mål. På DJ efterårsmarkprøve v/Ringsted
den 4/9-11, opnåede de den 1.præmie, de manglede, for at championtitlen var i hus.
Mange af de, der har fulgt deres kamp, ved det
har været en lang kamp mod de langørede uldtotter derude på markerne – en kamp som Laura og
Lone nu har vundet. Stort tillykke med resultatet

DKK-udstilling i Vejen 30/7-2011
CHARLETAN’S charlie, ejer: Niels
Bertram Mikkelsen, Exc.BK Plac.1 CK
1.BHK CERT CACIB BIR
DKK-udstilling i Vejen 31/7-2011
Cocochris, ejer: Christian Aasberg Poulsen, Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK BIR

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
Forårets markprøver var med gode resultater veloverstået, da vi drog vi af sted til
Verdensudstillingen i Paris.
Vi havde meldt MARKP Charletan’s Diktat
til i Championklassen og Charletan’s Etna
i Juniorklassen. De var begge meldt, både
på den Nationale udstilling om lørdagen, og
på selve verdensudstillingen om søndagen.
Fra Norge deltog Multichampion Charletan’s Callina ligeledes begge dage. Både
Charletan’s Diktat og Charletan’s Callina
blev verdensvindere (hhv. han og tæve) og
Charletan’s Etna blev Juniorverdensvinder.
Fredag tog vi toget ind til centrum af byernes by. Overalt i Paris er der mange duer,
og med vore to Gamle Danske Hønsehunde,
der næsten konstant stod stand for duerne,
var det lige før, vi var større trækplaster
for turisterne på pladsen foran Sacre Ceur,
end mange af den andre ting, der skete på
pladsen.

Verdensudstilling i byernes by

Lørdag aften tog vi på siteseeing i Frankrigs Hestemekka Chantilly. Chantilly lå
kun 10 min. kørsel fra vort hotel i Orry La
Ville, så vi bestemte os for at bruge lørdag
aften der. Det skulle vise sig, at blive en stor
oplevelse.
Udover det helt fantastiske bygningsværk
der var i og omkring selve Chatilly slottet, så fik vi den store oplevelse at opleve
en lille opvisning, af to former for franske
jagthunde.
Det viste sig nemlig, at alle udstillingens
dommere, den aften, skulle til festmiddag
på Chantilly slottet, og før de skulle spise,
skulle de have opvisning af de to jagthunderacer på de store græsarealer ved Chantilly
Væddeløbsbane.
Det var Basset Fauve de Bretagne som de
bruger til kaninjagt, og så var det Francias
Tricolore, som de bruger til kronvildtjagt.
For begge racers vedkommende blev der
fortalt om jagtformen, samtidig med, at
hundene blev vist frem. Vi, og mange andre
turister var så heldige, at kunne høre det
hele, via det store højtaleranlæg. Det var en
super oplevelse.
De 21 Basset Fauve de Bretagne, var den
aften, koblet sammen to og to, hvilket de jo
naturligvis ikke er, når de er på jagt.
Men denne aften, skulle de vises frem

og de tre førere skulle vise, hvordan de
styrede dem med kommandoer osv. Alle 21
var super opmærksomme på deres førere.
Disse hunde som vi så den aften, kom fra en
opdrætter, som selv havde lavet dem, og det
var et rigtigt familieprojekt med far og mor
samt en meget engageret datter.
Opvisningen af Francias Tricolore bestod
af 50 hunde, der blev kontrolleret af 3
rytter til hest samt 3 løbere. Med MEGET
få kommandoer dirigerede frontrytteren
hundene og de vidste alle, helt præcist hvad
de skulle. Der var en i flokken, som havde

lidt vanskeligt ved at høre, men straks var
der en rytter på ydersiden af den, og så kom
den på plads.
Jagtformen, med at drive krondyr på den
facon, er nok ikke det mest fascinerende for
os at høre om, men at se, hvordan de styrede
50 hunde, var fantastisk.
Så med denne, samt mange andre gode oplevelser med to Gamle Danske Hønsehunde
i Paris, drog vi igen tilbage til Danmark,
med en Verdensvinder og en Juniorverdensvinder i bagagen.

Verdensudstilling I Paris
Charletan’s Diktat DK16222/2008,
Verdensvinder han
Charletan’s Callina DK14913/2007,
Verdensvinder tæve
Charletan’s Etna DK04022/2010,
Juniorverdensvinder
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Langhårsklubben
Familiedag på Sjælland

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

Generalforsamling 2012
Langhårsklubben indkalder til generalforsamling søndag d. 19. februar 2012. kl. 13,00
i Ejby Hallen, Ejby på Fyn.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Forslag der ønskes behandlet på klubbens
generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest 8 uger før generalforsamlingen.
På valg er: Kim Lybker, Niels Grønbæk, Leif
Hansen og Bent Hansen
Husk at give en ting til lotteriet, så vi får
fyldt præmiebordet!
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
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Igen i år blev der afholdt familiedag i de
dejlige rammer på Bakkevej 14 i Dianalund
hos Jørgen og Lone Larsen. Efter den store
succes sidste år var det interessant at se hvor
mange der ville komme i år. Deltagerantallet kom ikke helt op på sidste års deltagelse,
men ca. 14 hunde med deres familier var
mødt op til en dag med et perfekt vejr til
hundeaktiviteter og udendørs hygge. Dagen
startede kl. 9.00 med velkomst af Johan
Svensson, jagthorn af Arne Engholm og
fælles morgenkaffe i Jørgens hyggelige jagtstue. En jagtstue der i jagtsæson er fast tilholdssted for det jagtselskab som har jagten
i den tilstødende skov og som Jørgen også er
medlem af. Da det meste af kaffe var drukket og folk havde forsynet sig fra det dejlige
morgenbord, tog Carsten Lundhøj ordet og
fortalte om den langhårede hønsehund og
dens historie. Det ført til en god uddybende
snak omkring forskellige forhold om racen.
Flere af de tilstedeværende gav udtryk for at
snakken gav dem mange brugbare informationer som de ikke kendt til i forvejen.
Efter kaffen var der apportering af duer,
kanin og and. Og alle der havde lyst til at
prøve deres hunde fik tid til det. Til middag
var der lavet grillpølser som vi alle med
velbehag kunne sidde og nyde udendørs
på en af de få sommerdage vi har haft i år.
Eftermiddagen blev bl.a. brugt på ræveslæb

i en nærliggende skov og snak og hygge på
Bakkevej. Dagen igennem var der frikvarter hvor hundene kunne rende frit rundt
mellem hinanden og hygge sig uden de stor
problemer.
Resultatet af apporteringsprøve og ræveslæb betød at Arne Engholm blæste alle et
stykke og med Gecko viste hvordan tingene
skulle gøres med 30 point på apportering og
4 point på ræveslæbet –flot!
Dagens skønhed blev valgt mellem flere
gode hunde, blandt andre var der to flotte
hanhunde fra Kennel Wysiwyg der gjorde
sig bemærket og det blev Ludwig med ejer
Steffan Bendorff Fallesen, der løb med titlen
som dagens flotteste hund.
Årets familiedag var veltilrettelagt og foregik i en hyggelig og afslappet atmosfære.
Der blev snakket og grint og udvekslet erfaringer på kryds og tværs- Og det hele blev
afsluttet med lækker grillstegt råvildt. Alt
i alt et rigtig godt arrangement takket være
en stor indsats fra Bjørn, Johan, Inge Lise,
Lone og Jørgen. Langhårsklubben takker
for den store indsats med familiedagen som
havde fortjent endnu flere deltagere.
Henning Juul

Langhårsklubben

Schweiss for begyndere
Sidst i Forårstræningssæsonnen i TimringVildbjerg Jagtforening hvor jeg kommer, gik
det op for mig at der var et hold der trænede
Schweiss og havde gjort det i et stykke tid.
Det var oven i købet to med Langhår der var
trænere, så det måtte da være det rette sted
at starte. Jeg ringede til Niels Grønbæk og
fik lov at komme brasende midt i det hele,
og se om det var noget Carla og jeg kunne
finde ud af. 5 juli mødte jeg op til træning
og fulgtes med Niels ud og lægge spor, og
fik lige de mest nødvendige forklaringer på
hvorfor man gør som man gør. Niels gør det
heldigvis ikke mere kompliceret en højst
nødvendigt. Efter at have gået bag nogle
hundeførere på sporet for at se hvordan man
gør, blev det Carlas og min tur. Selvom jeg
selv havde været med til at lægge sporet,
lykkes det mig at glemme hvor knækket
var, men heldigvis kunne Carla klare tingene
på egen hånd og hun gik sporet som om hun
havde prøvet det før.
Jeg blev godt instrueret og fik blod med
mig hjem så vi kunne træne på egen hånd,
og vi gik i træningslejr! Da de andre på
holdet sidst i Juli begyndte at snakke om
prøver, spurgte jeg Niels ”tror du vi kan
klare en 3times allerede”? ”Jow, deet”
sagde Niels, og jeg meldte mig til en prøve
i Skive d. 14 aug. Min Drentetæve lagde an
til løbetid hun skulle helt til Belgien for at
blive parret, og jeg blev i tvivl om jeg kunne
nå prøven d. 14 og sprang til en prøve i
Tolne nær Frederikshavn ugen før, d. 7. Det
regnede og stormede hele natten til d. 7 og
jeg tænkte mens jeg kørte til Frederikshavn,
det her går aldrig!!! Men det gjorde det,
Carla gik sporet usvigelig sikkert det tog
hende 10 min. Hun fik al den ros der kunne
ligge på hende, og jeg måtte tage de ris der
var. Det gav os en 1. præmie.
Nu stod jeg så med en ekstra Schweissprøve, og var egentlig ved at forsøge at

afsætte den til en anden. Men så sagde
Niels, ”så skal vi da bare have den lavet om
til en 20 timers”. ”OK sagde jeg, meen det
har vi jo aldrig prøvet”! ”Nej Nej, sagde
Niels, men jeg laver en 20 timers til dig til i
morgen aften, så ser vi hvordan det går”! Vi
gik sporet mandag aften og det gik faktisk
ikke så tosset, bortset fra at føreren havde
mange ting at lære. ”Hvad så Niels”, spurgte
jeg, ”kan vi klare det allerede på søndag”?
”Jow, deet”, sagde Niels, og vi gik hjem og
trænede det vi kunne nå i ugens løb. Prøven
i Skive startede perfekt, Carla fandt straks
anskudsstedet og tog sporet op, vi var ude af
firkanten på under 15 sek. Hun gik resolut
ud af sporet, og virkede meget sikker. Så
kom vi til Wiedergangen, den klarer hun
rigtig fint, melder af og kommer lige tilbage.
Så driller det! Jeg forventede et knæk på
sporet til en af siderne efter Wiedergangen
og kommer ikke langt nok tilbage i terrænet,
da sporet faktisk går lige tilbage et godt
stykke for så at skrå til venstre. Det gjorde
det svært for Carla at tage sporet op, hun
søgte rundt og tog så en rask beslutning og
trak til højre for at forsøge at finde sporet
igen. Vi fik tab, og måtte så se at finde
tilbage på sporet igen!
Nu gjorde jeg så det jeg skulle have gjort
fra starten, nemlig at gå længere tilbage i
terænnet. Bare 10 meter gjorde forskellen,
ARGHHH! Carla tog sporet op med det
samme, og fortsatte til skindet lige så sikkert
som første del af sporet. Jeg følte vi havde
været i gang uendeligt længe, men det hele
havde kun taget 20 min. Som sædvanligt
kan man næsten sige, fik Carla Roserne og
jeg fik Risene, men det var nu fortjent. Vi fik
en 2. præmie som jeg er rigtig glad for, og
endnu bedre, ros og opmuntring af dommer
og stifindere. Ja, nu er jeg så også blevet
grebet af at gå spor, det er en fornøjelse
når hunden kan og vil og det vil denne lille
Langøre!
Gitte Becher

Rold Skov, 1.pr. Sjørslevs Chili, Børge Wæverstrøm

Ruhårklubbens schweissprøve i Årup skov, Aabenraa. 1.pr. Gido von Heek, Just Mikkelsen, Vojens.
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Langhårsklubben
Den 3. september afholdte Langhårsklubben
deres første mentalbeskrivelse for den langhårede hønsehund i Dianalund hos Jørgen
og Lone Larsen. Der var 6 langhår ud af 11
tilmeldte hunde af forskellige racer. Som
initiativtager til udarbejdelse af raceprofil
for den langhår var jeg meget spændt på
hvordan hundene og deres ejere ville reagere
på denne måde at beskrive hundens mentale
profil via en standardiseret testmodel.
Mit generelle indtryk var, at de fremmødte
hundeejer var meget positive og interesserede i, at se de forskellige hundes reaktioner
på det de blev udsat for. En mentalbeskrivelse er opbygget så tillært adfærd så vidt
mulig ikke indvirker på resultaterne. Men
under nogle af momenterne skinnede det
alligevel igennem hvor meget hundene
havde været i dressur og hvor tæt et forhold
hundene og deres ejere p.t. har til hinanden.
Det gav sig blandt andet udtryk under jagtmomentet, hvor hundene bliver udsat for en
løbende ”kanin”, en klud der i sig-sak bliver
trukket hen over jorden. Flere af hundene
fandt ikke denne klud særlig interessant,

Mentalbeskrivelse af Langhåret Hønsehund

Hvor aktiv og hurtigt starte hunden med at lege og er den interesseret i at gribe ting?

En perfekt reaktion på en pludselig visuel overraskelse. En kedeldragt flyver op lige foran hunden
og hunden stopper op. Nervefast og uden tegn på
hverken flugt eller angreb.

mens andre strøg af sted for at fange ”byttet”.
Ved momenterne med skræk og høje lyde
var det meget tydeligt at se hvor godt hundene kunne afreagere efter kraftige indtryk.
Og jeg må sige at det var et meget tilfreds
medlem af avlsudvalget der kunne se 6
langhår, fra 4 forskellige kuld tage udfordringerne meget fornuftigt og nervefast. Ok
der var forskel fra hund til hund, men jeg så
ikke noget på dagen der rent hunde-mentalt
fik advarselslamperne til at blinke.
Der vil altid være en diskussion om værdien af en beskrivelse som denne og der kan
være både for og imod. Det bedste grundlag
for at vurdere mentaliteten er hvis samtlige
hvalpe fra et givent kuld bliver beskrevet.
Derved kan man bedre vurdere om der er
noget der sikkert går igen i alle hundene
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og det selvfølelig både ønsket og uønsket
reaktioner.
Ud fra en standard-test som mentalbeskrivelsen er, skal man passe på ikke at overtolke hvis krydserne ikke følger ønskeprofilen, fordi der kan være forskellige grund til
at krydset ikke rammer profilen. Men hvis
der f.eks. er problemer med afreaktion for et
helt kuld, vil det tydeligt kunne aflæses i en
beskrivelse og noget man seriøst skal tage
med i sine vurderinger af avlsværdi.
Mentalbeskrivelse er som jeg ser det et
godt supplement til vores brugsprøver og
henvender sig lige godt til den proff-agtige
avler og hundefører som til den almindelig
langhårsejer der gerne vil vide mere om
sin egen hund. Flere reaktioner og kommentarer vil blive bragt her i bladet eller
på hjemmesiden. Hvis du vil vide mere om

mentalbeskrivelse og langhåret hønsehund
kan du kontakte undertegnede eller gå ind
på DKK’s hjemmeside og læse derom. På
DKK’s hundeweb kan man se de 6 langhår
der foreløbig er beskrevet.
Jeg vil slutte af med at takke alle der mødte
op og støttede arrangementet og den langhårede hønsehund. Tak til mentalbeskriverne
Torben Nielsen (teamleder) Anne-Mette
Storr, Anders Kuhlmann og Sussan Svane.
Og sidst men ikke mindst en stor tak for
hjælpen med arealer, husly indkøb, servering, kaffebrygning, kagebagning og positiv
værtsskab til Jørgen og Lone Larsen. Uden
jer ville det ikke være muligt for mig at få
det til at løbe rundt og oven i købet skaffe et
lille overskud til klubkassen.

Der bliver skudt 4 skud for at teste hundens reaktion på skarpe lyde, to skud under leg (foto) og to
skud når hunden igen er i line.

Under momentet ”Revir” beskrives hundens
reaktion på to fremmede personer ”spøgelser” der
pludselig kommer nærmere og nærmere.

Henning Juul

Dansk Weimaraner Klub
Sommer i Sunds

www.weimaraner.dk

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

En tilfreds pokalvinder.

RESULTATER
Apportering
1..Thornvig’s Janka 08618/2009 D:8 K:10 V:7 I
alt: 25 P . E/F: Karen Sylvest Hansen, Kjellerup
2..Bijou 20748/2007 D:9 K:8 V:8 I alt: 25 P
E/F: Kim Petersson, Randers
3..Hot Shoot’s Flika 13243/2005 D:9 K:10 V:8
I alt: 27 P - pokalvinder. E/F: Peter Poulsen,
Hinnerup
4..Huntees Abbi 11586/2009 D:8 K:7 V:7
I alt: 22 P. E/F: Britta Bager Poulsen, Hinnerup
5..Nordgårdens Mossa 09393/2007 D:8 K:10
V:8 I alt: 26 P. E/F: Carl Kristian Thomsen,
Dalmose
6..Sønderskovens Don Chang le Rapid

Dansk Weimaraner Klub, Kreds 2´s lokale Som rosinen i pølseenden sluttede alle af
med VSA-prøverne. Desværre fik de fleste
VSA/ apporteringsprøve ved Sunds den
af hundene den idé, at det var skønt at tygge
11. juni 2011.
Formand Peter Poulsen startede dagen med
at ønske alle deltagere velkommen til de
traditionelle apporterings/VSA- prøver ved
Sunds. Og en tak til Robert, som havde indvilget i at hjælpe os med at udlægge fugle/
ænder
Derefter fik vi en kort briefing fra de 2
fremmødte dommere Anette Rasmussen
og Ole Sørensen. De fortalte kort, at alle
prøverne ville blive vurderet og bedømt
efter DJU’s gældende regler. Dog ville alle
deltagere kunne forsætte med de efterfølgende discipliner, da prøverne ligeledes var
en træningsdag. Der ville blive givet kritik/
ros til de enkelte hunde/ejere ved dagens
slutning.
Alle hunde og deres ejere gik til makronerne, for selvom det kun var en træningsdag, var dagens resultater vigtige, da der
var pokal til de bedste. Vi startede med
apporteringsprøven. Hundene var delt op,
så nogle begyndte med apportering af and,
andre startede med duerne og tilsidst kanin.

i vildtet (duerne). Dette er naturligvis ikke
efter reglerne og frustrationen kunne også
ses blandt hundeejerne. Hvad grunden var til
hundenes ureglementerede opførsel, fandt vi
aldrig ud af, men et godt gæt var den stressede situation, hundene var under.
Dagens VSA/ apporteringsprøve sluttede
med, at formanden havde tændt grillen op
for at lave nogle gastronomiske specialiteter
‘pølser’. Men desværre varede fornøjelsen
ganske kort, da vejrguderne mente, at vi
trængte til et mindre skybrud. Kun dommerne var trofaste og blev siddende, mens
alle andre inklusive hundene skyndte sig at
pakke sammen, mens havemøblerne/ parasollen blev kastet rundt af vinden.
Dansk Weimaraner Klub, Kreds 2, vil
gerne sige tak for en hyggelig dag - og en
tak til dommerne og til Charlotte Thornvig
og gemal for lån af terræner.
Kim Petersson
Kreds 2

09605/2006 D:4 K:10 V:9 I alt: 23 P. E/F: Flemming Frederiksen, Aars
7..Kanzigårdens Disney 03462/2009 D:9 K:10
V:6 I alt: 25 P. E/F: Pia Jensen, Haslev
8..Aica Silver Hunter’s Ayla 14411/2007 D:4
K:10 V:10 I alt: 24 P. E/F: Søren Møller,Kibæk
9..Biene vom Baakensmoor 00824/2006 Udg.
E/F: Charlotte Thornvig, Sunds

13.Bijou 20748/2007 V:10 S:10 D:0 I alt: 20 P pokalvinder. E/F: Kim Petersson, Randers
14.Kanzigrådens Disney 03462/2009 V:0 S:10
D:9 I alt: 19 P. E/F: Pia Jensen, Haslev
15.Nordgårdens Mossa 09393/2007 V:10 S:10
D:0 I alt: 20 P. E/F: Carl Kristian Thomsen,
Dalmose
16.Sønderskovens Don Chang le Rapid V:10
S:10 D:0 I alt: 20 P. E/F: Flemming Frederiksen, Aars
17.Aica Silver Hunter’s Ayla 14411/2007 V:10
S:10 D:0 I alt: 20 P. E/F: Søren Møller, Kibæk
18.Biene vom Baakensmoor 00824/2006 Udg.
E/F: Charlotte Thornvig, Sunds

Slæb og Apportering
10..Hot Shoot’s Flika 13243/2005 V:0 S:10 D:0
I alt: 10 P. E/F: Peter Poulsen, Hinnerup
11.Thornvig’s Janka 08618/2009 V: 8 S:0 D:9 I
alt: 17 P. E/F: Karen Sylvest Hansen, Kjellerup
12.Huntees Abbi 11586/2009 V:7 S:9 D:0
I alt: 16 P. E/F: Britta Bager Poulsen, Hinnerup
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At have Weimaranerhvalpe

Af Marietta Foxmar

De fleste weimaranertæver gennemgår
en sund og normal drægtighed, hvor man
bare skal sørge for god og nærende kost i
form af et højkvalitetsfoder, suppleret med
hvalpefoder de sidste uger af drægtigheden.
Desuden skal hun være fuldvaccineret og
ormebehandles profylaktisk 14 dage før
forventet fødsel.
Jeg var ved at fortvivle over min tæves
mere og mere skarpe ryg, som især de sidste
uger af drægtigheden fik hende til at se
direkte underernæret ud, selvom jeg vidste
at hun åd alt det hun orkede, samt lidt mere,
idet jeg fristede med kvarte kyllinger trefire gange dagligt udover foderet.
Den skarpe ryg, fandt jeg senere ud af,
skyldtes tyngden af de mange hvalpe, så den
forsvandt mirakuløst så snart hvalpene var
født.
Weimaranertæver leverer som oftest deres
hvalpe relativt nemt og uden komplikationer, og man skal som regel bare ”holde i
pote” og yde moralsk støtte, selvom store
kuld kan forårsage efterfølgende blærebetændelse hos tæven. En smertefuld tilstand
der kræver øjeblikkelig behandling.
Kuperingen af hvalpene, mener jeg, bør
foretages inden for ganske få timer efter
fødslen, hvilket kan kombineres med den
nødvendige dyrlægeundersøgelse af tæven,
hvor man sikrer sig, at hun er ren.
Min tæve har behov for mit behagelige
selskab døgnet rundt, både i den sidste tid af
drægtigheden, men især de første dage efter
fødslen. Så mine hvalpe fødes i soveværelset, hvor hun heller ikke behøver at bekymre
sig om, hverken de andre hunde eller gæster
i huset. Jeg får i denne periode læst den
lekture en travl hverdag forhindrer, mens
jeg oparbejder en lettere usund bleg teint af
mangel på andet dagslys end det jeg opnår,
når jeg slæber min modvillige tæve rundt på
marken.
Men allerede her begynder man at lære
sine hvalpe at kende, og kunne skelne de
enkelte individer fra hinanden. Dem der
for uindviede er en homogen flok af grå
klumper.
Der opholder de sig til de er omkring 3
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uger, hvor de skal begynde at indtage andet
end hvad hun kan forsyne dem med. Og de
flyttes ned i vores køkken/alrum, hvor det
meste af vort dagligliv foregår.
Alle hvalpe skal fra fødslen håndteres
mange gange dagligt. Ikke bare skal de
nusses og kæles, men også vejes, og have
klippet de små sylespidse kløer jævnligt. På
11-12 dagen åbnes de himmelblå, striberne
er falmet væk, og de begynder at ligne
rigtige hunde.
Fra 16-17 dagen kommer de på benene.
Støjniveauet stiger betragteligt og de sover,
spiser og myldrer rundt i 2-3 timers intervaller døgnet rundt. Og på dette tidspunkt
begynder jeg gerne at overveje, hvornår det
vil være forsvarligt at deportere dem ud af
soveværelset.
Er kuldet stort begynder man allerede nu
med at supplere tævemælken med opblødt
hvalpefoder i vællingekonsistens. Ved mindre kuld kan man som regel vente til 20-21.
dagen.
Og det er et gevaldigt griseri, vaskemaskinen er på dette tidspunkt det vigtigste
redskab i hjemmet, min kører ca. 10 gange
om dagen! Alle hvalpe har tilsyneladende
mere foder udenpå end indeni.
Men sjovt er det også, nu er de nemlig
begyndt at reagere på ens tilstedeværelse,
kommer en i møde og begynder at gø.

Herfra går det vældigt stærkt. I køkkenet
bruger jeg en relativt lav hvalpekasse, som
de kan komme ind og ud af ved egen kraft.
Det forudsætter så en større ommøblering,
hvor alt strømførende er bragt uden for rækkevidde, potteplanter med gulvplacering er
fjernet, uerstattelige arvestykker sat i depot
og alt andet har alligevel efter 2 kuld fået
den kendte ”opdrætterpatina” der kendetegner hundehjem. Altså manglende hjørner og
alternativt formede håndtag.
Til gengæld bliver større gulvarealer dækket af hundesenge, puder og madrasser, så
alle kan finde et sted at hvile, også selvom
den skulle have behov for lidt privatliv.
Herfra er de visible, selvom min tæve ikke
er helt enig med mig i, at dette er tidspunktet, hvor man introduceres til fremmede
mennesker. Hun synes så afgjort, at det
sagtens kan vente til de er 8-9 uger.
De renlighedstrænes også systematisk nu,
hvilket indebærer, at de bæres ud i haven
300- 500 gange i døgnet ca. føles det som
om i hvert fald. Til at begynde med hele
flokken i en kurv, efterhånden som de
vokser, i mindre portioner. 4-5 uger gamle
lader de sig kalde og lokke ud, hvis vejret
er lunt, tørt og solrigt selvfølgelig. Ellers
bæres de ud, en under hver arm. I regnvejr
skal de bæres ret langt væk, ellers kan de
nemlig lige nøjagtig holde sig til de når ind i
varmen igen.
Jeg har aldrig ”avistrænet” hvalpe, jeg vil
nemlig have at de forlægger deres ærinder
til et passende sted udendørs. Så her vaskes
vældigt ofte gulv, ja faktisk lige så mange
gange i døgnet, som hvalpene bæres ud.
Men 6-7 uger gamle begynder de rent faktisk at gå til døren for at komme ud, og hvis
man er opmærksom og hurtig nok begynder
behovet for gulvvask at blive overskueligt.
Når de er kommet ud af soveværelset
begynder også primærprægningen på vildt.
Den første døde ræv lægges i hvalpekassen,
hvor deres mor så bare skal forhindres i at
fjerne den. Derefter sortfugle, en død mink
og hvad jeg ellers har. Med noget af det
mindst attraktive til at begynde med. Senere
det gode og velduftende som agerhøns,
fasan og kanin. Hver dag lægger jeg vildt i
kassen og lader dem undersøge det lige så
længe de gider.
Vildtprægningen fortsætter indtil de 6-7
uger gamle begynder at betragte det som
kosttilskud. Så afløses den af hetz, hvor en
fuglevinge for enden af en fiskestang bliver
favorit legetøjet og de for første gang tager
stand.
Samtidig med min fremtidsorienterede
prægning, har min tæve sin egen agenda
for sine hvalpes udvikling. Og det er noget
af det mest utrolige man kan opleve! Hun
starter fravænningen når de er omkring 6
uger gamle, og det er her mange opdrættere
fuldstændigt misforstår deres tæver, tolker
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Weimaraneropdræt.

hendes adfærd som om, at hun er træt af
hvalpene og i værste fald skiller hende fra
dem. Men det er rent faktisk en meget vigtig
del af deres uddannelse i at være hund, hvor
de lærer at opfatte og forstå hundesignaler
og sprog. Det kan virke voldsomt, når hun
afviser eller irettesætter sit afkom, ikke
mindst når hvalpen hyler i vilden sky, men
hun ved præcis, hvad hun gør og det bør vi
stole på og tage ved lære af.
På ganske få dage ved samtlige hvalpe,
at fødevareforsyningen nu udelukkende
kommer fra deres menneske, og tæven kan
tage fat på næste programpunkt i hundeuddannelsen.
Min tæve begynder her at gylpe sit foder
op til hvalpene, hvorefter hun med kun et
blik kan formå dem at æde det i god ro og
orden og efter tur.
Samtidig er hun begyndt at udvide deres
trygge univers med længere og længere ture.
Hun fører dem ud på markerne og sørme
også hjem igen. Mangler der nogen, finder
hun dem. Og fra at ville fjerne dødt vildt fra
kassen, begynder hun nu i stedet at bringe
mere eller mindre passende lig og dele deraf
til hvalpene, som jeg så til hendes store
fortrydelse fjerner.
Hun begynder at forberede hvalpene på
jagt, hun leger med dem, maser rundt med
dem, bringer dem legetøj, som hun instruktivt rusker og gennemtygger inden det
overlades til en udvalgt hvalp.
Hun lærer dem også, at der er visse ting,
der er strengt forbudt. Blandt andet tillader
hun ikke at hvalpene bider i hende og det
advares de om med en særlig knurren. Tager
de det ikke ad notam bliver de korporligt
irettesat, jeg så ikke en eneste hvalp, der fik
den besked mere end en gang, så var det
forstået.
Jeg er dybt imponeret over den måde,
hvorpå min tæve med mimik og kropsholdning kan tilkalde eller bortvise sit afkom.
Dybt imponeret over den opdragelse og
træning min dejlige ”urhund” instinktivt
forsøger at sikre sit afkoms overlevelse på.
Og en vidunderlig oplevelse rigere, der
har givet mig en endnu større respekt for,
og tilknytning til min soulmate på fire ben.
I bevidsthed om, at jeg bare var et praktisk,
men sekundært supplement i hendes opfostring af et stort kuld hvalpe.

Af Marietta Foxmar
Når man som Weimaraner tæveejer bliver
klar over, at man er i besiddelse af et
eksemplar af en ekstraordinær god kvalitet,
hvor både brugsegenskaber og eksteriør
modsvarer de krav der stilles, samt måske
oven i købet har det lille ekstra, som får
ejer selv til at ønske sig en klon efter hende,
melder sig måske ønsket om at producere et
kuld hvalpe.
Nogle har desuden en lettere romantisk
forestilling om, hvor yndigt det er med alle
de små nuttede hvalpe, som børnene sikkert
har stor glæde af at lege med. Som tæven
bare passer til de er salgbare. Som ikke
har gjort sig klart, hvor stort et arbejde der
ligger i et kuld hvalpe. Hvor meget plads
de efterhånden får behov for, hvor meget
de støjer, hvor meget der skal gøres rent
omkring dem! De opdrættere får sig en
gevaldig overraskelse....
Og der er de mere lavpraktiske, hvor
udsigten til en hurtig profit kan være
drivkraften, som lige har en ubrugt svineboks i stalden, der vurderes velegnet til
opdræt. De opdager til gengæld aldrig de
besværligheder førstnævnte fortvivler over.
Derimod kommer de betragtelige udgifter
der er forbundet med opdræt måske helt
bag på disse.
Og der er de realistiske opdrættere, der
ved hvilket stort arbejde der ligger i at
passe både tæve og hvalpe. Hvilke omkostninger det har, men også, hvor fascinerende
det er at dele et kuld med sin tæve, der

pludselig forvandles til en hidtil ukendt
instinktdrevet urhund. Ligesom de glædes
over at følge den udvikling kuldet gennemgår på nærmeste hold.
At vælge hanhund. Vi har sikkert alle
vore egne idealer, men de fleste vil nok
foretrække den effektive dualhund, der
beviseligt er den driftstærke jagthund vi
ønsker os, med et eksteriør der gør ham
nem at kigge på!
Nogle synes så, at naboens hanhund
opfylder disse kriterier, andre rejser land
og rige rundt for at finde ham. Nogle synes
at ham de brugte sidst sagtens kan bruges
igen, andre er mere nysgerrige. Nogle studerer stamtavler og linier, andre resultatoversigter. Nogle få begge dele. Men vi har
forhåbentlig alle et klart idealbillede af de
hunde vi ønsker at producere.
At forbedre racen er nogle opdrætteres
ambition, mens andre betragter en hunderace som Weimaraneren, som en kulturarv,
hvor det er vor fremmeste forpligtelse at
bevare respektfuldt! Og ikke at falde i den
grøft, hvori der ligger adskillige andre
racer, som skamavles på eksteriøre detaljer
i stedet for en brugbar helhed, hvor de oprindelige brugsegenskaber er forsvundet til
fordel for farve, pels, størrelse eller andre
fysiske detaljer, der pludselig er blevet et
ekstremt kendetegn for racen. Hvorefter
racen nødvendigvis må deles op i ubrugelige udstillingslinier og brugslinier der ikke
opfylder udstillingsstandarden.

”Weimaranertyper?”

der eksemplarer der kun har farven tilfælles - for andre racer vælter det pludselig
frem med overpelsning og andre minder om
Da det er et krav til vores hunde at være
mynder eller heste.
udstillingspræmieret før avl er det en af de
Er der angivet en standard - hvilket der
mange
er - så er det inden for den standard hunden
„discipliner“ der skal forceres før man
skal ligge.
påtænker et kuld hvalpe eller bruger sin
Den skal ikke være hverken for lille eller
hanhund til avl.
stor bare fordi det nu er en anden type.
Som opdrætter vil man gerne have det
P.t. ser vi en stor uensartethed i avlen.
hele: Jagtlyst, vandpassion, sporevner, sygHeldigvis er der dommere der ser stort på
domsfri, familievenlig og så skal den sørme
handlerens beklædning og dømmer hunden
også se godt ud.
for hvad den er - nemlig inden for standarSå der er mange der besøger de forskellige
den.
udstillingssteder landet over med den hund
Men selv her halter det - vi ser hunde der
man nu engang har.
bliver bortdømt for at være for små, men
Scenariet er mere afdæmpet end hos
holder både målet og er inden for idealhøjmange andre racer - det sætter vi pris på
den. Vi ser hunde der bliver avlsgodkendte
som jagthunde ejere.
trods de er flere cm for høje - vi ser hunde
Vi er ikke lige så „hysteriske“ og tager det
der bliver avlsgodkendte, trods diskvalifipænt afslappet. Hunden er jo lige så god
cerende tandmangler - og hvor er det dog
uanset præmiering når man går hjem igen.
ærgerligt for den videre avl.
Der jeg synes det halter, er de mange
Karin Høy
forskellige „typer“ der stiller op.
„Enghaven“
Det vil jeg tillade mig at stille mig uforHylledevej 11
stående over for... der er da ikke noget der
4640 Faxe - DK
hedder en type?
+45 5676 8014
Vi ser mange forskellige hunde inden for
http//www.123hjemmeside.dk/hotshoots
samme race - for Weimaranerenes del er
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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

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Land
Czech Republic
Netherlands
Hungary
Denmark
Finland
Sweden
France
Germany
Norway
Belgium

Points
35
20
18
16
15
14
13
11
2
1

De danske deltagere
Qvistorf Flik-Flak, Knud Føns. 6 points.
2. præmie.
Cato, Arne Clausen, 3 points. 3. præmie.
Michens Bebe, Erik Spanggaard, 4 points.
3. præmie.
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Efter en lang forberedelse kom dagenene
endeligt, hvor vi i Danmark skulle vise, at vi
kunne løfte opgaven med et stort arrangement som Vizsla Europa Cup.
Torsdag aften mødtes alle deltagere og ledsagere til middag på Rønnebæksholm gods,
i et til festlokaler ombygget hestestald. Omgivelserne var perfekte til formålet. Der blev
spist middag og foretaget lodtrækning til
holdopstillingen for de kommende 3 dage.
I alt stillede 37 hunde op fra 10 forskellige
lande: Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland,
Chekiet, Ungarn, Norge, Finland, Sverige
og Danmark.
Spændingen var stor og snakken var livlig.
Nogle deltagere var nye, og andre havde
truffet hinanden tidligere. Men har man en
Vizsla, er der altid noget at snakke om. Men
vejret var også det store samtaleemne, for
vejrudsigten var ikke den bedste.

Hundenes indsats varrierede meget. Resultaterne afspejlede imidlertid ikke altid, som
vi er mange der er bekendte med fra vore
egne markprøver, hundenes jagtiver og indsats, for en mindre fejl fra fører eller hunds
side kan være årsag til ”ikke bestået”.
De enkelte landes tradition for – og i nogle
lande manglende tradition for markprøve,
var også tydeligt at spore i markarbejdet. Ligeledes et landes tradition for at en handler
træner og ofte føre hund til prøver kunne ses
i hundenes evne til at adlyde føreren.
Trods en lidt fugtig dag i knæhøje roer,
kom der nogle positive resultater.

Lørdag var der udstilling og vandapportering. Dette foregik ved Lars Bonnesen’s gård ved Lov. Da vi skulle i gang
med udstillingen satte regn og torden ind.
Heldigvis har Lars B. En dejlig stor lade,
hvor udstillingen kunne afholdes. Værre var
Fredag morgen mødtes alle med hunde til
det med vandapporteringen. Den regnfulde
en præsentation af landene og deltagerne.
sommer havde hæved søens vandstand med
Præsentationen foregik i godsets have foran et par meter. For overhovedet at kunne kaste
miniatureslottet ”Venligheden” bygget i
ænderne tilstrækkeligt langt ud, måtte Claus
årene 1852-1854 som digterværksted til
Secher, der havde fået denne fornemme
Grundtvig.
opgave, iføre sig waders og stå ude i vandet.
Efter præsentationen var alle klar til første Vejret var bestemt ikke det bedste, men
dommer, assistenter og deltagere holdt ud,
dags markprøve, der foregik i roemarker
omegnen af Næstved. Bedømmelsen foregik og prøven blev trods regn og torden gennemført.
efter internationale regle (FCI), der afviger
Lørdag aften samledes alle til en hyggelig
lidt fra de danske. Søget var individuelt
(ikke parsøg). Hver hund have 15 minuter til grillaften på gården. Igen var der mulighed
for at trække inden for, hvilket var dejligt,
at vise, havd den kunne. Fik hunden stand
da vejret fortsat var ustabilt.
for fugl, skulle denne rejses på kommando
og der blev skudt over fuglen. Efterfølgende
Sidste dag søndag endnu en markprøve.
skulle hunden apportere en død fasan, der
Holdene var de samme, men dommerne
blev kastet.

Dansk Vizsla Klub
havde skiftet hold.
Kl. 9.00 holdt regnen op, og deltagerne
havde en god dag på marken i tørvejr.
Da alle havde gennemført deres forløb,
blev resultaterne gjort op. Man måtte ud i en
”maching” for at finde den bedste kortkåret
vizsla.
Chekiet løb med en klar første plads efterfulgt af Holland på en anden plads. Danmark måtte nøjes med en fjerde plads. Der
var lidt skuffelse at spore hos det danske
hold, men alle havde dog været tilfredse
med deres hund indsats.
Det hele sluttede med endnu en hyggelig
aften i hestestalden på Rønnebæksholm men
uddeling af pokaler og præmier udbudt af
Dansk Vizsla Klub, Danmarks Jægerforbund, Royal Canin, MaxiZoo, Thasjani´s
V/Marianne og Hjalmer Nielsen, Anders
B. Mortensen, Humlekrogen’s V/ Nanna
Brændgaard, Qvistorf v/ Anne Merete Qvistorf, HIKI hundefoder og udstyr, Korsholm
Bøssemager, Jagt, fiskeri og Sport, Michaels
Jagt og Fiskeri.
Stor tak og ros til arrangørerne, dommere
og terrainledere, uden hvem denne begivenhed ikke kunne finde sted.

RESULTATTAVLEN
FJD udstilling i Vissenbjerg 29.05.2011
Korthåret Vizsla
Audi, DK14217/2010, VG.JK
KRUDTENS hockey, DK08898/2010, VG.JK
KRUDTENS partout, DK08895/2010, Exc.JK
Plac.1
Nygaards Amarone, DK04926/2010, VG.JK
Nygaards Barbera, DK04932/2010, VG.JK
MICHEN’S holly, DK17157/2009, Exc.ÅK
Plac.1 CK 1.BTK BIR
MICHEN’S nicko, DK01026/2010, Exc.ÅK
Plac.2 CK
Busvizslans Edel Enya, DK12623/2010, Exc.
ÅK Plac.3
Csipkéskúti Kankalin, DK23194/2009, Exc.ÅK
Plac.2 CK 2.BTK
Dato, DK19915/2007, Exc.ÅK Plac.1 CK
1.BHK BIM
Dotty von der Hubertuskanzel, DK13754/2008,
Exc.BK Plac.1 CK 3.BTK CERT
Houseofvizsla Attis Sussi, DK00136/2009,
Mokka, DK19922/2007, G.ÅK
Ruhåret Vizsla
Adele, DK09618/2009, VG, ÅK
Amigo, DK09619/2009, Exc.ÅK Plac.1 CK
2.BHK
Athos, DK09620/2009, VG.ÅK
HUMLEKROGEN’S Ibrahim, DK00615/2009,
VG.ÅK
HUMLEKROGEN’S Kaos, DK12987/2010,
Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK BIR
HUMLEKROGEN’S Katla, DK12988/2010,
Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK BIM
Udstilling DKK Valby 18.06.2011
Xénia Of Skyrocket, DK03686/2010, Exc.ÅK
Plac.1 CK 1.BTK BIR
Lørdagen bød ud over udstilling også på vandapportering.

Dommerteamet til Europa cup

Udstilling DKK Vejen 30.07.2011
Tessa, 11309/2006, G.ÅK
Tessa, 11309/2006, Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK
BIR
Houseofvizsla Attis Sussi, DK00136/2009,
G.ÅK
Houseofvizsla Attis Sussi, DK00136/2009,V
G.ÅK
Apporteringsprøver 5-klub regi Skullerlev
Ås 02.06.2011
Korthåret
Asta, DK11415/2008, Bestået 27 p.
Ruhåret
Humlekrogen’s Annebell, 08959/2001, Bestået
29 p.
Aura, 10448/2003, Bestået 28 p.
Caddy, DK15289/2007, Bestået 29 p.
Apporteringsprøver 5 klub 19.06.11 Tørring
Korthåret
Thasjani’s Goliat, DK01019/2010, Bestået
Vadászfai Sólyom, DK14707/2009, Bestået
Apporteringsprøve DJF Tuse Enghave
31.07.2011
Ruhåret
Amigo, DK09619/2009, Bestået

Der var markprøve både fredag og søndag.

Schweissprøve 400meter/3timer, Dansk
ruhårsklub 30-07 Vordingborg
Korthåret
Thasjani’s Gismo, DK01020/2010, bestået
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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
Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk
Tilmelding af nye medlemmer.

Resultaterne fra
DDPKs apporteringsprøve
1. Sandmosens Novia DK18215/2010,
E/F: Niels Peter Jakobsen, ikke bestået
2. Mosehøjs Sidin Malou DK20640/2008,
O/E/F: Johanna Jongstra, bestået med 28 p.
3. Maggie DK14347/2008, E/F: Ken Pedersen, bestået med 29 p.
4. Balou DK05030/2009, E/F: Henrik
Søgaard, bestået med 25 p.
5. Lillebrusen’s Amaroq 22207/2006, E/F:
Tommy Neesgaard, bestået med 29 p.
6. Mosehøjs Bufri Eros DK09746/2009, F:
Baiba Pruse, bestået med 30 p,
7. Bjergvejens C-Gibson DK04542/2009,
E/F: Jesper Langfeldt, bestået med 28 p,
8. Mosehøjs Amfri Kuzco DK08509/2010,
E/F: Jesper Gregersen, ikke bestået
9. Mosehøjs Bufri Tembi DK09745/2009,
E/F: John Balle Jensen, ikke bestået
10. Aktivus Bine DK10248/2010, E/F:
Michael Thaarup, ikke bestået.
Vinder af KFJ´s vandrepokal blev Baiba
Pruse med Mosehøjs Bufri Eros med fuld
hus, i alt 30 point. Tillykke med jeres gode
resultat.

Tak!
Hermed vil vi gerne sige mange tak til Jesper
og Trines gæstfrihed og tak til alle jer som
har gjort det muligt at holde den her dag,
uden jeres frivillige indsats kan man ikke få
dagen til at blive en succes. Tak til deltagerne og til sidst en tak til John Møller som
sponsoreret hundefoder fra Prof Dog til alle
deltagerne.
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Sofie, Mathilde og Kuzco

Hej Alle hundeejere, mit navn er Sofie
Gregersen, jeg er 9 år gammel og jeg bor i
Uldum som ligger midt mellem Horsens og
Vejle.
Jeg vil gerne fortælle lidt om min første
familieweekend, som blev afholdt d.2728august. Det var som tidligere hos Trine og
Jesper i Ringe på Fyn. Vi Skulle hjemmefra
tidligt lørdag morgen, jeg havde taget min
veninde Thea med, fordi jeg var lidt bange
for at jeg skulle komme til at kede mig. Min
lillesøster Mathilde der snart er 2 år var også
med. Mor og far fik pakket bil/campingvogn
og så gik turen mod Ringe.
Vi ankom ca. kl.08.00 og der var allerede
kommet mange mennesker, der var også
nogle børn, så det var slet ikke sikkert at det
ville blive så kedeligt alligevel. Vi fik lidt
morgenmad og så var det tid til hundeprøve.
Far hentede ”min” hund Kuzco som skulle
til sin først apporteringsprøve. Bare det ville
gå godt så vil far også blive glad. Kuzco fik
nr. 8, der var altså 7 hunde først, det var 2
duer der skulle apporteres. De andre hunde
var alle rigtig dygtige.
Da det blev Kuzco`s tur gik far frem til
start, duerne blev kastet og af sted det gik,
den fandt hurtigt den første, fat i den og i
stedet for at komme ”hjem” løb den lige
over til den anden due og lagde den. Far så
lidt ”skuffet” ud da han måtte hente Kuzco
ude i marken ”ØV”.
Anden disciplin var skjult kanin, det gik
nogenlunde som i første, far måtte selv
hente kaninen, igen så far lidt ”skuffet ud”.
Jeg spurgte far hvad der var galt, han havde
rigtig mange dårlige undskyldninger. Mon
ikke bare det er manglende træning.............
Tredje disciplin var apport af en and i
vand, det plejer Kuzco at være rigtig god til,
det gik også som det skulle, far så nu lidt
bedre ud, det redde vist stemningen lidt.

Efter prøven blev der uddelt præmier,
Kuzco fik en ”trøstepræmie”. Dagens vinder
blev Baiba med hendes hund, der dermed
også vandt titlen som grillmester. Der var
hele eftermiddagen en sød dame (Pia), som
arrangerede lege og konkurrencer for os
børn. Vi lavede også pandekager over bål.
De voksne var ude at træne hunde imens.
Om aftenen skulle Baiba så grille mad til
os, det var spændende om hun kunne lave
mad. Det kunne hun, det var rigtig godt og
tak for det.
Lidt senere var det blevet sengetid, vi børn
gik til ro i campingvognen, mens de voksne
hyggede sig lidt. Vi faldt hurtigt i søvn, efter
al den friske luft, det havde været en rigtig
god dag.
Næste morgen stod vi op og spiste morgenmad, derefter kørte vi hjem. Bag os lå nu en
rigtig god weekend, jeg glæder mig allerede
til næste år, jeg håber der kommer endnu
flere børn at lege med.
Jeg håber også at far får lidt bedre styr på
”min” hund, så den består prøven. Jeg håber
der kommer endnu flere hunde og ejere til
næste år, mød op og deltag i en hyggelig
weekend. Tak til alle involverede for et godt
arrangement. Særligt tak til Trine og Jesper
som ligger jord/faciliteter til dette.
Sofie Gregersen

Vinderen af KFJ-pokalen.
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Alle deltagere på apporteringsprøven i forbindelse med familieweekenden.

Klubvinder 2010 og
Årets unghund 2010
På den netop afholdte familieweekend d.
27. og 28. august er klubvinderen 2010 og
årets unghund 2010 blevet udnævnt.
Klubvinder 2010 blev Lillebrusens Tessa,
ejer og fører Henning Wilstrup. Nummer
2 i konkurrencen blev Mosehøjs Sidin
Malou, som dog tog revanche i kategorien
årets unghund.
Årets unghund blev, som nævnt Mosehøjs Sidin Malou ejere Johanna Jongstra
& Ole Sørensen, fører Johanna Jongstra.
Et stort tillykke til begge de gode hunde,
samt deres dygtige førere.
Mvh. Bestyrelsen.

HJÆLP!
Drenteklubben mangler en kasserer

Gitte er efter 10 år på posten stoppet som
kasserer i Drenteklubben. Vi siger tusind
tak for Gittes store indsats i alle årerne,
men desværre mangler vi én til at tage
over. Så sidder du og har mod på at være
vores nye kasserer må du meget gerne
kontakte bestyrelsen i Drenteklubben. Vi
glæder os til at høre fra dig.
Mvh. Bestyrelsen.

Månedens billeder

Man starter som lille.

Nyt Logo til Drenteklubben

September – Lillebrusens Oskar

Årets drente – Lillebrusens Tessa

På generalforsamlingen 2011 blev det
besluttet at lave en afstemning mellem
det logo, som havde fået flest stemmer,
samt det logo, som var indkommet efter
fristen. Baggrunden for denne beslutning
var, at generalforsamlingen mente, at det
var svært at vælge et nyt logo, når de indkomne forslag ikke var i samme størrelse.
Bestyrelsen har derfor sendt de to forslag
til en grafiker, som har lavet begge forslag
i 4 forskellige størrelser. I vil derfor modtage brev fra klubben, hvor logoerne, samt
en stemmeseddel er vedlagt.
Hvis man ønsker at se logoerne, ligger
de på vores hjemmeside www.drenteklub.
dk Vi håber, vi derved kan få et flot logo,
som kan benyttes både til brevhoved, klistermærker og bannere, samt gøre os alle
stolte af at have valgt Drenten som vores
gode familiehund og dejlige jagtkammerat.
Mvh. Bestyrelsen

Oktober – Bjervejens Buster

Den Fynske Racedyst 2011

Årets unghund – Møsehøjs Sidin Malou

For andet år i træk, sørgede Allan for at
samle et hold Drenter til den Fynske racedyst. Denne gang et rent fynsk hold, bestående af: Jesper Langfeldt med Gibson,
Allan Kristensen med Oskar og myself
med amaroq. Dysten foregik på Sortenkær
ved Vissenbjerg, hvor i alt 8 racer var repræsentret. 3 racer formåede at gennemgå

prøven med alle tre hunde som bestået.
Drenterne gjorde det rigtig godt, kun 3
point fra vinderen, så det var rimeligt tæt.
Vinder blev Tysk Ruhår med 86 point,
Engelsk Setter nr. 2 med 85 point og Drenterne nr. 3 med 83 point. Tak til Allan for
at få os samlet til nogle dejlige timer i selskab med vores hunde og andre hundefolk.
Mvh. Tommy Neesgaard
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Aulumboens Dee Bailey går i Schweisshundens fodspor.
En tidlig morgen den 5. februar 2011 da
Bailey er 9,5 å mdr. gamel, bliver Jens
Schumacher og Aulumboens Dee Bailey
hentet af en god veninde af familien, og de
drager mod Vildbjerg i det Midtjyske, for at
prøve om Bailey og Welsh Springer Spaniel
Ella vil gå Schweiss spor da begges familier
er ivrige jægere. De mødes med de andre
deltager, og lægger efter nøje instrukser
deres spor hver i sær, så det kan ligge i en
tid, før hundene får lov at prøve deres kunnen, med søg og knæk på sporene. Herefter
samles de til morgenkaffe med rundstykker
til. Nogle fortæller om tidligere erfaringer
og jagthistorier og sjove episoder. Således
forløb det sig hver lørdag fra morgen til midt
på dagen, frem til den 23. april hvor selve
bedømmelsen af kurset skulle fremstå. Det
var et 3 timers 400 m. spor hun var tilmeldt.
Der var inden fremmødet lagt et godt spor
for Bailey, der indeholdt de forskellige krav
et spor nu skulle have. Hun gik rigtigt fint
sit spor, så hun landede på en flot 3. præmie
og bestod dermed sin første Schweiss prøve.
Da Jens den 19. Maj da Bailey er 13 mdr.
skyder hans første buk for i år, prøver Bailey
for første gang at snuse og studere en buk
på græsplænen hjemme på egen grund.
Den er spændende at snuse til, men syntes
ikke særlig sjov at skulle apportere. Hun får
chancen igen efter nogle dage, da endnu en
buk bliver nedlagt af Jens.
Da Jens en dag på arbejde i juni får en telefonopkald, fra en bekendt der har skudt en
buk, møder de op på anskudsstedet, da Jens
mener det er god træning til Bailey. Eftersøgningen startes men bukken ligger ikke
hvor den menes at skulle være, så Bailey
fortsætter op gennem skoven. Jens kunne
mærke at hun var på sporet af bukken, så

han fulgte efter hende. Da de havde gået zikzak igennem skoven, ca. 250 m rejste hun
bukken, som slæbte sig gennem et vandhul
og over på en ø. Jens turde ikke slippe
Bailey da den gik gennem ca. 50 cm vand og
det var hendes første eftersøgning. Jægeren
gav bukken en fangstskud på halsen, mens
den var på øen. Da bukken blev fragtet tilbage på land igen, så de at begge bagben var
skudt over på bukken.
Det var lidt af en sejr for Jens at kunne vise
andre at det kan lykkedes for en Breton, at
kunne gå Schweiss spor og finde dyr der er
døde eller anskudte. - Så venner. En Breton
kan bruges til andet end fugle.
Jens & Jane Schumacher

meter. Det skal ikke være nogen hemmelighed at foråret har budt på særdeles mange
Søndag den 21 august mødtes vi til en af de
høns hvorimod det kniber lidt mere om
få fælles træningsdage i efteråret. Sensomefteråret. Adgangen til træningsterrænet er
meren er altid lidt vanskeligere at arrangere
kommet i stand ved at Thomas Kristensen
fælles træning i, da det for de fleste er lænvar inviteret af den lokale jagtforening til at
gere mellem arealerne hvor vi må komme,
fortælle om sine erfaringer med fodring for
særdeles afhængig af hvordan høsten
hønsefugle. Efter oplæggene var der kaffe
spænder an (hvad er høstet og pløjet), og der
m.m. og en pæn ældre herre, Holger, hener ikke mange weekender inden de første
vender sig til Thomas og spørger om ikke
prøver løber af stablen.
Thomas ville med ud på hans jagt en dag
Men nu var vi samlet ca. 8-9 breton folk
for at se hvad der kunne gøres og samtidig
med hver vores håbfulde hund på de dejlige
kigge efter lidt høns.
terræner ved Langå. Vi har efterhånden
Efter det førte besøg var Thomas helt oppe
gæstet disse terræner en del gange de sidste
at køre over hvor mange høns de havde
par år – forår og efterår – og ofte med en del
fundet og dette møde har siden udviklet sig
agerhøns fordelt ud over de mange kvadrat-

til også at komme mange andre hundeejere
og hunde, ikke mindst bretoner, til gode.
De sidste par år har der været ca. to fælles
træningsture om foråret og en til to om
efteråret. Hver hund betaler 100 kr. for deltagelse som så går til Holgers jagtkonsortie,
der som regel køber lidt fasaner til udsætning. Holger gør et stort stykke arbejde mht.
fodring og det har været med til at hæve
bestanden af høns på terrænet betragteligt.
Bonus for Thomas er udover træningsareal
også en årlig hønsejagt sammen med Holger
og andre fra konsortiet.
På selve træningsdagen fik alle hunde og
deres fører testet konditionen, lydigheden
og ikke mindst søgsoplægget. Til gengæld

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

Midtjysk marktræning
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fandt vi ikke mange fugle og de få fugle vi
så blev ikke fuldt ud udnyttet. Men sådan
er træning, jagt og hundeprøver også – der
er dage hvor alt lykkes og der er dage hvor
man seriøst overvejer at skifte hund, finde
en anden fritidsbeskæftigelse eller at gå
hjem for at banke konen i bar frustration. Så
slem var det nu ikke på denne dag: Terrænerne var som altid skønne, vejret artede sig
og da det var en af de første ture for mange
rigtig mange af de deltagende, så tror og håber jeg, at alle fik noget med hjem selv om
de komplette fuglesituationer (som vi altid
drømmer og håber på) udeblev. At dagen så
havde ekstra pointe at Thomas Kristen ikke
selv kunne deltage, da han var udeskrevet
til høstarbejde i det Nordjyske, gjorde jo
ikke dagen ringere, da vi blev vist fint rundt
i terrænet af Holger og hans faste makker,
Henning. Stor tak til Holger og Thomas for
de muligheder vi andre også nyder godt af.
Allan Folmer Hansen

Rapport om apport
vi havde ej heller noget telefonnummer til
ham- i krak og de gule sider stod der heller
ikke nogen Jesper Larsen i Greve- ringe til
Claus Nielsen som sad i Hagested og spiste
morgenmad, næ han havde heller ikke noget
telefonnummer, men ville undersøge om vi
kunne tage Miro med selvom hun ikke stod
som reserve, hvis ikke vi kunne få fat på
Jesper.
Men men men, nogen gange er det godt at
gemme gamle sedler fra marktræningen, her
fandt vi et telefonnummer. Ringede op og
spurgte bekymret om vi vækkede Jesper, nej
Sjællansk racedyst – ikke uden forhinda han var på vej til Hagested for at se radringer.
cedysten. Da vi bad ham om at tage hunden
Optakten til den sjællandske racedyst var
med blev der meget stille i telefonen- øh, jo
udtagelsen i forbindelse med vores afslutdet kan jeg da godt øh.
ning på forårets apporteringstræning.
Vi nåede alle frem før kl. 9 og startede på
Her var det Søren Mark Jensen/ Zulu,
Johnny Bertelsen/ Bitten og Merete Larsen/ vand banen, Jesper og Merete kørte det lynhurtigt igennem til dommerens tilfredshed.
Molly der blev udtaget med Kim Asgaard/
Så heldig var Kim ikke og han fik at vide, at
Laban som reserve. Søren trak sig med det
han var dumpet. Efter nogen snak frem og
samme, han ville hellere med familien til
tilbage og lidt klagen til dommeren fra et af
London, hvem der nu kan forstå det!!!
de andre hold fik Kim at vide, at det var han
Dette betød jo så, at Kim og Laban kom
ikke alligevel.
med på holdet og Claus Raahauge/ Simba
Vi fortsatte på kaninbanen, her dumpede
blev reserver. En fjorten dags tid efter trak
Johnny sig så, Claus og Simba kom med på Jesper da Dina blinkede kaninen. Kims Laban tog sig nogle store ture i omegnen og da
holdet, næste reserve Jesper Larsen / Dina
blev bedt om at aflevere en tilmelding- Hvis han havde gjort dette et par gange stoppede
dommeren også ham. Meretes Molly fik
nu noget skulle ske.
også her 10 point.
D. 31. juli skulle vi møde i HagestedMens vi ventede på at komme til på
Gislinge jagtforening kl. 9, da klokken var
duebanen, fik vi at vide at Kim alligevel var
7.50 og vi havde fodret hunde, os selv og
dumpet på vandet. Alle tre hunde kom godt
var klar til at sætte sig ind i bilen ringede
igennem duebanen og Molly scorede sit
telefonen. Det var Claus, hvis bil ikke ville
tredje 10 tal.
starte og selv efter at Claus havde kikket
Kun 5 af de 12 tilmeldte engelske hunde
ned i motoren en times tid skete der ikke en
…… så Claus måtte melde afbud. - Ups, det bestod og ingen af holdene bestod.
Det bedste hold var labrador og den bedste
sidste vi havde hørt fra Jesper, var at han
var på ferie i Jylland og gerne ville have
hund var også labrador.
besked dagen før hvis han skulle træde til og Trods alle udfordringerne havde vi som
Året 2011 vil overgå til den bretonske
historie skrivning som et fælt år hvad angår
racedyst, hvor netop vores alsidige jagthunde konkurrere med de andre jagtracer
i Danmark indenfor diciplinen apportering. Ikke fordi at apporterings kravene er
vanvittige høje men ikke des mindre skal
der stadigvæk apporteres korrekt og helst
perfekt. Hermed følger tre deltager beskrivelser fra hhv. den Sjællanske-, Fynske-, og
Jyske racedyst.

sædvanligt en god dag, sammen med de
andre hundefolk og deres hunde.
Merete Olsen
Fynsk Racedyst 2011.
Den Fynske racedyst blev i år arrangeret
af korthårs klubben da de vandt sidste år.
Vejret var rigtigt godt og det var flere af de
udtagne hunde også.
Breton klubben stillede med et rimeligt
hold erfarne hunde med Østfyns Josie og
Jørn Brænder i spidsen ikke at forklejne nogen, herefter Gribskovens Cæsar med John
Hjernø og den sidste var Østfyns Juno med
Frede Nielsen.
Østfyns Juno var løbsk og som følge heraf
skulle hun starte sidst sammen med en
engelsk sætter. Både Jørn brænder og Josie
og John Hjernø med Cæsar havde klaret sig
fint, med henholdsvis 28 og 29 point, så hvis
Juno og undertegnede bare kunne bestå med
et fornuftigt resultat så så det jo meget fint
ud. Først i vand 8 point - godt nok. Så duebanen 10 point, fint. Så kanin ud og finder
den apporterer og kommer tilbage- nææææsten - mangler ca. 10 meter - smider

Frede Nielsen ved morgenparolen.
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kaninen og går fra den. Skal lige hilse og
sige at der er meeeeeeget langt til Godrumvej i Jylland da det gik hjemad igen.
Vinderne blev ruhårsklubben med engelsk
setter klub som nr.2 og Drenterne blev nr.3.
Hjertelig tillykke til alle som bestod, jeg er
sikker på at det går bedre næste år.
Frede Nielsen

var den næstsidste på hold 2, så jeg kunne
jo lige få en opdatering fra ham, når han
var færdig med kaninen. Jeg kunne se at
Erik havde Toby ude et godt stykke tid, og
jeg kunne også høre et par kraftige kommandoer, så det tydede ikke for godt. Erik
kom da også tilbage med „hængende ører“
og kunne meddele, at „den gik ikke“. Han
var dumpet ved kaninen og det var han lidt
Jysk Racedyst 2011
ked af på vi to andres vegne, for nu kunne vi
Søndag d. 31. juli var der 3 Bretoner udtaget ihvert fald ikke bestå som hold. Erik og frue
til Racedysten i Jylland. Det var første
valgte herefter at køre nord på igen.
gang jeg var med til en racedyst, så jeg
Så blev det Djacks tur til at prøve at hente
kunne konstatere, at man tidligere havde
kaninen. Da dommeren gav mig lov til at
holdt denne racedyst ved Viborg, men det
sende Djack på apporten var det måske held
var åbenbart på noget terræn hvor der var
at han løb direkte ud til kaninen. Så der gik
almindelig offentlig adgang, med de promindre end et minut før dommeren kunne
blemstillinger dette vil give. Jeg fik fortalt,
sige at det var i orden. Hvad det betød pointat vandarbejdet blev holdt ved en sø hvor
mæssigt måtte jeg så gætte mig til.
publikum også havde almindelig gang. En
Inden jeg kørte tilbage til „Egehytten“, for
af de mange situationer man kom ud for, var at få afviklet dueapporteringen, kiggede
bla. en ældre dame der kom gående med sin jeg efter Svend Bjerg, men han var tilsylille hund, uden snor, og denne lille hund
neladende ikke kommet frem til vand- og
skulle da lige ned i vandkanten hvor den
kaninapporteringen. Da jeg kom tilbage til
apporterende hund var på vej på land. Man
hytten så jeg ham heller ikke, og jeg blev
bad damen kalde på sin hund, men svaret
derfor lidt nervøs for om han måske var
var: „Det kan jeg ikke, men den kommer
dumpet og dermed var kørt hjem.
også alligvel når den er færdig“, og så gik
Da Djack blev kaldt frem til dueapporhun videre :-) Som fortælleren sagde, så
teringen var jeg lidt spændt på hvordan
blev der lige en mindre pause i afviklingen
det ville gå. Hele formiddagen havde det
af vandarbejdet :-)
været varmt, men overskyet, men nu var der
Jeg kender som sagt ikke terrænet ved
begyndt at komme huller i skyerne så solen
Viborg, men det var absolut fint terræn man rigtigt kunne varme på både os og hundene.
havde fundet ved Videbæk.
Da jeg fik lov til at sende Djack fik han hurVi skulle mødes ved „Egehytten“ ved
tigt første due hjem. Men due nr. 2 tog lidt
Egeris. Ved ankomstem kom jeg til at holde længere tid. Djack skulle lige bruge lidt tid i
ved siden af Erik Christensen med Midtvejs kanten af skoven. Jeg fik senere fortalt at det
Toby, så vi kunne følges ind for at blive
skulle stort set alle hunde, og man mente at
registreret og få udleveret vores program.
der havde gået et rådyr der, da man startede
Vi kunne se at der var tilmeldt 36 hunde. Vi dueapporteringen. Men jeg mener nu det gik
gik så tilbage til vore hunde for at lufte dem meget godt, og dommeren sagde også at det
langs med vejen, og her mødte vi Svend
var „godt nok“. Igen måtte jeg gætte mig til
Bjerg med D-Aiko De L’ardour og da jeg jo pointtallet.
stod med Djack kunne vi hermed konstatere
Da alle havde været igennem, skulle vi til
at Breton-holdet var samlet.
matchningen. Her blev Djack udtaget, så
Vi blev delt op i 3 hold, og hvert hold
jeg kunne hermed konstatere at han havde
bestod af en hund fra hver race. Jeg kom på bestået med maxpoint = 30.
hold 1 og skulle starte i vand, Erik kom på
Der var iøvrigt ialt 14 hunde der bestod
hold 2 og skulle starte ved kanin og Svend
med max, så det vidner om en høj standard.
skulle starte ved dueapportering.
I matchningen skulle der hentes 2 duer på
Vandapportering og kaninapportering
tid. Djack hentede dem på 1 minut og 16 seskulle foregå på en gård med en lille køretur kunder. Da 1. del af matchningen var overpå 4-5 minutter, så det var ikke den store
stået var det den hurtigste tid for de stående
afstand.
hunde. Det var absolut ikke den hurtigste
Hold 1 gik til vand og det skulle hurtigt
tid totalt, da den var ca. 32 sekunder og blev
vise sig at standarden var høj. De 3 første
klaret af en Golden Retriver.
hunde fik 10 point og den 4. fik 9. Så der
Der var 4 løbske tæver som skulle afprøves
var lagt pres på Djack og undertegnede,
til sidst, og her iblandt var der en Tysk
hvis vi ville være med i toppen. Heldigvis
Langhåret hønsehund, men jeg satsede på
gjorde Djack det godt og fik også 10 point.
at løbske tæver kan være utilregnelige, men
Jeg ville gerne have gået sammen med de 2 det var denne tæve ikke. Den bestod også
andre Bretonfolk, men det skulle hurtigt vise med 30 point og skulle dermed også afprøsig at der blev en rigtig god snak på tværs
ves i matchning. Her hentede den de 2 duer
af racerne. I løbet af dagen kom jeg til den
på 44 sekunder, og dermed var Djack ikke
erkendelse, at denne opdeling var rigtig god. længere den bedste stående hund .
Vi gik herefter til kaninapportering som
Under uddelingen af diplomer kom det frem
også skulle foregå på samme location. Eric
at Svend Bjerg også var dumpet, og derfor

48

var han sikkert kørt hjem.
Det var ikke en god dag for vores race,
men personligt kan jeg absolut kun være tilfreds. Djack bestod med max og der havde
været en god kontakt på tværs af racerne,
godt terræn, og vejret var godt = det holdt
tørt. Tak til prøveleder Anette Rasmusen og
alle hendes hjælpere for et godt arrangement
og dermed en god dag.
Held og lykke til jer der skal afsted til racedysten i 2012 - det kan I kun glæde jer til.
Oluf Søndergaard

Hvad formanden gemte

Under morgen parolen bliver der fra prøveleder Frede Nielsen udrykkelig sagt at: ”…alle
hundelorte skal opsamles da det er lånte offentlig
terræn vi er på….”. Da DBK´s formand, Søren
Stenhøjs hund, Faru, lidt senere har bummelummet kigger Søren sig hastigt omkring og …… tja,
billederne taler jo sit eget tydelige sprog, om en
formand der muligvis har rent mel i posen, men
helt afgjort med lort på fingrene.
Allan Folmer Hansen

Dansk Breton Klub

Nordjysk Kaldasker weekend
For første gang var der i år i det Nordjyske ikke bare en apporteringsprøve med
efterfølgende Kaldasker fest, men en hel
Kaldaskerweekend. Udbygningen bestod i
Bretonsklubbens jyske udstilling, der fandt
sted søndag, for nogen nærmest i direkte
forlængelse af Kaldaskerfesten.
Jeg havde lovet at hjælpe med at kaste nogle
døde dyr lørdag, og havde ikke selv hunde
„på prøve“ hverken lørdag eller søndag.
Derfor oplevede jeg næsten kun prøven
fra sidelinien og sådan set udefra forekom
weekenden at være nærmest perfekt. Det
skyldes ikke mindst de fantastiske rammer, leveret af Keld og Kirsten i Mou. Der
var kun kørsel til slæb og vandgangen til
B-prøven, ellers foregik alt lige omkring
gården, der var naturligt samlingssted - der
kunne nemlig købes øl, vand, is og meget
mere. Græsset var klippet tilpas, der var
lufteplads, lige om hjørnet gik et par ponyer
hvis tilstedeværelse fik udstillingshundene
til at se ekstra vakse ud. Til børnene var der
små opdagelser at gøre, som det hule træ og
strømmen i hegnet - og godter hvis man lige
kom forbi Mor Kirsten. Selvom resten af
landet var plaget af regn i uhørte mængder
strålede solen både lørdag og søndag - vi var
heldige, både med vejret og med omgivelserne. Tak til Keld og Kirsten for det, som
de nu kan krediteres for, det er nemlig ikke
så lidt.

A-prøven, derefter til B-prøven; og det var
flot arbejde, altså af hundene. Til matchningen havde dommertrioen så fundet den
største kanin, jeg nogensinde har set - den
lignede en krydsning mellem en stor kanin
og en bjørneunge. Heldigvis blev det stærke
Jens Hansen, der stod for udsmidningen her
(knap så yndefuldt, naturligvis) og godt det
samme, for jeg tror ikke min ryg kunne ha’
klaret det... Nu tænker I selvfølgelig, at det
er mig, der er lidt pylret; rimeligt nok, i øvrigt. Men der var nu en helt generel mumlen
omkring kæmpekaninen og den første hund,
der skulle apporterer den, troede tydeligvis
heller ikke sine egne øjne. Efter at ha’ kigget
tvivlende på „kaninen“ tog den tøvende
dyret i munden og løftede. Da kaninen, lidt
ligesom Midgårdsormen stadig rørte jorden
med for- og bagpart, opgav hunden og lagde
sig i stedet og markerede for sin fører, at her
var byttet - så kunne han jo selv komme og
hente skidtet. Sådan en adfærd gør naturligvis ikke hunden til samlet vinder, men til
gengæld havde den hele publikums sympati
- de fleste af os havde gjort det samme... De
øvrige hunde var imidlertid ikke så kritiske
med hvad de tog i munden og selvom det
var fantastisk at se på, må jeg alligevel sige,
at jeg sådan i al hemmelighed bedst kunne
li den første hunds opvisning - somme tider
er det godt at se en hund, der også ved, hvad
den selv vil.

Formanden for bretonklubben har på
hjemmesiden fortalt bl.a. om resultater, så
det vil jeg ikke komme så meget ind på, kun
understrege, at også andre end dommere så
hundearbejde af høj klasse. Udover at omgivelserne var gode, var der også en afslappet og positiv stemning, som virkede til at
påvirke alle, også hundene. Der var plads og
overskud til drillerier, endda fra de hundefører, der stod på stregen og ventede på, at
jeg fik kastet de døde duer - og ikke mindst
kom hjem derfra... Jeg kastede først duer til

Der var således godt humør hos de fleste
(måske var humøret ikke så højt hos den
første hundefører) da vi efter matchningen gjorde os klar til Kaldaskerfesten og
dejlig mad fra Helle og Michael. Vi fik
også forholdsvis hurtigt afgjort, at dette års
Kaldasker måtte findes i udvalgets egne
rækker, idet Fru Hansen havde husket alt i
år - på nær pokalerne. Set i lyset af, at hun
dagligt i over en uge havde ringet til andre,
der skulle huske noget, var det ikke så
heldigt, og i år altså nok til at komme i den

fornemme klub af Nordjyske Kaldaskere. Vi
havde i år sjældent besøg fra Sjælland, og vi
fornemmede hos disse en undren over hvor
hurtigt udnævnelsen fandt sted - det var
tydeligt, at sådan noget tager meget længere
tid på Sjælland, til den årlige mafiafest. I
det nordjyske er det ikke det, der fylder
sådan en aften. Det er snarere velkomsten
til og snakken med de nye deltagere og
som aftenen skrider frem, ikke mindst den
tilbagevendende snak med „de gamle „ i
gamet - de, der har helt deres egen mening
om tingene og gerne lufter den, om de bliver
opmuntret til det eller ej. Det er utroligt at
se den passion, der brænder bag argumenterne - både de gode og de knap så gode.
Fælles for det hele er ønsket om, at netop
vores fantastiske, smukke og specielle race
udvikler sig og præsenterer sig bedst muligt,
både på jagter og prøver. Og i det lys kan
meget vrøvl tilgives.
Næste dags udstilling var netop en af
de muligheder vores skønne race har til
at præsenterer sig bedst muligt - og det
gjorde den. Det var svært at løsrive sig fra
ringsiden og det resulterede da også i, at
salget af varme røde pølser blev en smule
forsinket. Til gengæld blev de udsolgt, for
også søndag var der mange hunde og mange
mennesker - og det er der ikke noget at sige
til, alle andre steder regnede det jo også....
Nå, spøg til side og tak til jer alle for den
store opbakning, der har været i år; det er
jeres skyld, at det bliver en succes. Og nu
vi er ved det - også tusind tak for det flotte
sponsorat af foder til Iwersen Pet Products,
se evt. hjemmesiden www.iwersen.dk og
til Frederikshavn Jagt og Fiskeri, der havde
sponsoreret en markprøveline til 1.vinderen
på de 2 prøver lørdag - det er altid sjovt at se
hvordan vinderne klare at bære det hele ned
fra præmieoverrækkelsen.
Det var en stor fornøjelse igen at være i
selskab med det gæve beton-folk, og jeg
glæder mig allerede til næste år. Forhåbentligt vil Jens til næste år undlade at snyde og
i stedet helt SELV sætte sit telt op, frem for
at få hjælp af de børn, der gæster stedet; det
går hurtigere med hjælp (meget hurtigere),
jo bevares, men hvor er underholdningsværdien lige i det...
Lene Kaufmann
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Nekrolog

Klubredaktør Jagthunden:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
E-mail. jantor87@gmail.com
Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58,
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail borupgaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail branebjerg@tdcadsl.dk
Hvalpeformidling:
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30
E-mail jgordon@dlgmail.dk

Verdalsprøven Inn-Trønnelag Fuglehundeklubb, Verdal.
På prøven der foregik den 27 og 28-8-2011
gik en hund fra kennel Metrinelund helt til
tops.
Metrinelunds Kejser, 10299/2008, ejet og
ført af Terje Bjugan, blev på førstedagen
1.VK. Kval. og på anden dagen 1.VK.
Finale m. CACIT.
Et stort tillykke til ejer og opdrætter.

Racedyst Fyn den 31-7-2011
Ruhårdsklubben vandt den fynske racedyst, tæt forfulgt af ESK. Desværre havde
DPK´s startende hunde en ren off-dag.
Kun reserven, Spurvfugldalens Mette bestod med 29 point, hvilket var ret godt, da
der blev lagt en hård linie fra dommerne,
for at få adskilt hundene.
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Æresmedlem I Dansk Pointer klub
Hans Pahle
Efter Hans Pahles helbred i længere tid var
blevet dårligere og dårligere fandt et aktivt
liv en ende d. 9/7-2011. Hans Pahle blev
89 år.
Efter barndom og ungdom i Norge blev
Hans Pahles arbejdsliv i Danmark. I den
tid jeg har kendt Hans har han arbejdet
som overlæge på Diakonissestiftelsen - et
hverv som han røgtede med omhu og uden
skelen til tidspunkt i døgnet. Patienterne
kunne altid kontakte deres læge hvis de
var i problemer. Hans Pahle fungerede
også i en årrække som korpslæge for
Falck, en ansvarsfuld stilling for en stor
koncern, som blev varetaget på bedste vis.
Der hvor vi alle kender Hans Pahle, er
for hans mange relationer inden for jagt
og specielt jagthunde sporten med den
stående hund. Som de vigtigste kan nævnes: medlem og formand for Dansk kennel
klub, formand for DJU´s dommerudvalg,
medlem af FJD´s bestyrelse, medlem af
Dansk Jagthundeudvalg og medlem af
DPK´s bestyrelse - et udpluk af en ihærdig
organisations mands arbejdspalette. Hans
Pahle var også en af initiativtagerne til
sammenlægningen af Dansk Jagtforening
og Landsjagtforeningen for at vægte jægernes interesser i samfundet. Derfor fandt
Hans dette initiativ altafgørende.
Det Hans Pahle satte allermest pris på
var en jagttur med stående hund og her
var hans eneste valg en Pointer. Natur,
jagt og hund gik i en højere enhed når
man var sammen med Hans. Den glæde
han udstrålede blot ved at se på en stilren
pointer over fjeld eller mark var enestående. Jagtens udbytte var mindre væsentlig, naturoplevelsen og samværet imellem
hund og mand var det vigtigste.
Hans Pahle har virket som markprøve
dommer i et helt menneskeliv. Der findes
ikke den betydende prøve som Hans ikke
har dømt i hele Norden, ja helt til Sydamerika. Bedømmelsen var altid præget af en
positiv vinkel hvor hundens jagtiver og stil
blev vægtet højt. Petitesser var ikke noget
han lagde vægt på - det var de store linier
og vildtfinder evnen det drejede sig

www.pointerklub.dk

om. Hans Pahle formåede med sin store
personlighed altid at slutte selv en dårlig
kritik med noget positivt, så føreren af
hunden havde lyst til at starte igen. Et
forbillede som dommerstanden i Danmark
bør tragte efter.
Hans førte mange gode hunde på markprøve, hvoraf den mest kendte: Woodfield
Jock udover at vinde vinderklasser også
gjorde sig stærkt gældende i pointer avlen
i Danmark.
Mange unge hundefolk er blevet taget
under vingerne af familien Pahle, støttet
og vejledt på alle områder, samt bespist
og huset når det var nødvendigt. I dansk
hundesport kan konkurrence momentet
ofte slå hårdt igennem og skræmme nytilkomne en smule, dette blev straks observeret og man blev hjulpet på rette vej.
Personligt har jeg ved Hans´s bortgang
mistet et forbillede, men glæder mig over
at gå på jagt med hans søn og sønnesøn
og glæder mig over at tænke tilbage på de
mange fantastiske gode timer jeg har delt
med Hans og Hanne, ikke mindst på den
dejlige gård ved Tissø.
Som formand for Dansk Pointer Klub må
jeg konstatere vi har mistet et æresmedlem
og en mand der som få har præget udviklingen i dansk hundesport.
Æret være Hans Pahles minde
Flemming Fuglede Jørgensen

ESK´s app.prøve den 17-7-2011 Sjælland
P. Fleur Des Rousses De La Combe, 15362/2010, E. Elsebeth Loven F. Villy Loven
Bestået.

Dansk Pointer Klub

Martin Mortensen 60 år

Dansk Pointer Klubs Apporteringsprøve
Djursland Ryomgård D. 27 – 8 – 2011

Duer

Kanin

1. Klm. Bonjani`s Henno DK1313056/10Lars Erik Kristensen
10
10
2. Kh. Bredsgaard`s Nikko DK20483/2010 Mogens Andersen 10
10
3. P.
Våsjøen`s Fauno DK21832/2009 Frede Aude
8
9
4. B. Sallingbroens Teik 08863/2005 Karl Hansen
8
10
5. P.
Bendts Cleo 16988/2007 Steen Bendt
8
6
6. LH. Sjærslev Dee Dee Sally 16481/2008 John Nielsen
7
8
7. B. Aulumboens Baly dk21212/2008 Ib B. Nielsen.
8
7
Fører Jan Nielsen
8. P. Spurvfugldalens Nalle dk08269/2010 Marianne Kronholm 9
10
Bedste unghund, Pokal.
9. RH. Vallumsøens Liva 070882/2010 Christian H. Pedersen ej mødt ej mødt
10. P. Bendts Emir dk15569/2009 Martin Mortensen
10
10
Bedste åbenklasse, Pokal.

Søndag den 20. november fylder et af Dansk
Pointer Klubs medlemmer gennem mange
år, Martin Mortensen 60 år. Martins hundeliv startede da han var ganske ung jæger
med Ruhår med skæg, men hurtigt blev han
betaget af den engelske hunds besnærende
søg på marken, og her kom Pointeren på
1. pladsen og den har stået hans hjerte nær
siden. Dressur og arbejde med hunden er
Martins halve liv. Han uddannede sig som
markprøvedommer og dressør. Utallige er
de hunde som gennem årene har været i
hænderne på Martin og har lært hvordan
man bør opføre sig. Som D. P. K`s regionsmand i region 2 og som formand for Djurslands Jagthunde Klub gennem mange år har
han arrangeret og præget mange forskellige
prøver her på Djursland. Om Martins egne
hunde kan vi kun sige, Martin møder aldrig
med en hund som ikke er i orden. Det er
både på marken og til apportering, 29 point
af 30 mulige er for Martin bare noget møg,
her er det kun max der tæller. På marken
har Martin ført mange hunde frem til
vinderklasse og blev i 1997 en flot DANMARKSMESTER med Spurvfugldalens Es.
Vi er meget spændte på hvor langt de to nye
pointere i hundegården når.
Martin, fra Dansk Pointer Klub og dine
mange hundevenner her på Djursland skal
lyde et stort tillykke med dagen. Vi ønsker
dig god vind fremover og glæder os til at få
din hjælp mange år endnu.

Vand
9
9
9
10
7
0
9
9
0
10

DPK´s app.prøve den 24-7-2011 Løkken
P. Astrups Zaza, 04121/2009, E. F. Jes Krag. Bestået, Pokalvinder
P. Frierfjordens Lola, 01271/2010, E. Peter Rafaelsen, F. Flemming Sørensen. Bestået.
P. Fugledes Odet, 14263/2009, E. F. Flemming Fuglede Jørgensen. Bestået.
P. Fugledes Orkan, 14269/2009, E. F. Thomas Kristiansen. Bestået.
ES. Nordvestjydens Emma-Lou, 04531/2010, E. F. Henning Jensen. Bestået.

Dansk pointer opnår et flot resultat i Norge
Agder Fuglehundeklub den 21-8-2011
P. Idimum Rona, 22631/2004, E. F. Aage Christiansen,
1.VK Kval.

Børge.
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Under sydens sol
I skrivende stund sidder jeg på en lille græsk
taverne under en parasol på en af det græske
øhavs mange småøer. Solen bager, og man
må af og til søge skygge og læske sig med
en kold øl eller andet køligt. Tankerne flyver
da hjemad til det danske sommervejr med
dets regn og rusk. Året 2011 har så sandelig
ikke været landmændene og hermed også
agerhønsene venlig stemt. En stor del af
juli og de første 14 dage af august har været
en meget våd affære. Man siger, at vejret
omkring Sct. Hans betyder meget for agerhønsenes kyllinger, men det er så sandelig
også vigtigt, hvordan juli arter sig. I midten
af juli begynder man så småt at kigge efter
flokkene langs grusvejene, hvor der er gode
balemuligheder og hvor kyllingerne kan
tørre sig efter regn. Jeg har på mine terræner
i løbet af få dage talt 8 par uden kyllinger,
så optimismen kort før 1. august var langt
nede. Pludselig som trold af en æske var de
der. På en og samme dag så jeg de to første
flokke i kanten af kornmarkerne, præcis
hvor de plejer at være, så humøret steg flere
grader. De var ikke store, men de var der.
Et par dage efter, og inden jeg skulle på
ferie, havde jeg bestemt, at nu skulle træningen starte. En stor nyhøstet bygmark endnu
med halmen på lå fristende gul. Selvfølgelig
skulle man gå helt under vind, men lader de
sidste ti meter ligge. Hunden blev sluppet og
kom på den forkerte side af er par goldhøns,
der lettede, uden hunden opdagede dem. Jeg
fulgte dem med øjnene og så, de landede i
roerne. Ja vi har roer i Sønderjylland. Da jeg
vendte blikket mod hunden, så jeg hende i
højrejst stand hundrede meter borte. Jeg gik
stille og roligt op til hende, gav rejseordre.
Hun rejste perfekt og op af stubben kom to
gamle høns med et væld af kyllinger, vel
mellem 15 og 20 styk. Store var de ikke,
men de får størrelsen og styrken inden den
16. september. En sådan oplevelse på første
træningsdag var et kick både for mand og
hund. Vinden lå på langs af halmstrengene,

DPK´s og ESK´s apporteringsprøve Fyn den
9-7-2011.
P. Spurvfugldalens Mette, 15405/2009, E. F. Jan Rasmussen.
Bestået. Bedste unghund, Pokal
P. Metrinelunds Olfert, 10298/2008, E. F. Svend Buchhave.
Bestået, bedste hund åben klasse, Pokal
P. Astrups Fiegter, 04120/2009, E. F. Alex Nissen. Bestået.
P. Fugledes Odin, 14268/2009, E. F. Søren Mulvad. Bestået.
P. Metrinelunds Dorit, 18744/2007, E. F. Svend Buchhave.
Bestået.
Der startede 22 hunde på de 2 prøver, heraf bestod 14

DPK og FJD´s app.prøve den 7-8-2011 Gørding
P. Spurvfugldalens Nalle, 08269/2010, E. Marianne Kronholm F. Børge Sommer. Bestået.
P. Villestoftes Riff, 05063/2010, Karsten Fredslund Jensen.
Bestået.
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men det betød ikke noget, hele marken blev
afsøgt i høj fart. Hun fandt hurtigt teknikken
med strengene. 3 galopspring et langt spring
over og så fremdeles, til marken var afsøgt.
Tilfredse begge to gik vi tilbage til bilen.
Nu skulle man jo have indstillet træningen
for den dag, men på vejen hjem kom vi forbi
endnu en fristende stubmark. Her gik vi helt
ud til kanten. Der blev startet i fin stil, god
fart og hele bredden kom med. I den fjerde
vending poppede en haremis op ti meter
foran hunden. En alt for stor fristelse. Jeg
bedømte, at jeg kunne komme mellem hare
og hund. Det lykkedes også, men haren røg
venstre om mig og hunden højre om. Der
stod jeg med alle mine talenter. Efter et
minuts tid vendte køteren, som hun nu blev
tituleret, tilbage. For at vise sin anger lagde
hun sig 30 meter fra mig i håb om tilgivelse.
Hun har nok tænkt, at det er lettere at få
tilgivelse end at få tilladelse. Turen tilbage
til bilen var denne gang ikke så hyggelig
som første gang. Så endnu engang måtte
jeg sande. Der er ikke langt fra himlen til
helvede. Øllet i glasset er for længst drukket, og et nyt står køligt og fristende foran
på bordet. Blyanten og papiret er lagt til
side - skål.
Bent Olsen

Engelsk Setter Klub i Danmark
Henning Klokker 70 år

www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com
Formand:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email: erlingclausen@live.dk
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 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

Bjerndrup’s Birk. var på to udstillinger i
Folldal/Dalholen Norge i sommeren. 23.07. fik han
EXC.BK,1 V., CK, 1BHK, CERT og
BIR, 24.07 fik han EXC.BK, 2V., CK, 2BHK, RES.
CERT. Ejet af Elisabeth Heian og Peer V. Clausen.

Den 12. september fylder Henning Klokker
70 år. Henning er en passioneret jæger helt
siden ungdomstiden, og han og Dorte har
været medlem af Engelsk Setter Klub siden
de købte deres første engelsk setter, Grillehavens Dot, i begyndelsen af 1970’erne.
I næsten 40 år har han været en markant
og aktiv deltager i arbejdet med stående
jagthunde på Fyn. Ved utallige lokale og
nationale arrangementer og markprøver for
stående jagthunde har Henning med entusiasme taget del i at tilrettelægge prøver og
skaffet terrræner. Med sin store kontaktflade
på Nordøstfyn, er han en skattet terrænleder
blandt alle de stående jagthundeklubber.
Han har været terrænleder på mere end 100
prøver.
Henning var med til at stifte Nordøstfyns
Jagthundeklub i 1974, og han træner stadig
hold til klubbens apporteringer. Han er klubbens første æresmedlem, og klubben og jagten med den engelske setter står hans hjerte
nærmest. Henning har gennem tiderne ført
mange af sine settere til præmieringer på
de anerkendte markprøver, og vundet flere
apporteringsprøver. Foråret 2009 vandt han,
med Heiankleivas Rynke, vor klubs fornemste prøve, Vinderklassen på Hovedprøven
som blev afholdt på Fyn. Ved samme lejlighed blev han tildelt klubbens hædershorn
for sit mangeårige arbejde med den engelske
setter. Henning er en dygtig hornblæser, og
stiller velvilligt op sammen med klubbens

Klitapporteringen hos Ingemann.
Traditionen tro var der ”Klitapportering”
i Uggerby den første weekend i august.
Ingemann havde igen i år arrangeret apportering i klitterne. Som dommer var Jes Krag
inviteret. Der var rigtig godt vejr, og det var
nemt for tilskuere at se, hvordan hundene
arbejdede. Der var otte emner, som var udlagt i terrænet, der skulle hentes. Disse var 4
duer, 2 rådyrløb, 1 agerhøne og 1 krage.
Midt på formiddagen serverede Ingemann
hjorte-hakkebøffer ude i klitterne.
Der var tilmeldt 10 hunde. Resultatet blev:
1.vinder Troldmarkens First Base ejer Poul
Thomsen. 2. vinder Nordvestjydens Uso ejer
Tage Skov og 3. vinder blev Heegårds V.
Trik ejer Ingemann Albrechtsen.
Marianne Weichenfeld havde udsat en vandrepræmie til den yngste hund. Denne blev
vundet af Jørgen Heegaard med Heegårds
Y. Kyon.
Der blev herefter serveret fiskesuppe og
div. Grillmad ved bådhuset. Vejret var stadig
fint, så vi havde en hyggelig eftermiddag.
En stor tak til Ingemann for et godt arrangement. TS

andre udøvere og blæser de velkendte fanfarer ved små og store arrangementer. I tillæg
til hundesporten, er Henning er en alsidig
jæger, og nyder at rejse til Sverige på elgjagt
hvert efterår. Han har skudt ren i Norge, og
glædet sine hunde med såvel storfugljagt i
Sverige og rypejagt i Norge.
Bestyrelsen i Engelsk Setter Klub i
Danmark vil gerne takke dig, og ønske dig
tillykke med den runde fødselsdag. Vi håber
at kunne nyde godt af din velvillige indsats
i mange år endnu, ønsker dig samtidigt
mange, gode og aktive år fremover med
hundesport og jagt.
På vegne af bestyrelsen i Engelsk Setter
Klub i Danmark
Peer V. Clausen

Træningstur på heden
den 14. august 2011.
Der var mødt en 18 til 20 hunde op til
denne træningsdag. Hundene blev delt i
to hold og derefter gik turen ud på heden.
Der var mange chancer for høns og vi
havde mange gode situationer med hundene. Vi havde godt vejr hele dagen, lige
med undtagelse af en lille byge lige før
middag. Her holdt vi pause ved en skovsø,
hvor der var en hytte, så vi kunne være
i læ. Eftermiddagen bød også på mange
høns og der var igen gode situationer med
hundene. Da dagen var slut, var hundene
ved at være godt brugte og det var førerne
såmænd også. Alt i alt var det en god dag
med masser af godt træning for hundene.
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Apportering i det sydjyske

Apporteringsprøve på Fyn

Apporteringsprøven den 24. juli 2011 ved
Gørding og Pointerklubbens og FJDs apporteringsprøve den 7. august 2011 samme
sted.

Søndag den 10.juli en dejlig solskinsdag
på Fyn blev der afholdt apporteringsprøve
hos Svend Buchhave, I år afholdt DPK og
ESK to prøver i fællesskab. Prøverne var
lagt i gode hænder hos Karen og Svend, og
som altid er det utroligt hyggeligt, og alt er
i orden hos dem.
Der var ca 20 startende hunde, heraf seks
engelske settere , hvor der var en enkelt
som ikke bestod. Der var som nævnt
engelsk setter, irsk setter og selvfølgelig
pointer. Vi havde også besøg fra det jyske
af både gordon settere og en enkelt ruhår.
Det hele blev sluttet af med en hyggelig
fællesfrokost - hvor hundesnakken igen
var i højsædet.
Den bedste engelske setter blev Lammefjordens Freja ved Lars Nielsen. Denne
dag var der også udtagelse til Racedysten
på Fyn. Det blev Lammefjordens Freja/
Lars Nielsen, Heiankleivas Stoffer ved
Henning Klokker og Lammefjordens
Sannie og Søren Stærkær. Endelig blev
Stærkærs R-Ling udtaget til reserve.
Efter denne dejlig søndag i det midtfynske gik vi så i gang med træning til racedysten. Desværre kom Henning Klokker
til skade og kunne ikke være med. Dette
medførte så at Søren måtte tage R-Ling
med sammen med Sannie. Igen blev det
en dejlig søndag, den 31. juli denne gang
i det Højfynske nemlig Sortenkær ved Vissenbjerg, hvor korthårsklubben var værter
ved årets racedyst. De tre engelske settere
og deres to førere klarede sig rigtig godt.
Ruhårerne blev nr. 1 skarpt forfulgt af os,
der kun havde et enkelt point mindre.
Så Lammefjordens Freja/Lars Nielsen,
Lammefjordens Sannie/Søren Stærkær og
Stærkærs R-Ling/Søren blev nr. 2. Der var
i øvrigt kun 3 hold der bestod.

Der var ikke mødt så mange hunde op til
engelsk setter klubs prøve. Af de fremmødte
hunde var det de mere erfarne, der klarede
prøven. Vinder af Kysters vandrepokal blev
i år Nordvestjydens Etó med Allan Højrup.
Vi var nogle stykker, hvis hunde ikke var
klar til denne prøve. Men efter hård træning
og under kyndig vejledning af Gert tilmeldte
vi os til en af de næste prøver. Her lønnede
det hårde arbejde hen over sommeren med
hunden sig. Den 7. august bestod Tobølbjergs C-Sally, Østkystens Edna, Melsgård
Q Whitney og Senjas Quiet på formiddagens
prøve og på eftermiddagens prøve bestod
Klækkenhavnas Kajda og Sikas Lyt.
På alle tre prøver lagde Gert, som så
mange gange før, gæstfrit hus til prøverne.
Græsset var trimmet tilpas, solen skinnede
og som altid stod Jette og SvenAage klar
med frokost til dommer og medhjælpere.

Gert Clausen slapper af.

En tilfreds pokalvinder, Allan Højrup.

ESK’s apporteringsprøve på Sjælland.
Søndag den 17. juli afholdt ESK sin årlige apporteringsprøve og setterdag på Sjælland.
Dagen blev som sædvanlig afholdt på Kirke Stillinge Jagtforenings bane, hvor Børge
Holm som altid tog godt i mod de mange, som var mødt op for at få en god dag samt en
god hundesnak med enten øvrige tilskuere eller de spændte deltagere. Tyve hunde havde
tilmeldt sig den anerkendte apporteringsprøve. Bedste hund blev Perigrinus Fleur med
ejer Jørgen Krogh. Dette par forsvarede i øvrigt pokalen fra sidste år på fornemste vis.
Til sjællandske racedyst blev endvidere udtaget Lammefjordens Lady med ejer Asger
Mogensen samt Heegårds X Brit med ejer Ove Jensen.
Endnu engang stor tak til Børge Holm samt øvrige hjælpere for en rigtig god dag.
AS

VINTERMØDE
ESK og DGSK afholder fælles vintermøde –
lørdag den 21.januar 2012 kl. 9,30 – 16,00.
Rent forplejningsmæssigt starter dagen med
kaffe og rundstykker, kl. 13 får vi serveret
en lækker dansk bøf med bløde løg – efterfølgende kaffe.
På programmet har vi b.la.: Diskussion
omkring fremtidig afholdelse af Dansk
Jagthunde Derby, fremtidige vinderklasser,
nyt fra organisationerne, m.m.. Vi vil der ud
over indbyde en person som gæste taler.
Den attraktive pris for hele dagen er kr.
200,00 pr. person. Pengene kan sættes ind
på følgende bankkonto 2470 – 6871 314
991. - Kontanter kan også medbringes på
dagen.
Tilmelding til Erling Clausen på 23 34 06
35 eller Anton Dahl på 22 74 80 40.
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Holdet til den fynske racedyst.

Engelsk Setter Klub
ønsker alle sine medlemmer en god
jagtsæson.

Dansk Gordon Setter Klub
Herlig klubweekend
dommer, Marrit Stærkær var ringsekretær
og Christina Bak havde forberedt og lavede
alt det praktiske, med kataloger, indkaldelse
osv.. Vi var nu omkring små 70 entusiaster
der fra sidelinjen overværede udstillingen og
deltog i bedømmelsen, med vore egne mere
eller mindre kvalificerede evner.
I øvrigt vil klubben gerne opfordre dygtige
Klubredaktør:
folk, som også er jægere og går på markOle Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
prøve, til at forsøge sig med at blive udstilE-mail: ole@fyrbakkens.dk
lingsdommer, for Gordon Settere. På sigt er
det nødvendigt at have nogle, der brænder
Formand:
for og som kan præge racens udvikling,
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
uden kun at deltage fra sidelinien.
Tlf. 22 74 80 40
En veloplagt Åens Mads, med en hårdte-mail : antondahl@tdcadsl.dk
prøvet, men målrettet ejer i Erik Petersen
Kasserer:
(førte 3 hunde på udstillingen) blev BIR og
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store
dermed vinder af udstillingen, mens ØstjylMerløse
lands RB Sandy, ved Søren Thygesen blev
Tlf. 23 63 42 45
BIM.Tusind tak til udstillingens implicerede
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
og specielt til dommer og ringpersonale,
Hvalpe-formidling:
som bruger en hel fridag på vores klub
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
og race.Frokosten bestod for de flestes
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
vedkommende af de traditionelle grillpølser,
som mange havde set frem til. Man kan
Beretning fra DGSK klubweekend den
konstatere at grillpølser, i særdeleshed de
5.-7. august i Riishytten ved Give.
ekstra gode, er et ”must” for Gordon Setter
Endnu en fantastisk dejlig weekend, samfolk.Lørdag eftermiddag kørte vi til appormen med ligesindede, er vel overstået. Der
teringsprøven, hvor der startede 24 hunde,
kan ikke lyde nok ros til prøveledelsen,
heraf 2 fieldtrial spaniels, som ejedes af
Anne Kirsten og Kristian Frøkjær, for en
Kristians gode venner, Hr. Splint og Hr. Rør,
yderst veltilrettelagt weekend.
to absolut hyggelige herrer, som velvilligt
Riishytten er særdeles velegnet til vores
hjalp til med at arrangere prøven.Kristian
klubweekend, enkle, billige og gode indhavde naturligvis instrueret dommerne i
kvarterings muligheder, flere toiletter, varmt ikke at være for strenge ved vennerne og devand, dusch og det hele. Spisning og forplej- res hunde, ja faktisk havde han ladet forstå,
ning sker i hyggelige festsale, ligesom også at mindst en af dem, gerne måtte få maksikøkkenet er rent, velordnet og pænt udstymum point og sågar deltage i matchningen,
ret.Luftemulighederne for hundene er gode
og Riishytten er placeret i rolige omgivelser
uden trafik, så børnene blot kunne løbe og
lege som det passede dem, noget de i øvrigt
så ud til at sætte stor pris på.
Fredag ankom der vel omkring 25 personer, til lidt ”forhygge”, hvor vi sidst på
eftermiddagen gennemgik og talte lidt om
nogle af punkterne i FMR (Fælles Markprøve Regler), specielt vinder klasse bedømmelse med kategorier gennemgik vi nøje.Efterfølgende blev den store (kunne nemt føde
100 mennesker) grill tændt, dog ikke uden
startproblemer, idet vi startede lidt voldsomt
med store flammer og lidt mørke pølser
til følge. Vi nød middagen og snakken
gik som sædvanlig til ud på de små timer.
Efter at have indtaget et delikat lørdagsmorgen måltid, var der ca. kl. 9,30 start på
Klubweekendens Gordon Setter udstilling,
hvor 21 hunde deltog. Gunnar Jensen var

www.dgsk.dk

skulle han vinde, ville det blive set meget
positivt på af prøvelederen, idet han gerne
skulle have hjælp til at arrangere prøve
en anden gang. Med lidt besvær (for at få
duerne til at lugte mere, var de smurt i leverpostej) lykkedes det at få Hr. Splints Freja
til at komme op på de 30 point. Ved hjælp
af de samme duer, blev den såmænd også
prøvens hurtigste hund og modtog derfor
klubbens ærespræmie. Hr. Splints drillerier
om aftenen, forholdt vi os naturligvis både
godmodigt og overbærende til.
Bedste Gordon Setter og vinder af klubbens apporteringsmesterskab blev, efter
matchning mellem 4 hunde med de maksimale 30 point, om at hente 2 duer på tid,
Østjyllands PB Fie, ejet og ført af Søren
Thygesen. For denne præstation modtog

Gunnar Jensen i „arbejdstøjet“.
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ekvipagen ”Tjuren” samt den nye sølvpokal for bedste hund i åben klasse, fra WJ
jubilæums serie, skænket af Inge og Poul
Thomsen.Aftenens menu var dejlige flødekartofler, salat, lækkert rødt oksekød med
forskellige isanretninger til dessert.
Under middagen takkede Kristian alle
hjælpere, dommerne uddelte pokaler og
snakken gik lystigt.
Ved midnatstid blev der, med initiativrig
spontanitet, arrangeret en ”gummistøvlekastekonkurrence”, Lorenz lagde støvler til,
Entreprenør Gorm Pedersen lagde målebånd
til og tillige en masse energi i opmålingen.
Det længste kast opnåede Ulrik Stadelhofer,
som præmie fik han ærefuldt lov at give en
omgang.Flere kastere var uheldige at ramme
udstillingsteltet, som om morgenen var lagt
ned, dog nok mest grundet nattens hårde
vindstød.Søndag morgen ventede nok et
veldækket morgenbord de nu ”lidt morgenstille” deltagere. Efter en effektiv omgang
oprydning, kørte alle deltagerne på Givskud
flugtskydningsbane, første gang at så mange
har deltaget i klubskydningen. Meget flotte
faciliteter og en spændende bane, må man
sige. Klubmester blev Robert Paulsen, som
skød en due mere end Kristian Frøkjær, som
oven i købet havde hjemmebane fordel.
Det forlyder at der generelt blev vist pæn

De vindende hunde med dommer og ringpersonale.

skydning.
Klubben er særdeles glade for den fantastiske opbakning og det hyggelige samvær
i en positiv atmosfære, som efterhånden er
blevet et kendetegn for Gordon Setter Klubbens medlemmer.
Næste år afvikles klubweekenden den
17.-19. august på Fyn, omkring Svendborg.
Højdepunktet vil uden tvivl blive vores
90 års jubilæums udstilling lørdag den 18.
august, som vi har fået lov at afholde på
plænerne, inde på selve Egeskov Slot. Den

Fynsk sensommeraften på Egeskov

Vi var så heldige at få en indbydelse til
Egeskov slot, hvor der onsdag den 3. august
om aftenen skulle være en fremvisning af
forskellige jagthunde og deres egenskaber,
ved en af deres Egeskov by night events.
Vi startede turen fra Skjern ca. kl. 12 i det
skønneste sommervejr godt 2 timer senere
står det skønne Egeskov slot foran os. Vi
har alle 4(mand, kone, barn og ikke mindst
hund) godt 4 timer til at gå rundt og nyde
parken samt Egeskov slot, inden vi skal
samles med alle de andre hunde og deres
mennesker. Parken blev virkelig nydt, der
var så mange skønne grønne områder, legepladsen var fantastisk, labyrinten var
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tidligere ejer, Preben Ahlefeldt Laurvig
Bille, blev i 1922 valgt som vores klubs
allerførste formand. Husk at reservere denne
dag, målet er en udstilling med rigtig mange
deltagende.Naturligvis bliver der også en
stor apporterings konkurrence, så sæt kryds
i kalenderen ud for denne vigtige weekend.
Sluttelig ønskes i alle knæk og bræk på efterårets markprøver, hvor vi håber at få flere
nye vinderklasse hunde. Vi skulle i år gerne
være repræsenteret på DM med mindst 5
ekvipager.

deres tid på dette arbejde.Da det veludførte
schweisshunde arbejde er færdig, bliver der
gjort klar til markarbejde for stående hunde,
der bliver udsat agerhøns til opgaven.
virkelig svær og
I første slip er en Irsk Setter og en Breton
ikke mindst museerne med fly, veteranbiler
repræsenteret.I andet slip bliver en pointer
og brandbiler var den helt store succes for
og vores dejlige Gordon Setter Little Lady
vores dreng på godt 3 år. Egeskov slot har
vom Rosenhof sluppet, hun viser et rigtig
mor til gode at se, det blev der nemlig slet
ikke tid til – vi har lovet hinanden at vi skal flot søg med 5 slag på marken og BANG
nå derover en gang mere i år.
står hun i den flotteste stand, et rigtig flot
syn som også bliver kommenteret af flere
Godt spisetid finder vi tilbage til bilen for
tilskuer. I tredje og sidste slip var det de
at køre til mødestedet, her er allerede komkontinentale hunde der blev repræsenteret
met mange hunde og der kommer mange
af Tysk Ruhåret hønsehund. Herefter blev
flere til. Vi holder en lille ”skovtur” ved bilen ”uden mad og drikker duer helten ikke”, der vist dirigering og apportering af meget
høj klasse med labrador, som blev afløst af
det mener muldvarpen foran os heller ikke.
markarbejde af 4 FT Springer Spaniels med
Bedst som vi sidder og spiser, kommer der
op af den fine græsplæne et muldvarpeskud, samme ejer/fører - Virkeligt et imponerende
syn. Som sidste punkt på dagsordenen blev
sikke en dejlig naturoplevelse, som vi nok
aldrig kommer til at opleve igen. Cirka en
der fortalt hvordan de gravsøgende hunde
arbejder i grav. Hele dette arrangement gav
halv time før udstillingen skal starte, bliver
hundene og deres ejer sendt ind i parken, for en bred forståelse for de forskellige hunde
og deres måde at arbejde på, forhåbentat trække publikum fra det netop gennemlig var der mange nye hundeejer blandt
førte falkonershow ned til udstillingsområdet, det giver hurtigt en effekt, og der bliver publikum efter dette storslåede show. Som
afslutning på denne forrygende aften var der
hurtigt fyldt op omkring ringen. Alle de
forskellige racer bliver præsenteret enkeltvis for hundefører samt påhæng en kæmpe buffet. Vi takker Egeskov slot og ikke mindst
i ringen af dommer Hanne Laine Nielsen,
slotsgartneren for en fantastisk dag og et
dette gav et godt indblik i de forskellige
storslået og godt tilrettelagt arrangement,
racers egenskaber og udseende.
som vi håber, vil blive gennemført igen til
Efter denne præsentation blev publikum
trukket med over til en nærliggende mark,
næste år.
her blev der først vist hvordan schweisMorten Holm
shunde arbejder, samt fortalt hvor godt det
er, at disse hunde og deres fører vil bruge

Dansk Gordon Setter Klub

En vandringskvinde takker
Jeg vil gerne her igenne takke Kennel
Troldmarken, Kennel Nørre Løgum,
Kennel Vajskær, Charlotte & Johnny
Streit og Christina Pedersen & Robert
Poulsen for jeres helt igennem fantastiske
gæstfrihed i august 2011, da jeg vandrede
sammen med min hund Yobbo’s Calle på
Hærvejen imellem Viborg og Padborg.
Sammen med min Irsk Setter Yobbo’s
Calle skulle jeg gå de 280 km. som vandreruten er. For at jeg ikke skulle betale
en formue, måtte jeg finde overnatning
hos hundevenner og dem fandt jeg alle i
Gordon Setter Klubben!
I øvrigt skal Dogshop.dk også have
en kæmpe tak for hunderygsækken til
Calle. Dogshop.dk, som egentlig er en
internetbutik i Kjellerup, mødtes jeg med
i Bording. Her blev jeg hjulpet med at få
tilpasset Calle’s rygsæk og efterfølgende
blev vi kørt tilbage til Vandreruten!
Det var tydeligt at vi kom dumpende
midt i alles dagligdag! Nogle skulle til
Svendegilde, nogle skulle fejre bryllupsdag imens andre igen var på arbejde eller
skulle tidligt næste morgen. Alligevel
følte vi os mere end velkommen alle
steder. Vi fik eget værelse, håndklæder
til badet, sengetøj og ikke mindst al den
dejlige mad!
På intet tidspunkt hørte vi på racistiske
hundehistorier om Irsk Setteren eller om
blondinen fra Vestsjælland! En stor tak
skal Kristian Frøkjær have for at hente
os, da ingen andre ville have os! En stor
tak skal Johnny Streit have for at køre
taxa i flere dage. En stor tak skal Tina &
Karl have for at ligeledes at hente os en
dag tidligere end aftalt og køre os tilbage
igen på sporet. En stor tak skal Christina
& Robert have for at igen at hente os og
ikke mindst at køre vores oppakning til
næste stop. Sidst men ikke mindst en stor
tak til Linda & Lorenz for usædvanlig
dejlig gæstfrihed!
I er bare de bedste!

meget i hendes liv, idet Lis delte sine
ældre voksne år med Knud Petersen.
Mangen en hovedprøve, udstilling og
klubdag har de begge deltaget i. Det var
tydeligt hvor meget hun også elskede de
sorte! Senest deltog Lis - trods tydelig
fremskreden sygdom - på vor Hovedprøve
i Saltum 2009!
Mange af os husker den glæde og omsorg
de udviste for hinanden og Lis og Knud
var på manges læber, når Knud om aftenen
lagde Lis i seng og derefter returnerede
til klub livet og det sociale samvær, som
netop en hovedprøve byder på.
Lis og Knud har kendt hinanden i mange
år, ja faktisk kendte de hinanden medens
Lis Tårnmark er afgået ved døden
de begge var gift til anden siden. Senere
8.8.2011
i livet ville skæbnen det således, at de fik
Hustruen til vort æresmedlem Knud Peen snes år sammen og her blev kunstertersen er gået bort mandag den 8.8.2011.
boligen „Villa Aurora“ på Møn, deres et
DGSK tilslutter sig de skrevne ord af
og alt - en perle af et fristed til kreativitet
Karen Margrethe og Erik Petersen:“Lis
- malerkunst og kunst udstillinger - et godt
Tårnmark er i dag afgået ved døden 74 år
liv på landet!
gammel.
Lis fulgte levende med i Knuds bedrifter
Lis kæmpede tappert, vedholdende og
på markprøver / jagt og her blev Deres
årelangt mod en kræftsygdom, men i dag
elskede Paw noget særligt. En helt speciel
rakte kræfterne ikke længere. Lis sov ind
stor kærlighed til netop denne hund gør, at
på hospice - men ikke alene. Knud var der, Knud i dag, samme dag som han mistede
som han altid var der for Lis. Lis elskede
sin elskede Lis, kunne sige ...“Hvor er det
hunde og havde jo sin egne favoritter fra
godt jeg har Paw - så er jeg ikke alene“ ...
tidligere. Det var Irske Terrier og vi husker Se det var lige præcis Lis´ ord !
„Tegni“ - Lis´ øjesten.
Æret være Lis Tårnmarks minde!
Hurtigt kom Gordon setteren til at fylde
Karen Margrethe og Erik“

Dødsfald

VINTERMØDE
ESK og DGSK afholder fælles vintermøde – lørdag den 21.januar 2012 kl. 9,30 – 16,00.
Rent forplejningsmæssigt starter dagen med kaffe og rundstykker, kl. 13 får vi serveret en
lækker dansk bøf med bløde løg – efterfølgende kaffe.
På programmet har vi b.la.: Diskussion omkring fremtidig afholdelse af Dansk Jagthunde
Derby, fremtidige vinderklasser, nyt fra organisationerne, m.m.. Vi vil der ud over indbyde
en person som gæste taler.
Den attraktive pris for hele dagen er kr. 200,00 pr. person. Pengene kan sættes ind på følgende bankkonto 2470 – 6871 314 991. - Kontanter kan også medbringes på dagen.
Tilmelding til Erling Clausen på 23 34 06 35 eller Anton Dahl på 22 74 80 40.

Kærlig hilsen
Calle & Christina

Foto: Flemming Østergaard
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Er vi nået videre de sidste 30 år?

www.irsksetterklubben.dk

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



Jeg fik min første Irske Setter i 1978. I den
tid var ”markedet” for Irske Setter hunde
præget af en hype omkring den Irske Setter
– rent udseendemæssigt desværre.
Denne ”optur” i antallet af hunde medførte
desværre en tilsvarende nedtur i kvaliteten i
vores hunde, og en nedtur i de dressurmæssige og brugsmæssige kvaliteter hos de
personer, der anskaffede sig en Irsk setter.
Mange havde simpelthen ikke begreb om,
hvordan en Irsk Setter skulle håndteres,
for at få en god familie- og/eller Jagthund.
Begge dele medførte, at den Irske Setter
tabte anseelse blandt den danske jæger.
En stor og målrettet indsats i 80’erne og
90’serne fra DISK’s side fik virkeligt løftet
kvaliteten, så vi i dag i langt overvejende
grad har en god Irsk Setter stamme med
gode jagtlige egenskaber, og som er i orden
mentalt og fysisk. En Irsk Setter er dog stadig ikke en ”Walk Over” rent dressurmæssigt, og kræver stadig en del mere arbejde,
end f. eks. en Pointer, som er nået endnu
længere mht. avl, end vi er.
Men en ting er, at vi efterhånden ved, at vi
har nogle gode jagthunde, der kan være med
i toppen af dansk hundesport og er brugbare
på jagt, men at få aflivet den myte om den
Irske Setter, der blev skabt for over 30 år
siden i den almindelige befolkning, kan vise
sig at være en del sværere.
Således blev jeg på DKK Internationale
udstilling i juli mødt med et par udsagn, om
at folk faktisk var i tvivl om den Irske setter stadig blev brugt som jagthund, hvilket
egentlig ikke var så overraskende når man
tager de deltagende hunde på udstillingen i
betragtning.
Dette sammenholdt med min erfaring med,
at man ofte stadig møder lidt skepsis, når
man stiller med en Irsk setter på en jagt,
viser, at hvis vi skal fremme den Irske Setter, er det ikke nok at have gode hunde, vi
skal også informere og oplyse om det. Den
nuværende bestyrelse i DISK og DISK’s
medlemmer har således en meget vigtigt

opgave i de kommende år - nemlig at løfte
og mangfoldiggøre den arv, vi har fået
overdraget fra det målrettede arbejde i de
sidste 30 år.
Har vi så noget positivt at videreformidle
omkring den Irske Setter, altså udover at det
er smuk hund?
Den subjektive fornemmelse er, at vi på det
seneste har gjort det meget godt - at vi med
ganske få undtagelser er blevet placeret på
Derby, DM og Mesterskabsskabs prøven i de
sidste 5 år (flere gange med 2 hunde), at vi 2
gange har været meget tæt på at vinde DM,
har vundet Mesterskabsprøven og er blevet
2’er 2 gange – ligeledes de sidste 5 år.
For at understøtte denne subjektive fornemmelse har jeg lavet en analyse af forårs
prøverne.
Statistikken for Dansk Indregistreret hundes
antal starter på dette forårets DKK Vinderklasser.
Som det ses af ovenstående, ligger IS på
gennemsnittet hvad angår Placeringsprocent og helt i top hvad angår Placeringsgennemsnittet. Direkte oversat har vi et
forholdsmæssigt kvantitativt middelniveau
og kvalitativt top niveau. Top niveauet bliver
yderligere understøttet af at 3 ud 5 CACIT’er er tildelt en IS i dette forår.
Vi har altså noget positivt at sige om vore
hunde, nu skal vi bare mangfoldiggøre
”hemmeligheden”. Vi skal fortælle andre
om en Irsk Setters kvalitet – vi skal vende
det nuværende indadvendte fokus til en mere
udadvendt tilgang til tingene – måske skal
posterne i vores bestyrelse hedde: Ansvarlig
for Social Media, Web site strategi, Markedsføring og leadgenerering, Costumer
service, Sponsorater etc.
DISK’s bestyrelse har den formelle forpligtelse, men vi må alle løfte i flok, hvis vi skal
vende den nuværende udvikling.
Så Ja – Vi er på mange måder kommet
videre de sidste 30 år - der er bare ikke så
mange der ved det – endnu!
Med Jægerhilsen, Frank Krøyer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Antal

Antal Vinder Vinder Vinder Vinder Vinder vinder Placeringer
Pointer
48
0
3
4
1
2
4
14
Irsksetter 18
2
1
0
1
1
0
5
Engelsk
Setter
32
3
1
1
1
1
1
8
Gordon
setter
16
1
1
1
2
0
0
5
Breton
13
0
0
0
0
0
0
0
Ialt

127
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Placererings Placerings
Procent
gennemsnit
29
4,00
28
2,60
25

2,88

31
0
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På vandreferie med en Irsk Setter
I august 2011 var jeg sammen med min Irsk
Setter, Yobbo´s Calle, på vandreferie med
rygsæk og hvad dertil hører! Vi skulle på 11
dage gå fra Viborg til Padborg (Hærvejen).
I alt en tur på 280 km. Med stor hjælp fra
hundevenner på turen sydover, lykkedes
det Calle & jeg, for det meste at overnatte
meget bekvemmeligt i eget værelse med
adgang til dejligt bad og 2 måltider + madpakke! Calle måtte også gå med oppakning. Han gik med sin egen mad og selv om
oppakningen for ham blev lettere for hver
dag, ja så tog det faktisk hårdt på ham. Da vi
nåede Padborg, var han meget træt og slidt!

Dødsfald

Til gengæld ændrede Calle adfærd på turen.
Calle har altid været en glad og tillidsfuld
hund, som ikke troede på det onde i mennesker og dyr. Hen over turen ændrede han sig
til at være på vagt, rejste børster hvis nogen
kom imod os eller knurrede af andre gøende
hunde. Noget som han aldrig har gjort før!
Men det slog mig pludselig at han selvfølgelig passede på mig. Og hvis ikke vi var
tætte da vi tog af sted, ja så er vi det i hvert
fald nu. At leve 24 timer i døgnet, i 11 døgn
med sin hund under vandreferie-forhold er
noget helt specielt. Om jeg kan bruge det til
noget konkret på markprøverne skal jeg lade

I processen omkring valg af hanhund til
Una, gav samarbejdsaftalen veto-ret til
begge parter,
Ved Tony Andersen død den 24.8. 2011 men da Tony forslog Applaus som far, var
efter længere tids sygdom.
aftalen i hus.
En meget svær og ulykkelig tid måtte Tony
I nutidens Norge har Ibber spændende
igennem, efter at sygdom ramte ham så
afkom på vej frem, og flere unge ISére
pludselig i 2009. Den seneste tid forværhar fået 1. UK på jagtprøve. I forbindelse
redes situationen meget, og udsigterne til et med Ibbers ”rejse” nordpå, har Tony elsket
udholdeligt liv svækkedes.
turene deroppe og talte inderligt og varmt
Tony´s store drøm om at komme tilbage
om Norge. Et godt kammeratskab, var en
til markprøvemiljøet og livet med hundene af hjørnestene på disse ture ! Tony´s Norfik sluttelig uoprettelig modgang, og drøm- ske kontakter omkring Ibber var primært
men brast. I naturlig forlængelse heraf, er
Elin Wittusen, Johan B. Steen og Nina
det ikke urealistisk at konstatere at ”MegNordby. Således har Tony altid haft et blik
ger” fik fred!
for hunde, og sagt sin mening, uden at
Vore tanker går til Tony´s børn Rene og
pakke tingene ind – og vi kan konstatere,
Rikke samt familien, og ikke mindst til
at personlig højde ikke var nødvendigt for
Linda, som tog sig så godt af Tony, både
at følge med. Ikke meget overså det skarpe
før og specielt under sygdommen.
blik… og Tony´s ofte ”friske” kommenMange Gordon settere & Irsk settere har
tarer omkring begivenhedernes gang på
været gennem Tony´s hænder og resultamarkprøver, kunne være ganske underholterne gennem årene taler sit tydelige sprog. dende !
Størst af dem alle var GS Fjellets Dannie,
Som et eksempel nævner vi en af de mest
som blev Dansk Jagtchampion samt en af
morsomme og uforglemmelige oplevelser
DISK´s
vi har haft på
og nordens mest vindende hunde nogenprøverne. Scenen er DGSK´ s Hovedprøve
sinde IS Ibber, som Tony gjorde til Dansk
ved Viborg, hvor Tony under festmiddagen
Brugschampion – Dansk Jagtchampion
klinkede sit
– Svensk Jagtchampion. Dertil kan føjes
glas og holdt tale for en upræmieret hund,
over 20 VK placeringer med 1. VK i både
som havde gjort det rigtig godt på dagen…
Sverige, Norge og Danmark.
Derpå tildelte Tony føreren af pågældende
Med GS Åens Una opnåede Tony den
hund, Rindsholms Kro´s fineste sølv
glæde, i et tæt samarbejde med kensovseskål med indhold… under stor jubel
nel Åens, at Derby vinderen 2008 Åens
fra salen!
G Blackie blev født i Holbæk. Et godt
Ikke blot de røde og sorte settere, men
samarbejde, som startede tilbage i midten
alle engelske racer, har i mange år nydt
af 80érne med Dannie og Tony´s første
godt af Tony´s velvilje omkring terræner.
stående hund GS Aja, blev fuldført med en Det være sig til såvel træningsture som
Derbyvinder.
markprøver.

være usagt. Det må vise sig til foråret, når vi
vender stærkt tilbage.
Man kan bruge sin Irsk Setter til mange
ting, og vandreferie er noget jeg godt kan
anbefale. Jeg kan ikke forestille mig en
hund, der har været nemmere at have med
som sin partner, end Calle.
Nu hvor jeg sidder og skriver om vores
oplevelser sammen og Calle ligger oven på
mine fødder under skrivebordet, har jeg kun
denne ene tanke; hold op hvor jeg elsker den
hund.
Christina Bak.

Flotte og vildtrige terræner har du stillet til
disposition, bl.a. gennem dine gode kontakter på Holbæk egnen! Tak for alt
Æret være Tony Andersen minde.
For Dansk Irsksetter-Klub og på egne
vegne.
Brian Krog & Erik Petersen.

Tony som vi kendte han, en ivrig iagttager.
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DISKs Sdr.jyske/Fynske apporteringsprøve.
Den 3. juli afholdt Dansk Irsksetter-Klub
apporteringsprøve på ved Søby Søgård på
Fyn, med Helge Knudsen som prøveleder.
Som sædvanligt var alt tilrettelagt til mindste detalje, med to indbudte dommere, og
den sædvanlige lokalkendte duekaster. Valdemar Larsen og Søren Stærkær stod for
bedømmelsen, af de 12 tilmeldte hunde,
hvoraf halvdelen var Irske Settere.
Resultatet blev at 8 hunde bestod, en med
max. point, pokalvinder Yobbos Balder
med Helge Knudsen som fører. Helge og
Balder fik tildelt, Kennel Skovlykkes vandrepokal, som bedste hund i åben klasse
og Kennel Skovlykkes Fynbopokal, som
bedste Fynske hund.
Dansk Irsksetter-Klub takker dommerne
for dagens indsats med bedømmelsen,
ligesom Helge og Fru Tove takkes for
Deres utrættelige arbejde, med afholdelse
af træning og prøve på Fyn.
Palle Krag.

DISKs hold til Racedysten på Sjælland blev, John Bak med Dina, Christina med Heggelifjellet´s Juice,
og Erik Krüger med Gaudy.
Resultat blev, at en enkelt hund ikke bestod, så der blev ingen placering.

Dommer Valdemar Larsen og Prøveleder Helge
Knudsen med den vindende hund, opstillet ved
pokalbordet.

På apporteringsprøven ved Søby Søgård, blev følgende hunde udtaget til racedysten den 31. juli ved
Sortenkær på Fyn. Yobbo´s Balder fører Helge Knudsen, Højfyns Blis fører John Larsen, og Vilslevs
Judy fører Kurt Marquart. Som reserve blev Yobbo´s Chester udtaget. Desværre bestod en enkelt
hund ikke prøven, så holdet blev ikke placeret.

Lokal markprøve

John Skovgaard med Debbi, hundefoder og sølvtøj
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Kragereden Debbi og John Skovgaard fortsætter med at samle sølvtøj sammen.
Sidst var det på DKK mesterskabsprøve (Forårs DM), hvor sølvtøjet blev bragt i hus, nu
her sidst i august, er det en 1´ vinder placering på Nordøstfyns Jagthundesports forening
vinderklasse, der forøger beholdningen af sølvtøj.
Placeringen som 1´ vinder kom i hus foran Gordon Setter Liv, ført af Anton Dahl, der blev
placeret som 2´ vinder. Som 3´ vinder kom pointer Snaps, ført af Anna-Marie Pedersen, og
udenfor placering kom Engelsk Setter Sannie, ført af Søren Stærkær. Alle med fugltagning.
Som dommer var inviteret Brian Krogh. Der var i alt 17 startende hunde på prøven, og
ingen andre RØDE blev præmieret.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke, med den flotte opvarmnings sejr

Klassefisering af dommere.
Ja, så kom den endelig, den officielle meddelelse om at der findes en opdeling af
dommerne i forskellige klasser.( Se eventuelt
referat fra DJU i juni nummeret af Jagthunden.) Den har jeg ventet på i mange år og også
spurgt efter, men altid med et negativt svar, det
findes ikke.
Systemet med klassefisering af dommere har
jeg været vandt til fra min tid som fodbolddommer igennem mange år, her fungerer det
rigtigt godt. Det er jo så viseligt indrettet, at
nogen må dømme landskampe og andre må
dømme serie 3 og det synes jeg er meget fint.
Men så begynder spørgsmålene at melde sig.
Hvem har bestemt hvor man er placeret?
Hvorfor er der ikke nogen som skriver og
fortæller hvilken række man ligger i?
Der må jo være nogen som har været ude og
overværet at man har dømt et hold?
Beklager, men jeg har ikke mødt nogen som
har fortalt mig at vedkomne var for at bedømme mig.
Hvis man overførte systemet fra både håndbold og fodbolddommersystemet til jagthundesporten ville man opnå mange fordele ingen
tvivl om det. For mit eget vedkomne er jeg nok
ikke så meget i tvivl om hvor jeg er placeret,
men det skal nok snarrest ses i lyset af, at jeg
nok ikke lige fik givet den ”rigtige hund” en 1.
pr. eller fik den ”rigtige” hund med over middag i en vinderklasse, som andre forventede.
Der er dog især en klub som har siddet dette
overhørigt, mange tak til DISK for det.
Hvis det er som jeg tror, at nogen sidder og
læser referater og så ud fra det indplacere
dommerne efter det, så mener jeg at det er en
kæmpe fejl.
Det giver så igen anledning til nogle spørgsmål.
Hvem læser så de referater som er skrevet af
dem, som har læst de øvrige referater?
Jeg hverken tror eller håber på at det er sådan
at, man sidder og fortæller hinanden, hvor god
man er til at skrive referat eller dømme? (det
kaldes også nepotisme)
Konklusion:
Det man nu må forvente er, at man offentliggør listen med dommernes indplacering,( når
den enkelte dommer har fået at vide hvor han
er placeret) så har man også en mulighed for
at rette det som man måske gør forkert. Andre
har så også muligheden for at hente de bedste
dommere til deres prøver.
Man kunne også fortsætte, igen med henvisning til fodbolddommer systemet, her er det
ofte en kampfordeler som tildeler dommerne
deres kampe. Dette ville indebære at alle kom
ud og dømme.
Det har så også den store fordel at man så i
hvert fald ikke vil komme til at opleve dispensationsansøgninger til en eller flere dommere
til DM.
Med venlig hilsen
Frede Nielsen

DEBAT

Rød glente

Marietta Foxmars indlæg på weimaranersiderne i august synes jeg fortjener større (stor)
bevågenhed. Det er sandt hvad hun siger..
2 hunde kommer op at slås, og den ene hund
Glenten tager kragerne alt det den kan….
bliver bidt, så det skal sys hos en dyrlæge.
Jeg havde selv en lille disput om dette emne,
En ganske banal hændelse, som forekommer
med en ansat på ”Natur Bornholm”, som
hundredvis af gange hvert år.
også var lokalformand for DOF. Det kom sig
af, at Vi (familien og jeg) havde haft en god
Med den nye hundelov er der kommet noget
oplevelse på museet Naturbornholm og derfor,
helt nyt ind i billedet, som alle jægere med
da jeg spotter en glente på markerne tæt ved,
hund skal tage sig i agt for: hvis din hund bider skriver jeg en mail til museets ledelse for, at
en anden hund, så den skal sys hos en dyrlæge, oplyse dem om min observation. Svaret var
er din hund fortabt og skal aflives.
desværre, en påstand om, at jægerne skød de
Det er læren af et sagsforløb fra Esbjerg, hvor røde glenter… Mit modsvar var, at det kunne
en Kleiner Münsterländer bider en terrier, så
ikke passe, for ud over at det er ulovligt, så
den skal til dyrlæge og sys. Ejeren af Kleiner
er den røde glente vores allierede i den evige
Münsterländeren har selvfølgelig erkendt sin
kamp mod et ukristeligt overtal af krager.
skyld i hændelsen – også selv om ingen af
Hvis han i øvrigt fastholdt sin kritik derefter
hundene er i snor – og vil betale dyrlægeudville jeg opfordre han til at oplyse flest mulige
giften m.m. Alligevel anmeldes hændelsen
jægere om glentens natur og værdi.. Blandt
til politiet, som tropper op to mand stærk, og
andet ved et indlæg i ”JÆGER” .Jeg har ikke
forlanger hunden anbragt i internat, hvilket den hørt om det siden, fra den kant. Men vi kunne
bliver. Herefter følger en indsigelsesfrist på 10 jo selv hjælpe til… Der findes velsagtens en
dage, hvor ejeren af Kleiner Münsterländeren
eller anden, der ikke kender glentens værdi for
forsøger sig med udtalelser fra personer der
markvildtet.
kender hunden, og med advokatbistand. Helt
Vh. Niels Laugesen
uden mening i øvrigt, idet hunden bliver aflivet
efter en farceagtig, administrativ behandling af
sagen da de 10 dage er gået.
Herefter kan begge hundeejere se frem til
en bøde. Ejeren af Kleiner Münsterländeren
desuden til dyrlægeregningen, regning for
hundens ophold i internat, aflivning, indkøb af
en ny hund, samt at 2 års træning af en sund,
stabil og særdeles velafrettet jagthund, ender i
en brutal død uden det mindste perspektiv for
nogen af parterne.
De nye regler skulle regulere hundeholdet
hos rockertyper og mindske disses mulighed
for at true og forulempe folk med kamphunderacerne. Tragikomisk nok er der i øjeblikket
en sag med en kamphund – ejet af en rocker
– som rockeren har pudset på en betjent,
der blev bidt. Hunden er forlangt aflivet, for
mange måneder siden, men her har vi fat i en
kriminalsag, og så kan rockeren anke afgørelsen. Det har han da også gjort, og foreløbig
behandles ankesagen omkring juletid i år.
Hunden lever stadig.
- Hos Harbo’s
Er det for meget?
Proﬁlteknik ﬁnder
Det er klart, at hunde, der bider mennesker
du en række af de
skal aflives. Ingen diskussion her.
produkter du har
Men virkeligheden er kommet helt ud af trit
med naturen. Hunde med tænder i munden vil
brug for til jagt og
bide, hvis omstændighederne er til det. Det
jagthunde.
kan man ikke lovgive sig ud af. Det giver dog
ingen mening at aflive en sund hund, der af
Ring for et uforårsager, som mennesker ikke er herre over,
pligtende tilbud
bider en anden hund. Slagsmål mellem hunde
er uanset lovgivernes lyst til at lave regler for
• Transportbokse
alt muligt, nok ikke et anliggende for skriftlig
regulering.
• Skydestiger
Er det for meget forlangt, at Jægerforbundet
• Hundegårde
og hundeforeningerne gør noget aktivt for at
• Færtsko
reglerne bliver ændret?
Peter Ravn Lund, ”Bryndumlund”

Den nye hundelov er livsfarlig, hundeejere er helt retsløse efter de nye regler! DMK oplyser, at man har overgivet sagen
til Dansk Kennel Klub.
Her er en historie fra det virkelige liv, hvor
www.fjd.dk

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk
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Majs er især udbredt i det sydlige Jylland,
som kun var repræsenteret ved to mindre
områder. Da byg især udgøres af vårbyg var
der en svag overrepræsentation af vårafgrøder: 44% i Værkstedsområder - sml.
landsgennemsnit på 39%. Der var lidt mere
økologisk dyrkning i værkstedsområder 8,3% sml. med 5,1% på landsplan. Brak og
udtagne arealer udgjorde omkring 2% af
dyrkningsfladen både i værkstedsområder
og på landsplan.
Optællinger af agerhøns fortsætter de
kommende år i lodsejernetværk og i samarbejde med jagthundeorganisationer for
at opnå et endnu bedre overblik over de
meget svingende bestandstætheder i DK.
Der udvælges særlige områder, hvor det
er hensigten at kortlægge og undersøge
naturforholdene detaljeret mhp. at kunne
udarbejde en videnbaseret habitatoptimering
for markvildt.
Endelig forelægger der nu oplæg til
forvaltningsplaner for agerhøne, som bl.a.
bygger på oprettelse af lokale forvaltningsområder, hvor bestandstætheder moniteres
og der fastlægges målsætninger for vildtplejestrategien.

Læs kritikker
på FJDs hjemmeside

Dansk Jagthunde Derby 2012
Husk at tilmelde din hund, der er
født i 2010 til Derby i år 2012, inden
den er et år gammel, ellers er det for
sent.
Første rate Derby år 2012 er kr.
200.Anmeldelsesblanketter kan fås hos
sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Yderligere information om Dansk
Jagthunde Derby kan indhentes på
Derbyudvalgets hjemmeside: www.
jagthundederby. Dk, hvor man også
kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem kl.
18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan også
benyttes.: steinfam@post.tele.dk
Husk at opgive navn og adresse
samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

Du kan læse kritikker for samtlige
hunde på samtlige markprøver ved
at klikke ind på www.fjd.dk/kritikker.
.

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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

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

KÆLEDYRSKREMATORIET

Kontakt for tilbud
lemo@gribskovens.dk / 5099 0871

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Lene Mortensen
Se mere på www.lenes.biz

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

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

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

www.fjd.dk
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KVALITETS

brændstof
til din hund!

Naturkost

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