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Forsidefoto: Kim Henriksen

Når dette nummer udkommer,
er vi ovre de store begivenheder i vores jagthundeverden. Fuldbrugsprøver,
FUME, de store vinderklasser
og DM.
Der er heldigvis fortsat mulighed for prøver
med hundene, men nu gælder det først og
fremmest jagten. Kalenderen er sikkert booket for langt de fleste, og vi drager weekend
efter weekend af sted fulde af forventninger
om dejlige oplevelser sammen med gode
jagtkammerater og dygtige hunde.
Netop hundene er et vigtigt punkt. En god
jagtdag er som regel afhængig af, at man har
gode hunde til rådighed. Vildtet skal findes
og bringes for skud, uanset hvilken jagtform
det drejer sig om. Og efter et forhåbentlig
vellykket skud, skal det bringes jægeren, så
det kan ende på paraden og æres, som man
nu en gang bør ære det nedlagte vildt.
Meget i dette nummer peger fremad. Hvad
gør vi for at stå bedst mulig rustet til at klare
os i konkurrencen om fremtidige jægeres
gunst, når det gælder valg af jagthund? Det
prøver FJDs bestyrelse at finde ud af, og som
sendt fra himlen, har Danmarks Jægerforbund nu sat fuld fokus på markvildtet.
Men den bedste reklame, vi kan gøre for os
selv og vore racer, er ved at tage dem med
på jagt og vise, hvordan dygtige, veldresserede og veltrænede jagthunde arbejder. Det
afføder respekt, når hunden hele tiden holder
kontakt med jægeren gennem såten. Det noteres med tilfredshed, når den ikke forfølger
ræv og råvildt langt ind i de næste tre såter,
og der lettes på hatten, når den udfører en
vanskelig apportering eller eftersøgning og
bringer det nedlagte vildt, eller påviser, hvor
vi kan finde det.
Det er her, vi har en kæmpe opgave uanset, om vi jager med pointer, ruhår, setter,
münsterländer, breton eller en anden af vore
mange stående racer. Det er her, vi kan sælge
varen. Det er her, ”frø bliver sået”, og det er
her, man efter en jagt måske får en forespørgsel fra en eller anden jagtgæst om, hvor
han kan købe en sådan hund.
Mange jægere har den opfattelse af de
stående hunde, at det er hunde, som jager
over det halve kirkesogn eller i det meste af
skoven. Hvor har de fået den opfattelse fra?
Hvis de blot en gang har oplevet setterens
søg efter snepper i novemberskoven, dens
kontakt og dens faste stand, eller de har set
en korthår blive sat på sporet af en anskudt
ræv, for så 22 min senere at komme bærende
på den forendte Mikkel, så får piben en
ganske anden lyd.
Må jagtsæsonen byde på mange gode oplevelser for alle læsere, og må vi hver i sær
have lejlighed til at gøre god reklame for den
den pågældende race i almindelighed og de
stående hunde i særdeleshed. Det skal være
mit helt store oktoberønske.
Med jægerhilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

22 FJD ser ind i fremtiden.
www.fjd.dk
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Oktober er et overflødighedshorn af jagttilbud. For jægere
med stående hunde er de næsten utømmelige. Agerhøns på
stubben, fasaner i rapsmarken, remisen eller skoven. Og mod
månedens slutning kommer snepperne. Man må være der ude.
Oktober skal oplever i selskab med stående hunde.

Hunden var fornøjet med sig selv, da den afleverede, og vi var også ganske godt tilfedse med det
hele.
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Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard

Oktobertilbud
Oktober er og bliver jægernes festmåned.
Uanset hvilken jagtform, man foretrækker,
så har oktober et tilbud. For jægere med
stående hunde er mulighederne næsten
uendelige.
De første to uger har man stadig agerhønsene, og har man nok af dem, og de er
til at styre, så kan det fortsat give herlige
jagtoplevelser. Solbeskinnede dage, hvor de
gode slagskygger får hønsene til at føle sig
mere beskyttede, er at foretrække. Men man
skal ikke regne med stort udbytte. Får man
en chance eller to, så må man være tilfreds.
Hønsene er stærke i oktober og er tilbøjelige
til at tage til vingerne, inden jægeren når op
til hunden.
Det er lidt nemmere med fasanerne. De
tidligste kyllinger er ved at være udfarvet,
og reviret gemmer da også på nogle gamle
kinesere fra sidste år. Det er de færreste,
der i dag har roemarker på terrænet, men
har man, er det klart nummer et. Ellers er
stubmarker med olieræddiker også ganske
glimrende til formålet, og endelig er der
hegn og små remiser.
Vi gik ned gennem rapsen. Hunden søgte
ivrigt, og her over middag havde solen fået
planterne tørret efter nattens dug, så de
var et tillokkende opholdssted for fasaner.
Marken var stor, men det fik blot hunden til
at give den en ekstra tand. En hare sprang i

kanten, men vi lod den gå. Havde ikke lyst
til haresteg den dag.
Mod hegnet for enden af marken blev
søget mere intenst. Der var fært. Så var der
antræk, og så var der stram stand. Vi gik
roligt op lidt på hver sin side af hunden. Så
blev der givet rejseordre: - Avance! Ruhåren
røg frem, fem meter, otte meter, og så eksploderede rapsen. En gammel langhalet kok
steg under skrig og skrål op mod den blå
himmel, men blev hurtigt hentet ned igen
af et velrettet skud. Røde fjer drev i vinden.
Ruhåren apporterede. Den var fornøjet med
sig selv, da den afleverede. Vi var fornøjede
med den, og syntes i det hele taget, at det
var en dejlig dag.
En kop kaffe og lidt hyggesnak i oktobersolen var fin afveksling. Alt var, som det
skulle være. Det kunne faktisk ikke blive
meget bedre.
På den igen. Ud over stubmarken og ned
langs hegnet. En flok høns tog til vingerne,
inden vi blot var i nærheden. Der var også
kun otte, så dem kunne vi godt gemme.
Vi styrede mod engen og den lille remise.
Her var ofte fasaner, og hunden forsvandt
også hurtigt mellem buskene. Da den ikke
viste sig igen, regnede vi med, den havde
stand. Ganske rigtig. Ved et væltet elletræ
midt i høje brændenælder stod den, som
skåret i træ. Den var ikke nem at få øje på.

To langhalede kokke en lørdag eftermiddag i oktober.
En grøn og en rød. Vi kunne ikke forlange mere.

www.fjd.dk
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– Avance! Hunden frem og op kom en høne,
der fik lov til at flyve (vi var endnu ikke ved
d. 16.). Kort efter var der stand igen. Det var
også en høne.
Hunden forstod ikke en pind af det hele.
Alt det arbejde og så ingen skud. Den søgte
nu frem mod kanten af remisen, og sandelig
om det ikke blev til stand igen. Makkeren
på plads uden for remisen. Hunden kommanderet frem. Ind i risene, men fyren var
løbet. Opfølgning. Jeg bagefter. Stand og
opfølgning. Det måtte være en gammel kok.
Og så pludselig blev det kokken for meget.
I et bulder brasede en grøn fasanhane op
gennem brændenælder og grene, galede og
skældte ud, og strøg ud over engen. – Bang!
Et efterfølgende bump forkyndte, at skuddet
havde været vellykket.
To langhalede haner på et par timers jagt
en lørdag eftermiddag i oktober. Kan man
forlange mere? Kan man ønske sig mere?

Den første nattefrost sætter gang i farvespillet i
skoven. Det er i sig selv en oplevelse, man ikke bør
snydes for.

Troldfuglen. Pans budbringer. Der knytter sig mange
myter til denne smukke fugl. Årets første ar altid noget
helt specielt.
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Jagt i skoven behøver ikke kun være
selskabsjagt, hvor det mere gælder om at stå
på jagt end at gå på jagt. Jeg har altid holdt
meget af at gå i skoven alene med min hund
og forsøge at skyde en fasan for den. Det er
i øvrigt en jagt, man kan drive helt frem til
februar, hvis man altså har fasaner i skoven.
Det er spændende og vanskelig jagt,
næsten lige så vanskelig som sneppejagten,
bortset fra, at skuddene som oftest ikke er så
vanskelige. Det kræver kun en ting, ligesom
ved sneppejagt. Hunden må være absolut
hårvildtren. En hver forfølgning af hare,
eller råvildt vil ødelægge jagten og i øvrigt
skabe alt for stor forstyrrelse for råvildtet.
Jeg husker mange af disse ture, ofte kom
jeg tomhændet hjem. Enten var fasanerne
der ikke, eller også ville de ikke samarbejde,
eller også kunne jeg ikke komme på skud,
fordi jeg lige skulle over en vindfælde med
tom bøsse i det øjeblik, fasanen lettede.
Men jeg husker en dag, hvor jeg havde
taget en ung pointer med. Den var helt urutineret, når det gjaldt praktisk jagt. Den søgte
ivrigt og holdt god kontakt. Jo, vi hyggede
os, og det så ud til, det skulle blive ved det.
Der var vel ikke mere end 25 m. tilbage,
før vi nåede skovbrynet, da hun pludselig
snurrede rundt og stod helt stramt ved en
kvasbunke.
Nu var gode råd lidt dyre, for jeg ville både
have en god skudmulighed og helst undgå
at hun gik med i skuddet. Derfor valgte jeg,
at gå i en bue uden om og stillede mig i
position en halv snes meter foran hende. Fasanen holdt. Hunden holdt. – Avance! Hun
røg ind i risdyngen og sendte ung kok ud i
den anden ende. Jeg råbte: - Sit! Hun stoppede. Kokken fløj. Jeg skød. Den dumpede
ned. Fjerene drev mellem grenene. Der var
pludselig helt stille. – Apport. Det lod hun
sig ikke sige to gange. Jeg ved ikke, hvem
der var mest stolt, da hun afleverede, men
det er sådanne øjeblikke, man som jæger
ikke for alt i verden vil undvære.
www.fjd.dk

Sidst i oktober kommer snepperne. Har
man hang til snepper, så må man ud. I
virkeligheden burde mange flere jægere med
stående hunde slå sig på snepperne. Det er
som med markerne. Mulighederne udnyttes
ikke fuldt ud. Der ligger store skov- og plantagearealer, som kun bliver brugt de lørdage
eller søndage, hvor man holder selskabsjagt,
og her kunne man med stor fordel have stor
glæde af sneppejagten.
Vi får gerne den første nattefrost i sidste
halvdel af oktober. Træerne begynder at få
farve. Bladene drysser, og det sceneri er i
sig selv en oplevelse, når man i de sidste
oktoberdage færdes i skoven med sin hund.
Den søger ivrigt mellem træerne. Klokken
høres tydeligt. Snart tæt ved, snart langt
borte. Der holdes kontakt. Hunden ved hele
tiden, hvor den har mig. Ud og ind går det.
Hunden over grendynger og under nedhængende grene. Jeg lang veje og spor, hvor
jeg hurtigt kan komme frem, hvis der bliver
stand.
Nu tier klokken. Jeg bedømmer retning og
afstand, og bevæger mig ind mellem stammerne. Der i kanten af noget bøgepur, står
hun. Men snepper er lunefulde, og denne
vil ikke samarbejde. Den løber og tager til
vingerne, før jeg er på skudhold. – Klappe –
lap. Op mellem grenene og farvel.
Hvad var det trolden Hugo sagde? – Vi
prøver igen. Vi skal nok klare den sammen
os to. Og sådan er det., hunden og jeg i
oktoberskoven. Der er ikke andre til at klare
det. Vi må blive ved, til det lykkes. Det kræver somme tider tålmodighed, og det kræver
i hvert fald god udholdenhed af hunden.
Nye forsøg, andre hjørner af skoven. Det er
endnu ikke stort sneppefald, men enkelte er
der, desværre ikke så samarbejdsvillige, som
jeg kunne ønske, og en enkelt skyder jeg
forbi til, og må indkassere et bebrejdende
blik fra hunden.
Så er sneppeklokken igen tavs. Jeg kan
ikke i første omgang finde hunden. Jeg
leder videre. Der! Lige ind i kanten af nogle
sitkagraner med birk og el rundt om. Et godt
sneppested. Jeg forsøger at bedømme, hvor
sneppen vil komme ud, og hvor jeg så skal
stå, for at kunne afgive skud. Jeg må rundt
om et lille vandhul og over et par væltede
træer.
Jeg vælger en lille lysning 20 m. foran
hunden. Hunden får lov til at gå frem. Sneppen er løbet, men hun følger op og får den
på vingerne i kanten af birketræerne. Hurtige vinger løfter den brune fugl op mellem
stammerne. Jeg er klar. Lige idet, den når
helt op, sænker den farten et øjeblik, ser ned
på mig, og der er jeg med. Skuddet brager i
skoven. Det virker som en eksplosion midt i
oktoberstilheden. Flugten stopper brat, og et
fald mod skovbunden begynder. Et næsten
ikke hørligt bump. Små fine dun, der daler
ned over hunden. – Apport! Ivrig søgen.
Der, og så bringes årets første sneppe.
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Hundetrækkeren Erik med to elegante pointere.

Grouse, grouse og atter grouse
To gamle pointervenner har været på begivenhedsrig sommertur til England, hvor der til tider
var så mange fugle, at man næsten ikke kun træde for dem.
Tekst og foto: N. P. Olesen

I maj måned d.å. talte undertegnede og Erik
Aarø om at gøre en tur til England for at
kigge på det der foreliggende pointermateriale. For mit vedkommende ville jeg gerne
genopfriske de oplevelser, som jeg har
berettet om i Pointerklubbens Årbog 1986,
hvori er fortalt om opgaven som 2. dommer
ved engelsk pointerklubs Grouseprøve ved
Reeth i juli 1986.
For Eriks vedkommende var interessen
fokuseret på mulighederne for at finde en
kommende afløser i hundekurven. Måske
ikke så brandaktuelt, men en skønne dag vil
sagen jo da komme på tale.

500 m o.h. kæmpestore hedearealer, privat
ejede, overalt velplejede lyngheder i form af
passende afbrændinger af gammel lyng, så
der altid indenfor korte afstande er områder
med nye lyngspirer for de små kyllinger og
også 1, 2, og flerårige lyngbuske til de ældre
fugle.
Bortset fra de første leveuger, hvor kyllingerne selvfølgelig skal have insekter,
er føden resten af livet kun lyng! Det ses
også på ekskrementerne, som er tørre som
brændestykker! I hederne findes ikke et træ
eller et græsstrå. Afbrændingen klarer dette.
Der er heller ikke hverken tyttebærris eller
revlingris kun lyng!
Engelsk Pointerklub holder hvert år sidst
Jeg kan ikke lade være med at præcisere, at
i juli en to-dages prøve på de storslåede ter- der er tale om store arealer, på 10-tusinder
rænner i nærheden af byen Reeth i Yorkshire og atter 10-tusinder af tdr. land. Så langt
øjet rækker. På dette område, hvor vi gik i
Dale distriktet. Her ligger i en højde af 4 –
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to dage, blev det fortalt, at udbyttet sidste år
var 15000 grouse! Der var i hvert fald rigtig
mange fugle i år. Alt for mange efter vi
deltageres mening.
Fuglene skydes på drev ikke for stående
hund. Overalt stod disse skydeskjul placeret
rundt i områderne. Som regel 10 stk. på
række. Fuglene drives så frem og dertil
anvendes Spaniels og Retrivere. Det er en
særdeles kostbar sport, 1000 – 1100 kr. pr.
stk.
Nå tilbage til vores oplevelser. Erik er godt
kørende, vi startede fra Skive onsdag nat
d. 25. juli med kurs mod Amsterdam. Treff
og Zaro i hver deres bur, vi andre medbringende hundepas og ATC-dokument fra
Engelsk Kennelklub. ATC: Authoritary to
Compete. Koster 12 £. Al Markprøve ( og

udstilling) i England holdes under EKK s
auspicier. Reglerne siger, at de to dommere
må have mindst 12 og højst 45 hunde pr.
dag. Der må uddeles en 1. en 2. og en 3. pr
pr. dag Dertil også en certificate of merit til
en fjerde hund.
Dommerne udtaler sig ikke overhovedet
hele dage, kun at nu er prøven slut, og de
præmierede hundes navn nævnes!
Vi nåede Newcastle næste morgen og besøgte der Eriks fætter. Erik er født i byen og
boede her de første 10 år af sit liv. Han var
god til at vise rundt, og vi så bl.a. museet for
romertiden og fik også noget godt at spise.
Vi kørte til aften ned til området og fandt
Bridge Inn i Grinton, som lå lige ved grænsen til vort prøveområde. Næste morgen var
Erik først oppe og var kørt ud for at lufte
hundene - Du vil ikke tro det, som jeg nu
fortæller, sagde han ved hjemkomsten. - Jeg
har set syv flokke grouse langs vejen. Jeg
kørte op til den holdeplads, hvor vi skal
dreje ind i hederne i dag! Nå det lovede jo
godt og var den rene sandhed.
Vi blev hentet af vore venner, Heather og
Nigel Smith, og fandt samlingsstedet langt
inde i heden. H. og N. Smith ejer Kennel
Oxspring og var os meget behjælpelige med
tilmelding både her og der.
Ved samlingsstedet, nogle fårefenner og et
par skure, var mange mennesker samlede,
og flere kom til. Vi fik hver et nr.-armbind
med vore tildelte numnre. Derefter var der
lodtrækning for starten.

Vi skulle ud lige efter hinanden, jeg først
med Treff. Vi havde jo nok set mange par
været ude i slip af kortere eller længere
varighed.
De to første rendte omgående i to flokke
Grouse. Dem så vi ikke mere til den dag!
Treffs optræden var også ganske kort. Han
opholdt sig ved en bræmme af lidt høj lyng
i starten og kovendte vist også der, stødte så
en enkeltliggende Grouse uden dog at have
observeret den. Da makkeren fik stand lidt
længere fremme, fløjtede jeg ham i ro. Makkerhundens fører gik frem til sin hund og
trådte herunder en grouse op. Katastrofe og
vi var begge ude! Så kan man jo nok dømme
45 hunde på én dag!
Så blev det Zaros tur. Han fik lejlighed til
at lave et par rigtig flotte slag i bedste stil og
høj fart. Opnåede stand rykkede en gang og
satte fuglen. Rejste behersket og præcist og
skullel derefter work – out lige som i Norge.
Det gik også godt nok i starten, han fandt to
eller tre fugle mere i området, og da der så
ikke er flere, startede han i større søg, hvilket han ikke måtte. Også han var ude, men
havde dog vist meget af det rigtige
Der var alt for mange fugle efter alles
mening. De fleste hunde nåede ikke at vise
søg af betydning, før der blev stand, men
det kunne der jo ikke rigtig gøres noget ved.
Derimod var de fleste hunde meget træge i
rejsningen, og en del havde ikke fugl i næsen ved standen, så det blev mange gange en
langsommelig affære, inden der blev koblet.

Treff i stand for tre grouse. Og her er heden så stor, ja den går, så langt
øjet rækker.

Dommeren og hans 2. dommer, en charmerende yngre dame fra Irland (rødhåret)
var uhyre langsommelige i deres afgørelser
vedrørende fugletagningerne. Når vi har
været sydpå, og der ikke er produceret fugl
efter 15 meters opfølgning, så har førerne
altid selv koblet deres hunde. Her gik man
ofte flere hundrede meter. Helt grotesk.
Vejret var godt, høj himmel, god vind og
alle de fugle. Så vidt nok at glæde sig over,
og det gjorde vi også. Vi glædede os også til
næste dag.
Om aftenen hyggede vi os på kroen, som
både havde pub og restaurant. Vore venner
(Oxspring) gav champagne før middagen!
Fadøl er nu også godt, og man sover så godt
på det. Det engelske glider også lettere. Nu
er Erik jo næsten englænder, så han havde
ingen problemer, heller ikke med de skotske
dialekter.
Næste dag mødte der foruden pointere
også en del gordon - ,irske – og engelske
settere. Der var meget overtegnet til prøven.
Erik og Zaro var heldige med placeringen
på reserve listen. Jeg kom ikke ud, og det
gjorde Heather og Nigel heller ikke. Men vi
fik da pengene tilbage. 20 £ kostede en start.
Her gik Zaro igen stort og flot, men måtte
så vise spontan sekundering. Alt i orden.
Han stod flot, men så gik Erik hen til ham,
da det trak ud med fuglepåvisningen for den
anden hund. En svag pibende lyd undslap
Zaro af utålmodighed. Tak skæbne, dom-

På vej op i heden så vi ofte grouse langs vejen.

www.fjd.dk
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meren hørte det. Han sagde noget i retning
af, at trials are silence! Slut Zaro.
Men så kom det allerbedste, idet vi blev
inviteret alle fire til at hjælpe en veninde af
Nigel og Heather med at tælle Grouses næste dag på et terræn ca. 25 km fra Reeth. Det
viste sig at være den helt store oplevelse for
både os selv og vore hunde. Vi overnattede
nu hos Eriks fætter i Newcastle og mødtes
så næste dags formiddag med de andre og
blev ledt ad dårlige veje op i alle tiders
Grouseheder.
Vi skiftede hele tiden med de fem medbragte hunde, og aldrig nogensinde har vore
hunde i løbet af tre timer haft så mange
stand. Nu kunne min endda finde enkeltliggende fugle, og stødninger forekom faktisk
aldrig!
Veninden havde været med på prøverne
de to foregående dage. Hun førte en god
pointertæve og blev nr. 2 på førstedagen. De
fleste af os havde hende nu på 1. pladsen,
men dommeren syntes altså noget andet. På
andendagen blev hun igen nr. 2, og det var
nu helt hen i skoven!
Ved præmieoverrækkelsen havde jeg den
ære at overrække hende den af mig udsatte
vandrepokal i form af en Dyring – platte
med et pointerhoved, som min kone Lis
og jeg udsatte, da vi var derovre i 1986.
Den vandrede altså stadigvæk i en smuk
trækasse.
Vi hyggede os med vennerne ved den følgende lunch i en nærliggende by og endte så
hos fætter til aften. Vi sov godt den nat!
Alt gik planmæssigt dejlig sejltur næste
dag og nat og vi var tilbage i Skive tirsdag
aften uden trafikmæssige problemer. Vi var
begge glade for, at alt var forløbet helt uden
uheld, det er trods alt en lang tur og den
trafik uha uha.
Om så der bliver resultater ud af turen for
Eriks vedkommende, er jo ikke godt at vide.
Han gjorde sig nogle notater, så vi får se.
Om en sådan tur her kan bruges af andre, er
ikke lige til at sige. En decideret familietur
er det nok ikke. Opholdet oppe i højlandet
er ikke for børn og måske heller ikke for
ledsagere, der ikke er meget interessereti
hunde, lyng og masser af grouse! Vi nød
turen i fulde drag.

Fotokonkurrence Bedste forside 2013

Vær med i konkurrencen om en hønsejagt.
Send dine/dit billeder/billede ind til redaktionen.
Vi ved, der går mange dygtige fotografer
rundt blandt vore medlemmer, så kom nu
ud af busken
Du kan læse meget mere om konkurrencen på FJDs hjemmeside eller i Jagthunden nr. 4, side 13.

1. præmie: En hønsejagtdag
med egen hund.
2. præmie: 6 flasker god
rødvin.

Dansk Jagthunde Derby 2013
Husk at tilmelde din hund, der er født i
2011 til Derby i år 2013, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2013 er kr. 200.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk
Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde
elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal
ske på hverdage mellem kl. 18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt
telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 47381036.

Lav et tjek af hundeweb
Du bør kontrollere, at præmielisten for din
hund på hundeweb er korrekt.
Der er mange fejl og mangler. Vi tog
et tilfældigt tjek af et enkelt kuld, og her
fandt vi tre fejl.
Derfor: Gå ind på hundeweb, find din
hund/dine hunde og lav et tjek af alle
resultater.
Er der fejl, så få dem rettet.
Red
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Vi venter spændt på dine billeder.

VILDTFODERAUTOMATER
Til FASANER og AGERHØNS

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

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

Når naturen kalder...
VILDMARKSBUKS
Fritids- og hverdagsbuks i en 5 lommers jeansmodel. Lavet i luftig og slidstærkt TC-LiteTM,
65% polyester, 35% bomuld.
Farve: Mørk Olivengrøn, Mellemgrøn,
Sort og Lys Kaki.
FEM FARVER
Størrelser: 42-70

499,-

FEM FARVER

699,-

FRILUFTSVEST NYE TIVEDEN
Praktisk vest med mange funktionelle lommer.
Vesten er lavet i vores egen luftige og slidstærke
TC-LiteTM, som giver en behagelig komfort.
Vesten er imprægneret for at få vandafvisende
egenskaber. Luftigt foret med Air-VentilationMeshTM. 65% polyester, 35% bomuld.
Farve: Grøn, Sand, Mørkegrøn, Sort og
Mørk Olien.
Størrelser: S-4XL

SLIDSTÆRKE

399,-

SLIDSTÆRKE

599,-

FRILUFTSSHORTS WILDMARK
Funktionelle, slidstærke, luftige og praktiske
friluftsshorts. Mange funktionelle lommer.
Shortsen er lavet i vores egen luftige og
slidstærke TC-LiteTM, som giver en behagelig
komfort. 65% polyester, 35% bomuld.
Farve: Sand, Grøn og Sort.
Størrelser: 42-64

T.N. FASHION TLF. 46 73 32 86 WWW.PINEWOOD.DK

FRILUFTSBUKS SAHARA ZIP-OFF
Slidstærke, luftige og meget anvendelige bukser til foråret og
sommeren. Aftagelige ben gør buksen til en funktionel shorts.
Buksen er lavet i vores egen luftige og slidstærke TC-LiteTM,
som giver en behagelig komfort. Buksen er imprægneret for
at få vandafvisende egenskaber. 65% polyester,
35% bomuld. Farve: Sand, Grøn og Sort.
Størrelser: 42-64
www.fjd.dk
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FJDs efterårsprøve
ved Toftlund
Der var ikke så mange tilmeldinger som sidste år kun 11 hunde til start, håber på bedre
opbakning næste år.
Vi startede i et stort stykke roer, som ikke
alle hunde havde prøvet før, men det gik
ikke så ringe. Alle fik deres første slip i
roerne.
Derefter gik vi på stubmarker resten af
dagen. Fuglende var hjemme, og alle havde
chance til fugl. Vi havde 18 gange fugl på
vingerne.
Vi havde ikke så mange præmieringer, men
en god dag i marken.
Jeg vil godt takke mine hjælpere og
lodsejer for hjælpen og lån af terræn og
tak til hundefolket for en god stemning og
sportsånd i marken, og tak til Jacob for en
god bedømmelse af hundene.
1. præmie
Lykkeager´s Diva, ruhår, Steen Henningsen
2. præmie
Havreballegaard Askan, ruhår, Kurt Rosendahl

Frokosthygge.

Mvh Mikkel Lawaetz

Stand og sekundering ved Toftlund.

En nyuddannet dommer, Jakob Poulsen, i arbejde.

Kom så og sejrede
FJDs prøve ved Kolding
Vi var to hold i Kolding - ialt 21 hunde – som gik i et strålende efterårsvejr.
Theo Kerklaan fra Holland opnåede på henholdsvis prøven i Kolding og prøven ved
Svenborg med Dansk Dynasty Doede 1 x 1.pr. ÅK og 1 X 2.pr ÅK samt Dansk Dynasty
Enrico 1 X 1. ÅK.
Et meget flot resultat. Vi kipper med flaget.

Fortsættes side 19.

12

www.fjd.dk

Theo Kerklaan og Enrico.

Har du været inde på FJDs hjemmeside i dag?
Spændende nyheder og mange gode tips til vildtpleje.
www.fjd.dk

- Hos Harbo’s
Proﬁlteknik ﬁnder
du en række af de
produkter du har
brug for til jagt og
jagthunde.

KRAGBORG RÅFODER
DANSK BARF - når det er bedst!

Ring for et uforpligtende tilbud
• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko
Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116
mail: christian.harbo@mail.dk

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

Foto: Vicky Bjerring

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
z

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

z

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

z

FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

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

.DULQD5DVPXVVHQ

info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter

HUNDESPROG.DK
www.fjd.dk
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Opmærksomme medlemmer har sikkert
glædet sig over de mange artikler og indlæg
om markvildt, som har været i ”Jæger”
gennem de sidste måneder. Det vidner om,
at agerlandets fauna for alvor er sat i fokus,
og at Danmarks Jægerforbund har taget
førertrøjen på. Men det er også glædeligt, at
det sker i tæt samarbejde med FJD.

med, eller hvad ihærdige jægere har fået
igennem hos deres lodsejere. Men nu er
det altså morgenluft godt hjulpet på vej af
de nationale forvaltningsplaner for hare og
agerhøne.

Hen over sommeren har der været holdt
nogle møder mellem DJ og FJDs Markvildtudvalg og her er der aftalt et meget tæt
Det må indrømmes, at det har været en
samarbejde om de fremtidige initiativer på
vanskelig fødsel. I efteråret 2008 blev der
området. Hvis hele planen for markvildtet
efter filmen om agerhønen og det moderne
skal lykkes, så er man nemlig afhængig af
landbrug nedsat en arbejdsgruppe med
et godt og stærkt samarbejde. Danmarks Jærepræsentanter for Danmarks Jægerforbund, gerforbund har i høj grad brug for hundefolkene. Det er her interessen for markvildtet
Videncentret for Landbrug, Landbo Nord,
ligger. Det er her, man kan finde den store
HedeDanmark og FJD med det formål at
udarbejde konkrete forslag til, hvordan
frivillige entusiasme, og det er her, man kan
forvaltningstiltag kunne etableres i praksis.
finde de jægere, der har den fornødne viden
Arbejdet blev afleveret til toppen af Dansk
og indsigt til at kunne være med til at føre
Landbrug og DJ på et møde i februar i
planerne ud i praksis.
Herning.
På den anden side er hundefolkene (FJD)
Det første resultat af rapportens anbefalin- også meget afhængige af DJ. Her har man
ger var de tiltag, det i dag er muligt at fore- for det første en langt større pengekasse,
tage på landbrugsarealer, uden at det koster end vi råder over. Her har man den direkte
EU-støtte og uden, at det skal indberettes på kontakt til styrelse og ministerium, og her
ansøgningsskemaerne til enkeltbetalingsord- har man det administrative apparat, som er
ningen.
nødvendigt for, at man kan holde styr på de
mange tiltag.
Det var naturligvis et meget glædeligt
udfald af gruppens arbejde, men siden da er
Et af de steder, hvor man helt præcist vil
det stort set ikke blevet til andet, end hvad
kunne opleve samarbejdet, er på de informainteresserede landmænd selv er gået i gang

tionsmøder, som nødvendigvis skal holdes
rundt om i landet. Der vil blive lavet et
fælles koncept for sådanne møder, og der vil
blive lavet en power point, som skal bruges
uanset, om mødet holdes i Nykøbing F eller
Thisted.
Informationsmøderne vil være et vigtigt
element i at udbrede forvaltningsplanerne
til hele landet. Hvis jægere, landmænd, og
andre interesserede ikke ved, hvad der kan
og skal gøres, og hvordan, så vil det blive
meget vanskeligt, at få det hele til at fungere
i praksis.
FJDs Markvildtudvalg har i sommer
afholdt møde, hvor de mange tilknyttede
personer fra landsdelene deltog. Her blev
man bl.a enige om, at man ville opprioritere
oprettelse af en række forvaltningsområder,
som skal fungere som model og inspirationskilde til andre, der vil arbejde med at
igangsætte forvaltningstiltag.
I sommerens løb har der allerede været
en inspirationsaften i forvaltningsområdet
Øster Hjerm, ligesom der har været afholdt
en markvandring ved Aulum og Vildbjerg i
Midtjylland, hvor man så på faunastriber i
praksis.
I Markvildtudvalget fortsætter man også
med optælling af agerhøns for fuld kraft.
Tællinger er et vigtigt redskab i forhold til

Fokus på
Vi har gennem flere år snakket og snakket, men det er blevet
ved det. Nu skal der altså sættes handling bag ordene. Et tæt
og stærkt samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og
FJD vil sikre, at der nu kommer virkelig hjælp til agerlandets
fauna til gavn for jægere og hundefolk og til glæde for alle
naturbrugere.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Kim Henriksen m. fl.
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Der er mange muligheder rundt om i kulturlandskabet for at skabe den fornødne afveksling, der skal sikre gode yngle- og opholdsbiotober for markens dyreliv. Og rigtig
mange landmænd har en meget positiv holdning til at medvirke i en aktiv indsats for øget biodiversitet. Foto: Flemming Østergaard.

forvaltning. Hvis man ikke ved hvor stor en
bestand, man har, er det meget vanskeligt at
finde ud af, om de tiltag, man sætter i værk
virker.
Derfor bliver tællinger eller monitering,
som det hedder i fagsproget, en vigtig brik i
den fremtidige markvildtforvaltning.
På Vildtforvaltningsrådets møde d. 13.
og 14. september var forvaltningsplaner for
hare og agerhøne på dagsordenen. Baggrunden var Naturstyrelsen forslag til forvaltningsplaner, og de, der har fulgt lidt med, vil
vide, at såvel Danmarks Jægerforbund som
FJD og andre grønne organisationer har funder styrelsens forslag for uambitiøse. Derfor
havde DJ udarbejdet et konkret projekt, som
gerne skulle resultere i mindst 100 forvaltningsområder i 2014.
Det skal i den forbindelse nævnes, at FJDs
Markvildtudvalg gennem møder og samtaler
med repræsentanter for Jægerforbundet
har haft en ganske betydelig indflydelse på
forslagets udformning. Og det er forståeligt
nok, da det i høj grad bliver hundefolkene,
som skal levere varen, når der skal findes
ildsjæle til det store projekt.
Der var i Vildtforvaltningsrådet bred
opbakning til Jægerforbundets plan, som
formanden Claus Lind Christensen havde
lejlighed til at præsentere. Til ”Jagthunden”
siger Claus Lind Christensen: - Vi har nu

16

en historisk mulighed for at gøre det rigtige
lige nu. Regeringen har fokus på det åbne
land og større biodiversitet, og samtidig skal
Natur- og Landbrugskommisionen komme
med et udspil til, hvordan vi i fremtiden
forvalter agerlandet. Endelig kan man også
notere stigende EU-interesse for øget biodiversitet i det åbne land.
Det er også glædeligt at notere, at Vildtforvaltningsrådets medlemmer var overbevist
om, at Danmarks Jægerforbund kan stå i

spidsen for den storstilede plan.
Jægerforbundets formand er derfor klar
til ”at sætte skibet i søen”, og bruge al den
viden, vi gennem årene har indsamlet, og
omsætte den i praksis. Men han er også klar
over, at det bliver en stor opgave, som vil
komme til at trække store veksler på den
frivillige arbejdskraft. – Derfor skal vi også
sikre os, at de frivillige ikke kører død i
arbejdet, bl. a. fordi de ikke får den nødvendige faglige hjælp. – Derfor skal vi sikre, at

Der er brug for faglig rådgivningsbistand i forvaltningsområderne
Projekt Vildtforvaltning og miljøbeskytDerfor
er et af de punkter, man vil aftelse i Femern Bælt Regionen, der er
prøve,
hvis
projektet forlænges, netop den
samarbejdsprojekt mellem landmænd og
faglige
rådgivning.
- Vi vil ganske enkelt
jægere på begge sider af Femern Bælt er i
ansætte
en
konsulent
i et halvt år, og så
første omgang så småt ved at løbe ud, men
se,
hvordan
det
fungerer,
slutter Christian
projektkoordinator Christian Clausen siger
Clausen.
til Jagthunden, at man har søgt om forlænDet kan lige tilføjes, at vi som en del af
gelse af projektet i et år. – Tyskerne er med,
projektet
også er ved at lære tyskerne at
og Danmarks Jægerforbund er også med, så
tælle
høns
med stående hund. I foråret var
nu er det blot om, at EU-kassen kan bevilge
der
således
fem danske hundeførere med
lidt flere penge, tilføjer han.
syv
hunde,
Jørn
Pagh Berthelsen (DCH)
Christian Clausen fortæller, at man foreog
Bent
O.
Rasmussen
(DJ) i Tyskland for
løbig har uddraget tre vigtige hovedpunkter
at
lære
tyskerne,
hvordan
vi gør. Det var
af projektet nemlig:
helt
klart
en
succes
og
et
konkret
udbytte
•
Landbrugsrådgivningen er en vigtig
af
samarbejdet
på
tværs
af
landgrænse
og
medspiller på banen
vand.
•
Det frivillige arbejde skal holdes i
gang

Det dansk-tyske samarbejde

www.fjd.dk
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Jægerne med de stående hunde bliver meget centrale personer i den fremtidi markvildtforvaltning. Det er her
man skal hente ildsjælene, der kan holde de lokale initiativer i gang. Foto: Flemming Østergaard.

sætningen er realistisk og målbar. Ellers kan
man jo ikke finde ud af, om indsatsen virker.
Og så skal man ellers i gang med alle de
praktiske tiltag, som netværk af foderautoOg hvad kan vi så forvente os? For det
mater, etablering af natur- og faunastriber,
første skal vi i løbet af efteråret have lavet
prædatorkontrol, familieflokke etc.
en helt konkret plan for, hvordan forvaltninSå må man ellers arbejde med forvaltgen skal foregå i praksis. Hvem gør hvad,
ningsområderne i nogle år og via fortsat mohvordan og hvornår.
nitering holde øje med, om tiltagene virker.
Dernæst må man regne med, at arbejdet for Helt personlig har jeg det håb, at man såvel
at skaffe 100 forvaltningsområder sættes i
hos politikere som styrelse forstår vigtiggang, og det skal bl.a. ske via informations- heden af en langsigtet plan. For jeg ved af
arrangementer rundt om i landet. Man kan
egen erfaring, at der kan gå flere år, før man
også være ret overbevist om, at områderne
kan måle virkningen af de biotopforbedrinikke kommer til at ligne hinanden, fordi de
ger, man har foretaget.
for det første er geografisk forskellige, og
Jeg har også det håb og ønske, at man
for det andet kan have forskellige ønsker
såvel i Vildtforvaltningsrådet som hos mimed netop deres område. Vigtigt er det
nisteren forstår, at en vigtig løftestang til f.
imidlertid, at der tænkes bredt, så man gen- eks. at sikre agerhønen fremgang er at spole
nem planer og tiltag sikrer, at flest mulige
jagttiden tilbage til det tidligere niveau.
arter får gavn af indsatsen.
Skal mange jægere gøres interesseret, så
I hvert enkelt forvaltningsområde, skal der skal der også være en jagtmulighed, og da
være tovholdere, som tager sig af henholds- mange ikke begynder jagten før 1. weekend
vis det overordnede, som det praktiske ari oktober, så har de med den nuværende
bejde. Så skal man have lavet en monitering. jagttid kun ca. en uge at jage agerhøns i, og
Hvis vi bruger agerhønen som eksempel,
det skaber desværre ikke den store interesse
skal man vide, hvor mange par der findes på
Lad os håbe at de nye vinde og den store
arealerne, og dernæst skal man have lavet en begejstring bliver løftestangen til det arbejde
målsætning for området.
som skal føre til, at vi rundt om i landet
Denne målsætning kan og vil med garanti
får skabt bæredygtige bestande af bl.a.
være forskellig fra område til område, og
agerhøns, der kan danne grundlag for jagt,
det gør ikke noget. Det vigtige er, at måltræning og prøver med stående hunde.

Forvaltningsplanerne skal gerne sikre fremgang for
hare, agerhøne og fasan, når det gælderd e jagtbare
arter. Foto: Flemming Østergaard.

man rundt om i forvaltningsområderne kan
trække på professionel rådgivning, slutter
Claus Lind Christensen.

www.fjd.dk

Den øgede biodiversitet, skal virke bredt og også
forbedre forholdene for bl.a. nytteinsekterne. Foto:
Johannes Mørch.

Øget mangfoldighed skal helst komme alle naturbrugere til gavn. Foto: Flemming Østergaard.
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Bliv kunde i sædbanken
Dansk Pointer Klub har oprettet en sædbank. Den er åben for alle racer, så det kan måske
være en god idé at benytte sig af tilbuddet. Her kan du læse mere om bankens „likviditet“, og
hvordan du kan blive kunde i banlken.
Tekst og foto: Anne-Marie Petersen

Aftapningen er i fuld gang.

Det er nu halvandet år siden, at DPK’s
Avlsfond købte en beholder til opbevaring
af sæd. Beholderen opbevares hos dyrlæge
Jacob Daasbjerg i Bjerringbro, hvor sæden
også tappes. Rent praktisk foregår det således, at når der er 5 hunde, som skal tappes
aftaler Laust Nørskov og Jacob Daasbjerg
en dato. Tapningen foregår fra kl. 17.00 til
ud på aftenen. For at stimulere hanhunden
er der en løbsk tæve med ved tapningen.
Alt om tapning og opbevaring af sæd kan
der læses om på DPK’s hjemmeside. www.
pointerklub.dk
Hvordan går det så lige med at få fyldt
noget sæd i beholderen?
Det går rigtig fint, der har været syv tappe
dage, sæd fra 20 hanhunde ligger i beholderen. Jeg vil her nævne at der i beholderen
ligger sæd fra seks pointere, fire Gordon
Setter, fire Breton, en Engelsk setter, fire
kontinentale og en Rottweiler. DPK’s sædbank er åben for alle racer, det er gratis at få
opbevaret sæd for medlemmer af DPK.
For den som er hurtig til regning hænger
det ikke sammen med syv tapninger og fem
hunde, så skulle der jo ligge meget mere i
beholderen, men det lykkes ikke altid at få
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en god tapning på alle hunde.
Der er nogle hunde, som har dårlig sædkvalitet, hvilket der kan være mange årsager
til, alder kan være en af dem. Den bedste
alder for tapning er mellem 2 og 6 år. Det er
en fordel, at hunden har parret nyligt, eller
er nylig tappet.
En anden årsag til at tapning mislykkes
er, at hanhunden ikke opfatter miljøet til en
parring naturligt. En hanhund der har parret
naturlig mange gange, kan nægte denne
kunstige seance. Nogle hanhunde bliver
nervøse, og kan ikke afgive sæden, de vil
egentlig gerne, men der kommer bare ikke
noget.
Hvornår skal vi så tappe vores hanhund?
Ja det er jo det store spørgsmål? Skal vi
vente til den er gammel og har opnået en
masse på prøver, med risiko for dårlig
sædkvalitet og manglende lyst. Eller skal vi
tappe den, når de har opnået 1.pr. i åbenklasse og har en Very God på udstilling, og
dermed være mere sikker på en tapning med
god sædkvalitet. Det er nogle overvejelser,
som man skal gøre sig.
Hvis det viser sig senere, at den hund
www.fjd.dk

desværre ikke var god nok alligevel, og man
ikke ønsker, at denne hund skal videre i
avlen, kan man jo fjerne den fra sædbanken
og give plads til en anden lovende hund.
Prisen for en tapning er knap kr. 3000,Næste tapning er i september-oktober
2012. Tre hunde er i skrivende stund tilmeldt.
Al henvendelse omkring tapning skal ske
til Laust Nørskov, telefon 21 29 05 47.

Det er koldt derinde. Beholderen som sæden opbevares i.

FJD s efterårsmarkprøve ved Bramming

Søndag d. 9. september afholdt vi FJDs
efterårsmarkprøve ved Bramming.
Vejret viste sig fra sin bedste side, høj
solskin og 20 – 25 grader. Dette blev dog
meget varmt for hundene.
I alt stillede 28 hunde, heraf 12 unghunde
på prøven, disse blev fordelt på tre hold. På
alle terræner viste det sig, at vores sommerudsætning havde været stor succes. Vi så
masser af vildt gennem dagen. Dette endte
op i, at der blev givet 6 x 1. præmier og 4
x 2. præmie. 3 af 1. præmierne blev givet i
ungdomsklasse, resten i åben klasse.
Minna Clausen

Agerhønefonden har brug for din
støtte.

Præmierede hunde på FJDs efterårsprøve ved Barrit.

Hubertus for nye jægere

vel DPKs som ESKs efterårsvinderklasse, så
en enkelt kleiner münsterländer måtte tage
kampen op med de mange bretoner. Men på
et lignende arrangement i oktober på Sjælland er der flere racer repræsenteret.
Vejret viste sig fra sin smukkeste side.
Solskin og let vind fra nordvest. Og høns
var der nok af. Alle havde chancer for at
fælde fugle i løbet af dagen, men når man
ikke er vant til jagtformen, er det somme
tider lettere sagt end gjort. Også hundeførerne skød forbi.
Alene den faktor, at vildtet bevæger sig
bort fra jægeren, når man jager med stående
hund, i stedet for at komme til jægeren, som
det sker under næsten alle andre jagtformer,
er en udfordring for de fleste, når de ikke
har prøvet det før.
Så trods ihærdigt arbejde af hundene, så
Oskar Stenhøj, Henrik Jørgensen (med kleiner) og Mejner Thorup Therkelsen hører opmærksomt efter, medens lykkedes det ikke at få fældet fugl, men alle
var alligevel enige om, at de havde haft en
hundefører Jens Christian Kjær instruerer.
fantastisk fin dag.
15 forventningsfulde personer, heraf 7 nyjæ- bedste par, men det er ikke det vigtigste. Det Det er et virkelig godt initiativ, og det
gere, var søndag d. 23. september samlet om vigtigste er, at lære nye jægere om jagt med er helt sikkert vejen frem, hvis vil have
et godt morgenfoder hos Kis og Jan Nielsen stående hund.
fremgang for de stående jagthunderacer.
i Aulum. Anledningen var, at BretonklubDBKs formand, Søren Stenhøj bød velVi må sinpelthen lære de nye jægere, hvad
ben havde arrangeret hubertusjagt for nye
kommen, hvorefter Jan Nielsen tog over og det er man gør og hvordan. Der skal fra
jægere.
forklarede om dagens program, agerhøneredaktionen lyde en kraftig opfordring til, at
Ideen er, at en ny-jæger og en rutineret
jagt, og så var det ellers med at få den sidste man næste år på tværs af racerne arrangerer
hundefører går sammen og skal forsøge,
kaffe slugt, komme i tøjet og få fat i hunde
lignende hubertusjagter rundt om i landet.
at nedlægge op til fire agerhøns i løbet af
og geværer, for nu skulle man på jagt.
Mejner Thorup Therkelsen og Jens Chr.
den tildelte slip-/jagtid. Samtidig indlægArrangementer var egentlig åben for alle
Kjær blev iøvrigt dagens bedste duo.
ger man så en lille konkurrence om dagens
racer, men faldt desværre sammen med såFlemming Østergaard
www.fjd.dk
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Få lys på din hund
kampagne for lys på hund og ejer
Tekst: Jagthunden
Foto: Anette Kristensen

Dobbelt så mange danske hunde rammes af biler i vinterhalvåret som i sommerhalvåret. Langt størstedelen af ulykkerne
kunne undgås, hvis hundeejeren og hunden bar lygter og reflekser i mørket. En ny landsdækkende kampagne forsøger nu
at gøre hundeejerne opmærksomme på problemets omfang.

I følge en pressemeddelelse fra Orbiloc aps.
rammes dobbelt så mange danske hunde af
biler i vinterhalvåret som i sommerhalvåret.
Langt størstedelen af ulykkerne kunne undgås, hvis hundeejeren og hunden bar lygter
og reflekser i mørket. En ny landsdækkende
kampagne forsøger nu at gøre hundeejerne
opmærksomme på problemets omfang.
Videre hedder det: „Efterårets og vinterens
mørke er hvert år skyld i mange ulykker på
de danske veje, og en del af disse omfatter
hundeejere på tur med hunden – uden lys
og reflekser. Tal fra Falck og Dyrekassen
Danmark viser, at der gennemsnitlig er 84
procent flere påkørsler af hunde i vinterhalvåret sammenlignet med sommerhalvåret,
hvor bilisterne bedre kan se ejere og hunde
på vejene.
Tallet betyder, at næsten dobbelt så mange
hunde rammes af biler på de danske veje i
vinterhalvåret sammenlignet med sommerhalvåret, og antallet er sandsynligvis meget
større, da mange involverede hundeejere
enten ikke får ringet til Dyrenes vagtcentral
1812 eller Falck, eller måske ikke har en
sygeforsikring på hunden.
Én påkørsel er én for mange, mener en
række virksomheder og foreninger, der for
første gang går sammen om at gøre hundeejere opmærksom på nødvendigheden af
at sætte lys og reflekser på både hunden og
ejeren selv, når disse færdes ude i vinterhalvåret.
Det sker via den landsdækkende kampagne
”Oplyst”, der via en lang række tiltag forsøger at ramme så mange danske hundeejere
som muligt. Udover plakater og flyers, som
sammen med gratis refleksbånd kan rekvireres hos de deltagende samarbejdspartnere,
er der lavet en OBS-film, som vises på DR
i uge 40 og 41. Desuden kan hundeejere og
andre interesserede søge oplysninger via
hjemmesiden www.oplyst.org.“
Kampagnen giver også mange gode råd til
hundeejerne, og man påpeger, at der i dag
findes mange forskellige muligheder for at
blive mere synlige ved hjælp af lys og reflekser til både hund og ejer i form af veste,
halsbånd og liner, der reflekterer lys. Ejerne
kan også iføre sig refleksveste og -bånd
samt vælge lyst overtøj i stedet for mørkt,
når de går ud med hunden om vinteren.
Hundeejeren kan desuden med fordel sætte
en kraftig lygte på hundens halsbånd og
line, sådan at bilisterne kan se hundeejeren
og hunden, inden billygternes lys rammer
reflekserne.
I kampagnen deltager en række foreninger,
og firmaer, og det er deres håb, at de danske
hundeejere vil tage budskabet om øget
synlighed på vejene i kampagnen ”Oplyst”
til sig, så antallet af skadede eller dræbte
hundeejere og hunde i trafikken kan bringes
varigt ned.

Refelks og lys på såvel hund som
ejer. det kan ses på lang afstand.
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I mørke er alle
hunde grå

Han er ikke nem at se, og går hundejeren som idette tilfælde oven i købet i
den forkerte side af vejen, så er muligheden for en påkørsel til stede.

Gode råd når du færdes i trafikken
med din hund
•
•
•
•
•
•

Brug kort line i trafikken, især om aftenen
Sørg for, at hunden har reflekser i halsbåndet
Gå i venstre side, med hunden væk fra trafikken
Sæt en kraftig lygte i halsbåndet, eller på dig selv
Brug refleksvest, hvis du går tur i mørke områder
Stå stille i vejsiden, hvis du er i tvivl, om du er synlig
nok

Det er meget ubehageligt, hvis ens hund bliver påkørt af en bil. For en jagthund og dens ejer er det ekstra problematisk, idet den nemt kan være skadet
så meget, at selv om den overlever, ikke længere kan anvendes til jagt.

På redaktionen vil vi gerne slå et slag for, at man bakker
kampagnen op og tænker sig meget godt om, når man færdes
på vejene med hunden i de mørke måneder.
Mange hundeejere har kun de mørke timer til hundeluftning,
nemlig tidligt om morgenen og efter arbejde. Så husk det nu.
Lys og refleks på såvel hund som ejer.

Den professionelle hundelygte

Bag kampagnen ”Oplyst” står :
Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kennel Klub (DKK), Danmarks
civile Hundeførerforening (DcH), Dansk Dyreværn Århus,
Husdyrenes Vel Fyn, Redningshunden Danmark, Falck, Dyrekassen Danmark, Royal Canin og Orbiloc.

www.orbiloc.com
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Tekst: Flemming Nilsen
Foto: Flemming Østergaard m. fl.

Den stående jagthund

og fremtiden

FJD afholdt markedsføringsworkshop I Ejbyhallen på Fyn den 31. august. Hovedtemaet var:
Hvordan markedsfører vi jagten med stående hund, de stående racer og vore specialklubber
bedst muligt?

Kan vi markedsføre jagt med stående
hund som en helt speciel og uniq
oplevelse?
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Et udpluk af deltagerne ved FJDs workshop. Diskussionslysten var stor, og der kom mange spændende ider på bordet den fredag eftermiddag i Ejby. Har vi f. eks. det rigtige navn? Fællesrepræsentationen for... Det er en helt spiritusprøve.
Kan vi modernisere FJD, så budskabet om hvem vi er, og hvad vi vil, trænger klart igennem?

Der deltog godt 30 repræsentanter fra de
stående hundes klubber. Der var altså samlet
rigtig megen erfaring til denne workshop.
Man mødtes kl. 12.30 til en frokost og hen
mod kl. 13.30 gik arbejdet så i gang.
Der var indledende oplæg af formanden
for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling og
indehaver af Jyda Sign Aps., Jens Peder Kristiansen og afdelingsleder og indkøbschef
hos Siemens Wind Power, Rune Riishøj.
Oplægsholderne fortale om deres erfaringer
med markedsføring og udarbejdelse af virksomhedsstrategier. Som jeg tolker det – er
det vigtigste i en virksomhed eller organisation, nogle konktete handlingsplaner, der
fører mod de mål, der er sat, og som gradvis
kan virkeliggøres og som er målbare.
Der blev ligeledes fortalt om idéudvikling,
og her kunne Jens Peder Kristiansen bl.a.
fortælle, at man i Danmarks Biavlerforening
havde haft held til at vende udviklingen, så
det i dag pludselig er populært at lege med
bier i fritiden.
Derefter blev der afholdt en workshop,
hvor vi i grupper arbejdede med forskellige
spørgsmål – inden for temaerne: -Målsætning, -Vores image, -Hvad kan specialklubberne tilbyde, - PR, -Nye ideer og –Avlsarbejdet, til hver emne var der 3- 5 spørgsmål.
Spørgsmålene blev drøftet og bearbejdet
af alle grupper, Hver gruppe nåede fire af
emnerne. Grupperne nedskrev deres anbefalinger af løsninger til de stillede spørgsmål
og afleverede deres svar, som nu ligger hos
Bent Olsen, FJDs sekretær, så jeg venter
spændet på hvilke resultater og forhåbentlig
konkret handlingsplaner, der kommer på

papiret/ hjemmesiden i de næste måneder.
Selv sad jeg i en gruppe hvor det bl.a. blev
foreslået, at vi på tværs af klubberne får
etableret regionale træningsmuligheder. Det
var vist under emnet ”Nye ideer” Et forslag
som jeg kun kan støtte på det varmeste, som
relativ ny hundefører.
Dette med baggrund i en Case fra Gordon
Setter verdenen: En ny hundefører kører fra
Skagen til Løgumkloster for at træne flere
gange hen over foråret, ja endda til Sjælland. Her mener jeg personligt, at bestyrelserne for de engelske hundeklubber bør
sætte sig sammen og etablerer regionale (ca.
som de nye regioner Nord – Midt – Syd –
Sjælland etc.) udvalg. Det samme kunne
også lade sig gøre for de kontinentale.
Disse regionale udvalg skal via et kommissorium arbejde for, at klubbernes medlemmer støttes i at få muligheder for regional
træning, under kyndig vejledning af erfarne
hundefører.
Udvalgene der bør bestå af bestyrelsesmedlemmer fra de respektive klubber, disse
udvalgsmedlemmer vil med stor sandsynlighed havet et godt netværk.
Netværket skal være med til at skaffe
træningsarealer – udvalgene kunne i den
forbindelse også medvirke til, at påvirke
jordejerne til, at lave tiltag der fremmer
levevilkårene for markvildtet.
Det regionale udvalg kunne også være med
til at lave PR. for jagthundearbejdet, f.eks.
for nye jagttegnsaspiranter. Ved Åbengård
arrangementer kunne udvalget også fremvise de stående hunde for såvel landmændene som de mange besøgende.

www.fjd.dk

Kan vi profilere os på vores ihærdige arbejde
for at forbedre forholdene for markvildtet?
Foto: Svend Erik Jensen.

Skal vi etablere regional træning på tværs af
racer, så medlemstilbuddene ligger lige uden
for døren?
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Kan opdrætterne gøre noget for, at det bliver mere populært at anskaffe sig en stående jagthund?
Foto: Jens Velling.

Efter en velfortjent kaffepause var der
paneldiskussion om, hvordan vi udnytter
medierne bedst muligt. Panelet bestod af
Rune Riishøj, Kristian Frøkjær, Johanna
Jongstra og Henrik Raae Andersen.
Flemming Østergaard stillede nogle hovedspørgsmål, som så blev taget op af panelet.
Her kunne deltagerne i salen så replicere og
komme med indspark og forslag.
Samlet set, er der ingen tvivl om, at vi kan
bruge medierne langt bedre. Jagthunden kan
blive bedre, FJDs hjemmeside kan blive
bedre, så den ikke blot er til for medlemmerne, men også sælger ”billetter” ud i den
almindelige jægerskare. Det vil sikkert også
være en god idé at reklamere på de mest
besøgte hjemmesider osv.
Der var stor lyst blandt såvel panelet som
workshopdeltagerne til at give deres besyv
med, så det blev en god og livlig afslutning
på en begivenhedsrig eftermiddag.
Kl. 16.45 rundede FJDs formand Henrik
Raae Andersen eftermiddagen af, inden
deltagerne kl. 17 spredtes ud i jagthundedanmark igen.
Sådan kom der mange ideer og forslag
frem – det vi nu må forvente fra ”FJD”, er at
man i udvalgene får prioriteret de indkomne
svar på spørgsmålene samt ideerne.
Efter prioriteringen kommer det store arbejde. Der skal justeres på nogle målene, når
det er på plads, skal der lave handlingsplaner, der beskriver hvorledes vi kommer frem
til målene, som skal være målbare.
Men mens vi venter, skal vi hver især
arbejde videre med vores arbejde for de
stående jagthunde.
Køreplanen er, at der d. 14. november
afholdes et bestyrelsesmøde i FJD. Her
evalueres workshoppen, og der nedsættes et
adhoc-udvalg, som skal arbejde videre med
de mange ideer.

Hvordan udnytter vi medierne bedst muligt? Kan FJDs hjemmeside også komme til at virke som
„billetsalg“ for stående hunde?

Træningsudstyr til jagthunden

JENS BANG

Strandgade 19 . 5610 Assens . Tlf. 64 71 10 61 . Fax 64 71 32 61
Biltlf. 40 26 70 61 . CVR nr. 61 30 40 10
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk
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Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse
Boots kr. 800,-
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Cloogs kr. 510,-

Tilskud og pleje
- naturlige og giŌfrie

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

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

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Kommentarer til N.P. Olesens indlæg
vedrørende vinderklasse bedømmelser.
Lad mig indledningsvis erklære mig enig i
de fleste af N.P’s synspunkter.
Derefter redegøre for mine egne og dommerudvalgets synspunkter medens jeg var
medlem, og indholdet i dommeruddannelsen.
Det er dommeren der afgør, hvornår
hunden skal kobles ved makkers stand. Det
er forkert, når det meddeles kollektivt om
morgenen, som N.P. beskriver.
Dommeren løber ikke, når der afvikles ÅK
og VK. Det er i orden, at hundeføreren er
hurtigt oppe ved sin hund.
Det kan accepteres, at man som dommer i
UK er hurtig, men når man nærmer sig den
stående så går man.
Vi skal have hunde, der kan holde deres
stand.
Et af den engelske hunds adelsmærker er
sekundering. Når lejlighed gives, skal en
engelsk hund sekundere spontant, hvis den
skal tildeles 1A.
Den regel skal efter min mening fastholdes. Vi ser i VK hunde, der ikke vil sekundere og går ” råt ” ind foran stående partner.
Der er enkelte hundefolk, der påstår, at der
findes stammer, der ikke vil sekundere. Ved
sekundering er det dommeren, der afgør,
hvornår hunden må kobles og ikke hundeføreren.
En hund i VK skal kunne ”holde til”, at der
fældes fugl for makkeren, og kan den ikke
det, er det ud. I VK skal hunden afprøves i
alle de disipliner i fælles markprøve regler,
den under afprøvningen kommer ud for.
Det er ikke målet for dommeren, at få
mange hunde som vindere, men at få de
rigtige hunde som vindere.
En stand, hvor skytterne er fremme og tilladelse til rejsning er givet, og det viser sig,
at hunden ikke kan påvise vildt, skal give
et minus i bogen. I særdeleshed hvis det
forekommer i matchningen.
Ingen hund skal ”pakkes ind”, det tjener
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ikke hundesporten og avlen.
Den ”flinke” eller ”konfliktsky” dommer
tjener ikke avlen. En ”gammel ” hundemand
fra Viborg sagde til mig for mange år siden,
at det var dommerne, der var ansvarlige for
kvaliteten af vore hunde.
Når der om eftermiddagen i VK er flere
dommere, skal max. to være fremme
sammen med ordførende dommer. De to
meddommere skal fungere som linjevogtere.
Det er ikke korrekt, når tre dommere går”
klistret” op ad hinanden.
Gamle Ane synspunktet, som NP fremfører, deler jeg ikke. Når man som NP og
undertegnede når op i årene, så synes man at
tiderne og dommerne var bedre for 30 – 40
år siden.
Jeg vover den påstand, at gennemsnittet af
dommerne dømmer bedre i dag en for 30 år
siden.
Med venlig hilsen
Christian Johansen.

Har føreren opnået det ønskede resultat
på den 1. prøve, burde det være muligt at
trække sig fra den næste prøve, således at
en i kø ventende hundefører kan komme
til, uden at man mister hele tilmeldingsgebyret. Et beløb til evt. omkostninger skal
selvfølgeligt fratrækkes. Er der ikke nogen
ny betalende (i kø ventende), kan ønsket om
tilbagebetaling ikke finde sted!
Kære Carsten,
Fuldbrugsprøven er adgangsgivende til VK,
se dette uddrag af FMR:
§ 12. Stk. 4. Vinderklasse: Kontinentale:
For hunde, som har opnået to 1. præmier i
åben/brugsklasse/fuldbrugsprøve eller en
kombination heraf, og som har bestået S &
A-prøven/JUA-prøven (se § 28 stk. 3).
Vedr. Tilbagebetaling af gebyret ifm. Fuldbrugsprøver arbejder DJU med at finde en
løsning, se ref. fra 02.12.
Med venlig hilsen
Henrik R. A.

Fuldbrugsprøver og vinderklasser
Kære beslutningstagere
Tak for det store arbejde i laver for os hundeejere.
Og så til sagen:
Som prøveleder undrer det mig, at fuldbrugsprøven ikke er adgangsgivende til
Vinderklassen. Jeg er opmærksom på, at
selve kaninslæbet ikke er på fuldbrugsprøven, men i stedet er der da et for hundene,
meget sværere ræveslæb.
Opnås der 1. præmie, ser jeg ingen grund
til at fuldbrugsprøven ikke skulle være
yderst adgangsgivende.
Har hunden på markarbejde opnået max.
point, kunne dette gælde som nr. to 1. præmie, dette er måske ikke så nemt at kontrollere med vort web system!
Med venlig hilsen
Carsten Trøjborg
C.Troejborg@hotmail.com
Ps. Vedr. tilmelding til flere fuldbrugsprøver!

www.fjd.dk

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel
Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

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

SIGNAL 8682 5500
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Bredsten 2012
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DRK´s udstilling set gennem redaktørens briller

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.
I skrivende stund ingen møder planlagt.

Opdrættermøde
Bestyrelsen har planer om at afholde et opdrættermøde , da vi ved og hører fra flere
medlemmer at der diskuteres ude i landet
vil vi meget gerne modtage oplæg/gode
ideer så i er med til at præge emnerne for
dagen og den fremtidige kurs for vores avl
Du kan skrive dit forslag til Torben Mørup formand@ruhaar.dk.

Årbog
Årbogen 2012 Udkommer marts 2013 Har
du allerede stående ordre modtager du
årbogen automatisk Ellers bestil årbogen
hos kassereren nu Årbog 2012 koster 200
kr. der opkræves til februar sammen med
kontingentet for 2013

Igen i år var klubbens udstilling lagt i Bredsten og efter ønske fra de andre klubber var
der i år fælles middag og spisning, der var
lavet app. og jagt sti af de lokale jagtforeninger.
Ekstra telte borde – stole var slæbt til og en
mindre hær af hjælper havde været i gang
dagen før for at få udstillings pladsen op at
stå… tak til jer ..
Bestyrelsen har ”Vredet hjernen ” læst på
bruger undersøgelsen om ønsker fra vores
medlemmer, hvad de ønskede for at deltage
i udstillingerne….
Social sammen vær – fælles spisning/Grill
– andre ting at tage sig til mens man venter
var ønskerne, og i år kunne redaktøren se
den største bespisning uden døres i DRK´s
historie – masser af muligheder for at hunde
og børn kunne underholdes på aport banen
og jagt sti.. Hr Svan havde tømt skabe og
bøjler så han kunne slå sin bod op med nem
adgang til klubbens varer..

I år havde vi fornøjelsen af Knud V Jensen
til Hanner og her var Connie aspirant som
heldigvis holder på med sin uddannelse og
snart er færdig med Ruhår og skal vider med
flere grp. 7 hunde racer. Desværre var der
ikke mange hanner i år..
Tæverne havde udenlands dommer på, her
havde klubben inviteret Sharon Pinkerton
fra UK og set med redaktørens øjne var det
en fornøjelse at se hende dømme, her får vi
nok et virkelig billede af den standard vi har
på Ruhår i Danmark da hun jo intet kender
til linier .
Men hvad ved Redaktøren også om udstilling og Ruhår !!!!!!
Tak til alle jer der bakkede op om arrangementet og hjalp på hver sin måde, håber vi
ses igen næste år.
Lars Hansen

Dansk og udenlandsk dommer, noget for
en hver smag, yder mere var der rabat på
alle tilmeldte hunde på 100,- kr så der blev
taget hensyn til ”Den meget omtalte krise ”
men alligevel kan redaktøren konstatere at
der kun var tilmeldt 54 hunde og at Korthår
samt Kl. Münsterlænder kunne ikke engang
til sammen mønstre samme antal…
Jeg undres hvad mon der er galt… eller er
der bare ikke noget galt, vi er måske ikke
flere der interesser sig for udstilling, er det
mon ikke sådan at langt de fleste er brugshunde folk og jægere som kommer 1 gang
med hver hund og så er der en lille kærne
der går op i udstilling, det tror jeg.

En beretning fra det lokale
hundearbejde.
I område Hobro har man et stort aktivitets
niveau, der er noget på alle hylder men især
en disciplin som vi Ruhårs folk bryster os af
holder de højt i Hobro området..
I en år række har Egon Svenstrup og en
håndfuld gæve hjælpere hvert år afholdt en
seriøs træning af ræve slæb, ikke at man er
useriøse andre steder, men det bemærkes at
der altid er stor tilslutning til de aftner hvor
der trænes, folk kommer faktisk langt vejs
fra.

www.fjd.dk

Tak til Egon og de gæve gutter jeg hører
fra mange sider at det er utroligt populært at
komme hos jer.. Men kronen på værket kom
da vist i år, på den anerkendte Ræve slæbs
prøve var der tilmeldt 21 Ruhår og de 18
bestod, ikke alene var der 21 men hele 18
bestod, man bliver da helt glad i sit Ruhår
hjerte..
Jeg håber rigtige mange vil fortsætte med
at bakke jer op og at i fortsætter denne fine
træning langt ud i fremtiden..
Knæk og bræk der ude med de friske ræve .
Lars Hansen
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Dansk Ruhår Klubs områder

Skanderborg området:

adresser og aktiviteter

Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…

Hirtshals området:

I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes nedstående træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år.
Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring
7580 1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, Ulsted,
9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk
Anden træning
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på
51919439
Fuldbrugstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen
på 51919439
Ringtræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på
51919439

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755
Snedsted. 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

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

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej
71, 8620 Kjellerup. Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk
Områdemøde:
Årlig område møde 2012 for område Herning,
bliver d. 7/11 kl. 19.30 i Egeris Hytten, ejstrupvej,
Egeris. Program for aftenen kommer senere på året
på hjemmesiden.
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Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 31. kl. 19.00. Pris
Kr. 150,00 Første gang mødes vi ved Tørring Brug

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

Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til
næste år. Område 10’s mest vindende Ruhår kåres
fra DM 2011 til DM 2012. Onsdag d. 24.10.12
kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18,
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Tilmelding til
Jørgen Madsen 5 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@
Ruhaar.dk

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

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,
2625 Vallensbæk. Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk
E-mail: roskilde@ruhaar.dk
Oktober - November
Lydighedstræning for unge og ældre hunde, nærmere info herom senere

Slagelse området:

Aktivitets udvalg:
Hans C Clausen 2670 3356 Hans Gregersen 2280
0081

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

Aabenraa området:

Nykøbing Falster området:

Pt: Ingen kontaktmand men se nedenfor…
Nyt udvalg der måske vil lave nogle aktiviteter
meldte sig Johannes Nielsen, Chris Johansen,
Johnny Johansen, Thomas Thomasen, Herman
Zauner
De planlagte aktiviteter for 2012 vil blive gennemført.

Fyn området:
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,
5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk

www.fjd.dk

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

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

Korthaarklubben
Korthaarklubbens udstilling i Bredsten, lørdag den 4. august

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
Webmaster:
Birte Johansen, Dengsøvej 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

Til ve. BIR Nordboen Ryz, ejer Knud Hansen, til hø.
BIM Gomards Haya ejer Ib Sørensen.

Hygge blandt medlemmerne mens frokosten det gode grillmad med tilbehør blev indtaget.

Der var tilmeldt 39 korthaar, heraf 22 hanner og 17 tæver, samt 2 avlsklasser og 3
opdrætsklasser. En mærkbar fremgang sammenholdt med sidste års udstilling.
Alle tæver blev bedømt af Ivar Tang og alle
hanner, BIR og BIM samt avls- og opdrætsklasse af Flemming Konnerup. Sekretærer
var Lise Bundgaard og Birgit Brandt.
Vejret var fra morgenstunden fint med sol
og let vind, kun afbrudt af en lille forfriskende regnbyge midt på dagen. Klubbens
formand og udstillingsleder Hans Martin
Christensen åbnede udstillingen klokken
10.00. Klubben havde inviteret på morgenkaffe og senere grillmad til medlemmerne.
Klubben havde inviteret 6 hunde som
i 2011 havde opnået championattitler,
3 hunde var mødt. Efter middag, inden
matchning, gav Flemming Konnerup et kort
sammendrag af hundenes opnåede resultater, samt hvad kravene er for opnåelse af de
forskellige championater.
Følgende hunde opnåede placering:
Juniorklasse hanner:
Excellent 1.vinder: Gomards Scott
DK07845/2011 E: Knud Hansen, Katterød.
Very Good 2. vinder: Baron DK17801/2011
E: Morten Nielsen, Hegnsvig.
Very Good 3. vinder: Bufas DK17811/2011
E: Ejnar Poulsen, Vojens.
Very Good 4. Vinder: Petermanns Marko
www.fjd.dk

DK14904/2011 E: Stig Elkjær Langeskov.
Åben klasse hanner:
Very Good 1. vinder: Brejdabliks Balder
DK10510/2010 E: Anders Friis, Skærbæk.
Very Good 2. Vinder: Søborggårds Zeus 1.
DK01830/2010 E: Ebbe Brunsgård, Tim.
Brugsklasse hanner:
Excellent 1. vinder CK, Certifikat BHK. 2
: Henriksens Tino DK04851/2008. E: Jeff
Jacobsen, Holbæk.
Excellent 2. vinder CK. Reserve.cert. BHK.
3: Nordboen Ebbe DK02800/2009. E: Vivian Kliver, Haderslev.
Very Good 3. vinder : Toes Ancher
DK07757/2010 E: Thyge Nielsen, Hadsund.
Very Good 4. Vinder: Nordboen Eddie
DK02802/2009 E: Karl Zornow, Åbenrå.
Championklasse hanner:
Excellent 1. vinder CK. BHK. 1. BIR.:
DKCH. Nordboen Ryz 04879/2005 E: Knud
Hansen Katterød.
Juniorklasse tæver:
Excellent 1. vinder: Lystlunds Å-Rikke S
DK17493/2011. E: Fedder Brunhøj Jensen,
Tønder.
Excellent 2. vinder: Søborggårds Bess
DK16726/2011 E: Uffe Jacobsen, Ringkøbing.
Very Good 3. vinder: Petermanns Maggie
DK14900/2011. E: Erik Petermann, Holsted.
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Åbenklasse tæver;
Excellent 1. vinder: Nuggi DK01405/2010.
E:Finn Jacobsen, Ringkøbing.
Excellent 2. vinder: Gomards Mia
DK07840/2011 E: Tage Moesgård, Spøttrup.
Brugsklasse tæver:
Excellent 1. vinder CK. Certifikat. BIM.:
Gomards Haya DK14887/2009 E. Ib Sørensen, Langeskov.
Excellent 2. vinder CK. Reserve certifikat
BTK 2.: Søborggårds Mille DK01826/2010
E: Jørgen Peder Karlsen, Middelfart.
Excellent 3. vinder: Quin Von Der Madlage
DK23333/2009 E: Kaj Hedegård, Rødding.
Very Good 4. vinder: DKJCH: Bessie
10206/2006. E: E. Poulsen, Vojens.

2. vinder: Kennel Gomards V/: Ib og Lene
Sørensen, Langeskov.
BIR. og BIM:
BIR.: DKCH. Nordboen Ryz 04879/2005.
E: Knud Hansen, Katterød.
BIM.: CK: certifikat BTK. 1.: Gomards
Haya DK14887/2009. E: Ib Sørensen,
Langeskov.
Henriksens Tino. E: Jeff Jacobsen Holbæk,
opnåede på dagen betegnelsen: Dansk eksteriørchampion. (DKCH.)
Ref. Flemming Konnerup.

1 avlsklasse til bedømmelse:
HP. 1. Vinder: DKCH. Nordboen Ryz V/:
Knud Hansen, Katterød.
2 opdrætsklasser til bedømmelse:
HP. 1. vinder: Kennel Søborggård: V/: Uffe
Jacobsen, Ringkøbing.

Henriksens Tino opnåede Dansk Eksteriørchampion.

De to formænd fra henholdsvis Ruhaar- og Korthaarklubben stod for Grillmaden. Det smagte godt!

PR på Sjælland og øerne

Det hele startede i 2011, da jeg blev kontaktet af arrangørende af en jagtmesse i
Hillerød. Messen blev afholdt i en weekend
og på denne messe blev der præsenteret alt
indenfor jagtrejser, tilbehør og hvis der var
nogle hundeklubber, der ville komme, var
de også velkommen.
Jeg tog kontakt til klubbens formand og
spurgte om ikke, at det var en ide, at vi var
med her. Det var han enig med mig i at
det skulle prøves. Jeg kontaktede nogle af
klubbens medlemmer, om de ville være med
og jeg fik ja fra alle. Vi var på messen med
vores hunde som for øvrigt gik løse rundt
på standen og blev klappet til den store
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trailer ovre med plancher og telt og andet
materiale.
Der var rigtig mange som kom og hilste
på os, der var mange som kendte vores race
og som havde haft en korthår en gang eller
kendte nogen som havde en. Der kom også
mange, som var ejer af en korthår og som jo
selvfølgelig syntes, at det er verdens bedste
hund. Det var interessant at få snakken med
dem, som ikke mere havde en hønsehund
og få forklaring på årsagen til et eventuelt
skifte til anden race.
De fleste gav udtryk for, at de havde været
meget tilfreds med deres hunde, men at de
var blevet trætte af at høre på at hunden sad
og pib, når den var på jagt men ikke var ude
og arbejde, en anden årsag var at hundene
manglede vandpassion. Vi kunne så forklare, at der gøres et stort avlsarbejde for at
komme dette til livs. Alle havde kun rosende
ord til hundenes temperament.
Vi lavede alle tre dage en præsentation af
vore hunderace og viste noget apportering.
Vi fik generelt megen ros af vore tilstedeværelse og fik megen anerkendelse af at vores
guldmedalje, der var mange besøgende og
hunde ikke var i snor, når vi var på standen
vi fik mange kontakter til både gamle og nye men gik frit rundt imellem publikum.
hundeejere. Vi havde en aftale med arrangørende om, at vi skulle lave en præsentation
Næste arrangement for ’PR gruppen’ var
af vores hunde et par gange om dagen. (kan Hubertushuset i Ringsted, som afholder
ses på www.youtube.com - søg på korthåret- en Mini Country Fair, også her var vi med
hønsehund).
hunde og lavede opvisning med apportering
Det næste PR projekt var Roskilde dyraf vildt, også her kom der mange og snakskue, her var jeg også blevet kontaktet af
kede med os.
dyrskuets arrangør, som spurgte om ikke at
Efter disse arrangementer var ’PR grupdet var noget for os og komme og vise vore pen’ enige om, at det som kunne være rart
hunde frem. Vi har en stand tæt på DJ stan- er, hvis vi havde en trailer på Sjælland med
den og laver præsentation i samarbejde med et indhold af plancher, flag borde, stole og
dem. Også her havde vi klubbens opbaket telt. Vi havde søgt klubben en gang forud
ning. Som PR materiale havde vi klubbens
for generalforsamlingen i 2011, ansøgninwww.fjd.dk

Korthaarklubben
korthåret hønsehund. Det skal da heller ikke
være nogen hemmelighed, at vi gør dette for
at profilere vores race som en god jagtkammerat og ikke mindst en fantastisk familiehund. Håbet er selvfølgelig, at der kommer
nye medlemmer til klubben, som i fremtiden
kan være med til at styrke arbejde med den
stående jagthund.
Planen for 2013 er ikke helt fastlagt
endnu, men jeg er da sikker på at vi skal til
Roskilde og Ringsted og meget gerne et par
steder til.
Tak til de fantastiske medlemmer som bakVi har også i 2012 været på Roskilde
dyrskue og i Hubertushuset, også i år har vi ker op, kommer og bruger så megen tid på
fået megen god omtale og respons på vores dette PR projekt.
Venlig hilsen
arbejde og præsentation af hundene.
En af de helt konkrete positive tilbage mel- Leif Jensen
Hjelmsømagle.
dinger vi får, er at det er, nogle fantastiske
hunde vi fremviser, de er alle med et godt og
roligt temperament. Vi havde begge steder,
haft kontakt med kommende hvalpekøbere
og som er førstegangs hunde ejere.
Vores formål med dette PR fremstød er,
at være til stede der hvor vi fornemmer, at
der er et publikum som kan have interesse i

gen blev vel modtaget, men bestyrelsen
besluttede at det var en dyr løsning, men at
vi kunne komme tilbage med en ansøgning
igen, hvis behovet stadig var til stede.
Vi søgte bestyrelsen igen i 2012 og fik en
trailer bevilliget til Sjælland. Det er meget
vigtigt, at vi har nogle professionelt lavet
skilte og flag som kan opstilles på standen
som blikfang. Der er ingen tvivl om, at jo
mere opdateret PR materiale som vi kan uddele, jo mere kontakt får vi med publikum.

Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.
Telefon nr: 98961856/31719091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
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
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86271889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534

Korthåren topscorer på HD -sundhed.
Ved studier i DKK’s hundedatabase er der
adgang til mange og væsentlige oplysninger
omkring hundenes stamtavler, indavlskoefficienter, resultater på prøver, udstillinger,
sundhed osv.
Klubbens bestyrelse og avls vejledningen,
har pligt til at interesserer sig for disse
oplysninger. Nedenstående oplysninger er
til venlig orientering for korthår ejere og
opdrættere.
Gennem de seneste år har der været en
god holdning hos ansvarlige opdrættere til
at man lader sine avlsdyr hofteleds fotogra-
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Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23389618, e-mail: leif@tjmf.dk
eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 /30458584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

fere. At man kender sine avlsdyrs status er
en styrke i opdrættet. En styrke for opdrætteren og en styrke for racens sundhed. Pr.
månedsskiftet februar/marts er følgende
oplysninger tilgængelige i databasen hos
DKK.
Oplysninger har god statistisk sikkerhed,
idet det er procentsatser baseret på de sidste
10 års hofteleds fotograferede hunde.:
75,4 % har A status, 20,1 % har B status,
2,7 % har C status, 1,3 % har D status, 0,4%
har E status.
Dette betyder, at korthåren har 95,5 %, der
er HD frie og det bemærkes positivt, at 75
% samtidig er placeret i A status.
Niels Korsbæk.
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Bestyrelsesmøde
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 21.05 2012
kl. 17.00
1. Underskrivning af sidste referat.
2. Økonomi.
3. Evaluering Give prøven og Generalforsamling (Herunder konstituering).
4. FJD udstilling og Bredsten udstilling.
5. Efterårsvinderklasse (Herunder invitation af
dommere).
6. Jagt for nye medlemmer.
7. Ny trailer, samt PR matr.
8. Eventuelt og næste møde.

ansøgning om fodertønder fra DJ. Vi foreslår,
at vi selv får lavet nogle foderrør, idet vi mener
det er bedre. Der indhentes tilbud.
Generalforsamling: Dejligt at se, at der trods
ændring af dato, kom så mange deltagere ca.
85 medlemmer, der ønskede at bakke op om
generalforsamlingen. Dirigenten styrede på
bedste vis debatten. Tak for det.
Bestyrelsen konstituerede sig med samme
poster.

4. FJD udstilling og Bredsten udstilling.
FJD 10.06.12: Mad billetter bestilles. Vi
medbringer selv morgenkaffe. Afregning med
dommere bringes op i FJD. Sidste år gav FJD’s
bestyrelse Udstillingskomiteen en 0-løsning,
dvs. vi får i klubberne ingen afregning af evt.
Referat:
overskud, men vi skal i lighed med tidligere
1. Underskrivning af sidste referat.
selv afregne med vore dommere. Det vil vi
Referat fra 20.03.12, Minimøde 15.04.12 samt gerne have vendt i FJD’s bestyrelse.
Generalforsamling 28.04.12 blev underskrevet. Bredsten 04.08.12: Vil i det store og hele
blive arrangeret som sidste år. Klubben er vært
2. Økonomi.
ved morgenkaffe til udstillere med ledsagere
Kassebeholdning samt medlemsantal blev
samt tilskuere, dette vil foregå i vores eget telt
oplyst. Der skal bruges ca. 45-50.000 til
på pladsen fra kl. 8.30. Der vil blive arrangeret
trailer med indhold til Sjælland. Der skal iht.
fælles spisning alle 3 klubber imellem med
forespørgsel på generalforsamlingen laves
grillmad. Her er Korthaarklubben igen vært
beregning på gratis medlemskaber og hvem
ved bespisning. Deltagere til morgenkaffe
det evt. skal være gældende for. Tages op på
og grillmad skal tilmelde sig til formanden
et senere møde. Det skal ligeledes tages op
formand@korthaarklubben.dk. Man skal selv
til overvejelse om der skal investeres i sikre
tage borde og stole med. Vi håber på rigtig god
værdipapirer, når aftalekontoen udløber først
opbakning til dette arrangement.
i 2014.
5. Efterårsvinderklasse (Herunder invita3. Evaluering Give prøven og Generalfortion af dommere).
samling (Herunder konstituering).
Efterårsvinderklassen 2012 er igen lagt i
Giveprøven: Vi skal hjælpes ad med at sørge
hænderne på Allan Grundahl og han dygtige
for at alle jubilarer kommer til at sidde ved de medhjælpere på Lolland. Der vil også i år
reserverede borde. Indføjes i invitationen at
blive arrangeret fælles spisning fredag aften,
de skal placere sig der. Ikke alle kender alle.
samt mulighed for at booke overnatning. Allan
Webmaster og redaktør skal bespises i den
er i gang med at undersøge muligheder med
udstrækning de deltager, med ledsager.
Forsamlingshus, vandrehjem o.l. Når han har
Dommere skal gerne møde lørdag aften, så
fundet muligheder, kommer han med udspil til
de selv kan aflægge kritikker, af respekt for
bestyrelsen.
hundeførerne. Der skal snakkes menu ændring Dommerbesætning blev, i henhold til netop
med prøvelederparret og Sognegården, vi har
udsendt liste med rangering af dommere,
nu kørt med samme menu i rigtig mange år.
besluttet.
Der må være plads til ændring.
Vi har endnu ikke hørt noget svar på vores
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6. Jagt for nye medlemmer.
Jagten for de nye medlemmer, der blev
udtrukket ved lodtrækning, finder sted den
16. september 2012 hos Karl Georg i Hals.
Vinderne fra Give – Bedste unge han og bedste
unge tæve vil blive inviteret med. Karl Georg
arbejder med program og fremsender dette til
HMC og resten af bestyrelsen, HMC udsender
det efterfølgende til deltagerne. Der vil være
mulighed for at tilmelde sig overnatning via
Hans Martin. Der vil blive lavet en reportage
til Jagthunden og Jæger. Vi håber det bliver en
rigtig god oplevelse for deltagerne.
7. Ny trailer, samt PR matr.
Den nye trailer med indhold er ved at være
klar til levering, der mangler lige nogle
småting. Den skulle gerne være der ovre til
familiedagen. Der er lavet indholdsfortegnelse
og retningslinier, som for det første sidder
inden i traileren, men også lægges på hjemmesiden. De sjællandske aktivgrupper skal aftale
indbyrdes, hvem og hvornår den skal bruges til
forskellige arrangementer. Leif Jensen er tovholder og ansvarlig for opbevaring af traileren.
8. Eventuelt og næste møde.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er nu
færdig. Det er netop rundsendt til bestyrelsen
til godkendelse. Det er et stort og flot arbejde
der er udført først og fremmest af webmaster.
Det lægges nu på hjemmesiden med tæller på
så vi kan se, hvor mange der er inde og læse
det.
Der har været afholdt redaktørmøde med
Flemming Østergaard fra Jagthunden. Vores
redaktør syntes det var et godt og konstruktivt
møde.
Det tøj vi har udvalgt til salg er blevet godt
modtaget. Dog vil jakken med for udgå, idet
vores leverandør modtog disse i forskellige
indfarvninger, hvilket ikke er optimal.
Aalborg aktivgruppe har tilmeldt klubben
til Outdoor Messen i Aalborg i februar 2013.
Stand leje aftales inden endelig beslutning.
Der afholdes møde i FJD regi ang. Tyske
prøver og regler. HMC og Anders deltager.
Næste møde aftales i Bredsten.
Referent Ellen Jørgensen.

Dansk Münsterländer Klub
Du Grosser Odin

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

Da jeg på et tidspunkt i februar/marts i år
sad og kiggede på DMK´s hjemmeside,
blev jeg en smule irriteret. Irriteret over at
jeg ikke kunne finde noget som helst om
Grosser Münsterländere. Ikke fordi det er
en race der interesserer mig særligt, men
bare fordi det burde være muligt at finde ud
af noget om den på Münsterländerklubbens
egen side.
Jeg udvidede min søgning til de tyske
hjemmesider, og så var der bid. Her fandt
jeg hurtigt ud af at GRM, ikke er en uddøende race, som kun besiddes af folk med en
særlig passion for den slags hunderacer som
ingen ”rigtige” jægere gider beskæftige sig
med. Tværtimod, den er rimeligt udbredt, og
højt værdsat i sit hjemland for sine jagtlige
kvaliteter. Den beskrives som en hund der
har stor vandpassion, apporteringslyst og en
glimrende sporhund. På marken har den et
roligt, nogle vil måske sige ”tungt” søg. Det
kunne såmænd være beskrivelsen af en stående Labrador, og på den baggrund er det da
lidt mærkeligt at den ikke er mere udbredt
herhjemme i ”Labbernes” andet fædreland...

www.dmk-online.dk

sagde til mig: ” det er da i hvert fald den
pæneste, og vist også den bedste han har
valgt ud til dig”. Selv var jeg også vældigt
tilfreds med tildelingen.
Vi blev klar til at køre hjem til Dänemark,
og lille Odin blev sat ind i buret bag i bilen.
Det var han ikke specielt tilfreds med, godt
jeg skulle køre ellers havde jeg nok siddet
med ham på skødet hele vejen hjem. Efter
5 – 10 minutter blev han rolig, og vi hørte
ikke mere til ham.
Vi holdt selvfølgelig ind et par gange undervejs, og her kom han ud for at tisse og få
lidt vand. Han var ikke det mindste mærket
af køreturen, ikke engang en smule savl,
han havde bare sovet. Når han kom ud var
han nysgerrig og opmærksom, ingen tegn på
skyhed eller angst overhovedet.
Derhjemme blev han straks godtaget af
min gamle Kleinerhan på 7 år, som ellers
ikke synes at hvalpe er det mest spændende
der findes. Straks næste dag lavede jeg et
foderslæb til ham, ingen problemer.

På et tidspunkt ”faldt” jeg over et kuld
hvalpe, som jeg mente så rigtigt godt ud.
Begge forældre havde, ikke bare gode, men
rigtig gode resultater på diverse prøver. Jeg
er en smule spontan anlagt, og der er ikke
langt fra tanke til handling. Jeg må lige
indskyde at min kone dog ikke mener, at det
gælder de mere anvendelige ting, såsom oprydning, huslige opgaver og øvrige hjemlige
forpligtelser.
Hvorom alting er, så gav jeg opdrætteren et
kald. Jeg var mest hooked på at få en tæve,
men der var ikke flere tilbage, så jeg reserverede en hanhund. Herefter fandt jeg så ud
af at der er en del papirer der skal på plads,
før man kan importere sådan et kræ. Men
det lykkedes at få det hele på plads til sidst,
men lad mig sige det straks: spontanitet og
import af hund er ikke noget der matcher
særligt godt.
Den 20. maj kørte jeg så en smuttur til Ahle
ved Heek, som ligger tæt ved den Hollandske grænse, en tur på 5-600 kilometer.
Heldigvis havde jeg en jagtkammerat med,
som havde meldt sig frivilligt til turen. Vi
startede ud kl. 05.00 om morgenen, og var
hjemme igen kl. 23.00, så var den dag også
gået. Jeg havde ikke selv fået lov at vælge,
men fik at vide at han ville tage en god
hvalp ud til mig.
Vi blev der et stykke tid og kiggede på alle
hvalpene, jeg tror der var 13. Min kammerat
www.fjd.dk

Henrik og Odin.
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Da vi var på vej til at flytte og jeg stort
set ikke var hjemme hele juli måned, men
havde mine 2 hvalpe, har en 6 uger yngre
KLM tæve, med på arbejde hvor vi delte
en campingvogn. Ja, så blev det jo ikke til
meget træning, derfor havde jeg heller ikke
regnet med at stille ham på schweissprøve
i år. Den beslutning blev imidlertid ændret
en dag sidst i juni, da jeg var en tur nede
på jagten. Her lagde jeg et spor til ham
med store udfordringer, ydermere blev det
noget længere end jeg havde regnet med
det skulle være.
Jeg tænkte så at det ikke skulle ligge så
længe, men så faldt jeg lige i snak med
en kammerat og så, nå ja så gik der lige 4
timer. Hvorfor er det lige at koner aldrig
forstår det? Da så kammeraten spurgte om
han måtte have lov at gå med på sporet, ja
så vidste jeg bare, at det måtte gå galt. Men
Odin var ligeglad, han gik bare sit spor
og klarede alle udfordringerne og fik sin
leverpostej.
Herefter bestemte jeg at melde ham til
schweissprøven i Thy, i begyndelsen af
august. Der troppede vi så op, til en helt i
orden gennemført god prøve, hvor alt spillede med selv vejret. Det var hverken for
varmt eller for koldt, for vådt eller for tørt
eller for blæsende. Alle deltagende hunde
blev præmieret på dagen, superflot. Odin
gik til en flot 1. pr. og fik pokal for yngste
hund med 1. pr., han var heller ikke fyldt 5
måneder endnu.
Så nu er det bare spændende at se hvad
mere han kan byde på, foreløbigt er jeg
bare superglad for ham, og han hygger sig
rigtig godt i selskab med mine to Kleinere.
Så Grosser og Kleiner Münsterländere går
fint i spænd sammen, så nu ved du det hvis
du lige skulle stå og mangle en hund ;o)
Henrik Søgaard Jørgensen

Schweissprøve i Østerild
Peter m.m. har endnu engang lavet en
fantastisk schweissprøve i Østerild. En
prøve, hvor der er en varm og venlig tone,
og man føler sig velkommen. Peter byder
velkommen med trut i jagthornet, nerverne
hos deltagerne i prøven forsøges skjult, men
man aner at der er en anelse præstationsangst hos de fleste. Det havde de dog ikke
grund til, viste de senere resultater. Alle blev
præmierede.
Efter at alle havde overstået deres ”skovtur” var der fin frokost arrangeret af Thyboen og Peter (nr.2) og ikke at forglemme
Thyboens kone. Teltet, hvorunder grillen var
placeret blev rejst, tror nok det krævede lidt
vådt indenbords eftersom der var nogle der
svedte.
Dommer uddelte efterfølgende diplomer og
til hundeførerne. Der var mange flotte resultater, men især unghunden (eller skal man
sige hvalpen) på knap 5 måneder der gik et
3 timers spor til en 1.præmie. For resten var
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Vinder af DJs Forbundsmesterskab i Udvidet apportering

ET stort tillykke til Jens Ole Salling og Vesthimmerlands Cille, med den store præstation.

Forbundsmesterskabet skulle i år foregå i
de skønne omgivelser i Østerild plantage.
Deltagerne mødte op i strålende hundevejr,
overskyet med en fin vind, så nu skulle der
konkurreres mellem nogle af Danmarks
tophunde, indenfor apportering og lydighed.
Alt var perfekt tilrettelagt, så alle discipliner
lå alle i gå afstand fra klubhuset. De tre discipliner er vand arbejde, skov søg og fugle
apportering.
Der var 30 hunde med i feltet, 10 ruhåret,
9 labrador, 5 korthåret hønsehunde og 5
kleiner münsterländere. Standarden var høj,
så alle kræfter skulle frem i både hund og
fører, og intet undgik blikket fra de to dommere ved hver disciplin.
Over middag var feltet allerede reduceret.
Fugleapportering var meget svær for mange
af hundene, så her blev hundeførere sat
på tålmodighedsprøve, for dirigering var

meget nødvendig. Trods det at det var en
konkurrence, blev der klappet på skuldre til
modstanderen når det gik godt, og trøstende
ord når det gik knap så godt. Alle nåede tørskoet igennem disciplinerne, men så åbnede
himlen op for regnsluserne.
Leif takkede alle dommere og de hårdtslidende hjælpere, også en kæmpe stor tak til
Peter Ringgaard for den kæmpe indsats med
planlægningen og med at få denne dag til at
klappe, og det gjorde den. 20 hunde bestod
prøven.
Nr. 1, forbundsmester 2012: Jens Ole Salling og Vesthimmerlands Cille med 228
point.
Nr. 2: Peter G Pedersen og ruhåren Katholts
Gustav med 226 point,
Nr. 3: Thomas Schultz med en ruhåret Bess
med 223 point.

det en grosser Münsterländer. Velfortjent fik
denne hund og fører således også pokalen.
Endnu en gang en flot og super veltilrettelagt prøve, hvor alt (inkl vejret) bare var
tip top.
Tak til Peter m.fl.
Lisbeth Andersen

Så går det afsted ud i terrænnet

Frokosthygge.
Trængsel ved grillen.
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Dansk Münsterländer Klub
Grosser Stævne 2013 i
Nationalpark Thy

DMK-områderne

Kom til stævne med din Grosser Münsterlænder!!!
Lørdag den 06. April 2013
Morgenkaffe -- Parole -- apportering -schweiss -- marktræning
Efterfølgende udflugt til Nationalparken.
Frokost med produkter fra Thy.
Hundesnak om kommende aktiviteter for
Grosser Münsterlænder
Afslutning kl. ca. 15.00
Evt. overnatning fredag kan anvises
Endelig program følger senere
Kontakt mig for yderligere oplysninger.
Carsten Eriksen, Thisted tlf.: 60656990
Mail: carstenoggudrun@hotmail.com
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
- Vi vil gerne have MANGE deltagere fra
hele landet!

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

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

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

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7,
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk

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

Område Fyn:
Bira er et skønt eksemplar af en grosser.
Kom og vis os din skønne grosser!
Jo flere vi kan samle jo sjovere!

4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55
07

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

Hvalpe motivation/træning.
Alders gruppen er fra 12 uger til 6 mdr.gammel
hvalp.
Træning og terori samt socialisering af din hvalp.
Vi er i ridehuset på Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup.
Datoer: 2 okt - 16 okt - 30 okt. KL 18.30,150 kr pr
hvalp. Max 6 hunde på holdet.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen 24257727
Tag noget varmt at drikke med.

Område Viborg:
Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:
peter.madsen17@no.viborgskoler.dk

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

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

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

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

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

Område Nordsjælland:
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

Område Holstebro:
Mon ikke han skal med til en eller anden aktivitet?
Foto: Michael Hauge Frænde.

Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget

www.fjd.dk
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65år´s jubilæumsarrangement på Boltinggaard

Lørdag den 25. august 2012 afholdt klubben 65 år´s jubilæum på det skønne Boltinggaard ved Ringe på Midtfyn. Der var i den forbindelse arrangeret anerkendt udstilling
og apporteringsprøve.
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. tlf. 29 69 62 01
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, prøver og jagt
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg,
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
Næstformand og sekretær (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 (FJD og 5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com
Aktivitetsudvalgskontakt og mediekoordinator
Marie-Louise Mærsk-Møller, Truust Gade 9,
Truust, 8882 Fårvang, 86 13 76 99/ 20 16 46 44
mlmm.gdh.1710@fibermail.dk
Udstillingsansvarlig (Klub 4), aktivitetskoordinator (messer mv.) og materialeansvarlig
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Otterup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com
Internationale kontakter og materialeudvikling
Jesper Poulsen, Jægeralle 6, 3600 Frederikssund,
47 38 48 09/30 38 14 00. jpo@dlg.dk
Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk
Avlsråd:
Lisbeth Strunk (avlskoordiator), tlf. 41 81 62
10/96 10 21 28. bullerstrunk@mvbmail.dk
Rene Hansen, tlf. 86 87 77 78/60 67 77 76
rene@ahm-hansen.dk
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20 35
12. hms@dr.dk
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Dagen startede med morgenbrød i samlet
flok i den store gildesal. Allerede fra morgenstunden gik snakken og de små drilleriger lystigt.
I alt 15 hunde var tilmeldt udstillingen,
denne startede præcist Kl. 10 med dommer
Th. Hassing Christensen ved roret.
Endnu engang var det fantastisk at ser alle
de ny ansigter der stillede med deres hunde
på udstilling for første gang, samt at se den
hjælpsomhed der er fra ”de gamle garvede”
til de nye.
Trods det at vejrguderne ikke var med os
og de fleste bedømmelser forgik i regn, tog
alle hunde og ejer det med godt humør.
Og som solen kom frem fra skyerne blev
dagens vinder BIR (bedst i racen) fundet:
Jouy DK07007/2009 - Ejer: Christina Jørgensen og Hans-Christian Henriksen
Stort tillykke til Jer.
Efter udstillingen var der tid til at nyde den
medbragte mad i de skønne lokaler på Boltinggaard. Flere dukkede op, så de var klar
til starten på apporteringsprøven kl. 13.
Mens den velfortjente frokost blev nydt,
holdt dommer Th. Hassing Christensen en
flot og munter tale om tiden der var engang
på Flintholm, og om at vi skulle huske at
holde fast i det vi har.
www.fjd.dk

Apporteringsprøven startede ledet af
dommer Poul Erik Rasmussen. For flere af
de tilmeldte var det første gang de deltog i
en apporteringsprøve, så man kunne godt
mærke spændingerne i luften.
Prøven forløb ganske som planlagt, og med
flotte resultater.
En dejlige dag med hunden i fokus lakkede
mod enden, og der var kun tilbage at sige
tak, til alle for en god og hyggelig dag, og
specielt tak til alle hjælperne fra aktivitetsudvalg Fyn.
Louise Thestrup

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

25. Familiedag på Sæbygaard Slot
I år er det 25 år siden at familiedagen startede som tradition i Nordjylland og det blev
fejret med maner.
Morgen startede med morgenkaffe i
Sæbygaard Slots Café og mere end 60 var
tilmeldt.
Efter kaffen var der udstilling af ca. 25
pragteksemplarer af vores dejlige hunde.
En stor tak til Flemming Konnerrup for en

god og fair bedømmelse.
På Jagtcenter Nord var der mulighed for at
apportere kanin, due og ræv.
Dagen sluttede med at alle spiste grillede
dyrekølle med tilbehør.
Vi I aktivitetsudvalget takker alle de fremmødte for en uforglemmelig dag.
På udvalgets vegne Marinus Møller

Flemming Konnerup kontrollerer tænder.

Ræveapportering

Loke og Louise på sejrskurs.

Jubilæumsapporteringsprøven
Loke DK02506/2010, med Louise Thestrup
Nielsen som fører, blev vinder af Klubben
for Gamle Danske Hønsehundes Jubilæumsapporteringsprøve på Boltinggaard.
Loke opnåede maximum point 30. tillykke
til Loke og Louise.
Af de 10 GDH’ere som deltog i apporteringsprøven, bestod de 8 af dem. Det må
siges at være flot.

Resultattavlen
5-klub Schweiss prøve i Rold Skov den 25/8-2012
Mærsk-Møller’s Maja på 400m/3t. 1. præmie, E/F:
Marie-Louise Mærsk-Møller
65 års Jubilæumsudstilling i Ringe
Følgende hunde fik præmieringen Excellent
med CK: DK13198/2011 Alfred, Juniorklasse,
DK19346/2010 Chiko, Åbenklasse, DK07007/2009
Jouy, Åbenklasse
65 års Jubilæumsapporteringsprøve i Ringe
Følgende hunde bestod apporteringsprøven i
Ringe: dk16222/2008 Charletan’s diktat 26 point,
DK19351/2010 Cocochris 27 point, DK07007/2009
Jouy 25 point, DK02506/2010 Loke 30 point,
16439/2003 Rico 28 point, 00981/2006 Viktor 28
point, dk15520/2010 Zenta 26 point, DK05084/2011
Aastrupgaard Zica 25 point
NKK’s Internationale udstilling Oslo 19. august
2012
DKCH, SECH, INTCH, Markpr., NORDV11 Laura
Opdrætter: Bente Andersen. Ejer: Lone Fabricius
Jørgensen
Excellent, 1.CHK, CK, 1.BTK, CACIB, BIR - og
dermed ny NOCH, NORDCH og INTCH (U) første GDH nogensinde til at erhverve titlen Nordisk
Champion

Gammel Dansk på slottet.
Laura Nordisk Champ

www.fjd.dk
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Den første schweissprøve
Tekst: Marie-Louise Mærsk-Møller
Fotografik: Flemming Østergaard

Maja og jeg var på kursus i schweiss i
foråret 2011 ved en tilfældighed. Hendes
mor lå nemlig med hvalpe, hvis hun ikke
havde gjort det, havde jeg nok valgt at tage
den mere modne hund med på kursus. Men
af sted kom Maja på knapt to år og jeg da til
Kronjyllands Jagtforening. Først var der en
introaften udelukkende for HF, derefter en
hel lørdag med hund og så afslutning nogle
uger efter en aften lagt op som en prøve.
Vi havde Michael Ramlau og Holger Ryer
som instruktører på vort hold, og jeg husker
tydeligt, at Michael sagde til mig efter
Majas allerførste rette spor: ”Er du klar over
hvilken guldklump, du har der, hun snuser
til hvert en blodplet.”. Holger var da også
ved at overtale Michael til at investere i en
gammel dansk i stedet for den bayer, han
netop havde bestilt. Men jeg tror nu det blev
ved bayeren.
Til afslutningsprøven opfordrede instruktørerne selvfølgelig HF til at gå til de
godkendte prøver. Så jeg tænkte, det melder
jeg mig til i efteråret, når vi har trænet nogle
måneder, så vi er mere sikre på alle momenter. Jeg meldte os så til men kom desværre
ud i en alvorlig trafikulykke lige inden
prøven og måtte opgive både det foretagne
og alt andet et stykke tid, og så blev det jo
vinter. I vinter fik vi så slet ikke trænet –
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ups, men det er også godt med pauser, man
skal jo heller ikke overtræne sin hund, så
den går død i øvelserne! Så trænede vi lidt
igen i foråret, og jeg begyndte at blive temmelig sikker på Maja, hun fandt jo fint frem.
Men så lavede vi faktisk ikke en bønne i en
måned midt i sommer i år på trods af, at vi
faktisk var meldt til i klub fem i Rold Skov
i august.
Nå, men som tiden nærmer sig, bliver man
jo lidt mere obs på den fremtidige situation,
så en tre ugers tid inden prøven, måtte jeg
jo tage mig i nakken og se at komme seriøst
i gang igen. Jeg var nøje med at markere,
hvor jeg havde gået, så jeg var sikker på
ikke at forstyrre hende ved, at jeg blev usikker på, hvilken vej, vi skulle. Det virkede
godt, hun kunne endda gå fint, efter det
havde regnet. Jeg fik også købt noget pulverblod, da jeg tænkte, at det var nemmere
at opbevare end frosset koblod. Maja gik
bare fint på det hele.
Så oprandt den store dag endelig med
400 m/3 timer og en vejrudsigt, der sagde
silende regn hele dagen. Jeg var selvfølgelig
nervøs over prøven og havde desuden forberedt mig på at vente i regn. Nervøsiteten
er jo meget naturligt, når ingen af os havde
prøvet det før. Jeg tænkte ved mig selv, at
www.fjd.dk

jeg skulle huske blot at stole fuldt ud på
hende, for som instruktørerne havde sagt til
os: ”HUSK – næsen sidder på hunden!” og
”STOL på hunden”. Nu syntes jeg jo også,
at hun var blevet så sikker, og da jeg selv er
enormt dårligt til at se, hvilken vej jeg skal
og finde rundt, var det jo nok den sikre løsning. Så vi ankom med Maja som en enlig
GDH-svale mellem mange andre forskellige
racer men med resten af GDH familien i
bilen selvfølgelig.
Maja og jeg kom til straks inden kl. 12.
Hun gik fint på anskudsstedet og fortsatte
i flugtretningen med stor sikkerhed, som
hun skulle. Derefter gik hun resten af sporet
med lige stor sikkerhed og fandt dyret efter
6 minutter, mens jeg kun så blod to gange.
Jeg var blevet noget varm, men hun arbejde
fuldstændig ligesom hun plejer, når vi øver
os. Maja tog det stille og roligt og var bare
godt tilpas med at bruge sin næse og få ros
for sit arbejde. Dommer Christian Harbo
havde kun rosende ord tilovers for Maja
både hvad angik næsearbejde og tempo, hun
fik maximum 5 point i alle fem discipliner,
så vi kom hjem med 25 point og en 1. præmie i første forsøg overhovedet. Så det er
sandelig en guldklump, jeg har der, og hvor
var det godt jeg valgte at stole på hunden,
som jeg havde lært af de dygtige instruktører – mange tak til dem! Christian anbefalede mig desuden at gå på hjorteblod, så der
er noget nyt, vi selvfølgelig skal prøve.
Alt i alt var der mange flotte præmieringer
den dag, og da alle var færdige og havde
fået deres diplomer, kunne de fleste køre fra
Rold Skov i godt humør og lettet stemning
– og det var godt det sammen, for et kvarter
efter vi var kørt derfra øste det ned. Så på
alle måder en rigtig god dag i godt vejr og
godt selskab.
Næste projekt 400m/20 timer!
Marie-Louise Mærsk-Møller og MærskMøller’s Maja

En træt Maja efter schweissprøven.

Langhårsklubben
Kreds Sjællands Familiedag

www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
Formand, 5-klub og FJD:
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
Næstformand:
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com
Kasserer:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
Sekretær:
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
tlf. 47503250
bent.blik@mail.dk
Jørgen Larsen, Bakkevej 14, 4293 Dianalund
Tlf. 58286593
jla51@live.dk og mobil 50441219
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk
Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
jh-89@dlgtele.dk
Avlsråd og Hvalpeformidler:
Henning Juul 60941658,
Ju-bir@mail.dk

Thor og Aslak efter vores lokalprøve hvor
der var 17 hunde. Thor vandt åbenklasse,
Aslak vandt veteranklasse og blev prøvens
bedste hund i Moseby Jagtforening. Thor
ejes af Kasper Pedersen og er efter Malu
vom Stockey og Aslak.
Indsendt af Christian Lygtved Jensen

Lørdag d. 18. august afholdt Kreds Sjælland
Familiedag i Dianalund. 17 medlemmer deltog, og der var flere familier med børn, som
var mødt op til denne dejlige dag i skønne
omgivelser.
Arrangørerne af dagen havde lavet en
formidabel aftale med vejrguderne, skønt og
varmt vejr hele dagen.
Vi startede ud med morgenmad, Johan bød
velkommen, her blev den stemningen og
den gode tone anlagt.
Ved morgenbordet havde ”Morfar” (C.
Lundhøj, red.) en peptalk om de fælles
Markprøveregler og jeg kan garantere for,
at hvis man har hørt efter i timen, så er alle
blevet godt orienteret. Johan fortalte om
dagens program, der var tilrettelagt så alle
kunne deltage i aktiviteterne.
Det var mulighed for apportering af kanin,
and og ræv, hvilket medførte nogle herlige
og muntre episoder. Det var dejligt at se så
mange langhårede hønsehunde på dagen,
se dem tumle rundt på det store areal. De
fortjente også at have en god dag. Ida havde
tage sin nye hvalp med og Bjørn kom med
2 hvalpe. De var alle fine eksemplarer af
racen. Det bliver spændene at følge deres
videre udvikling.
Lene og Jørgen havde lavet en konkurrence
som førte os rund til forskellige poster på
hele området.
Ved hver post var der en række spørgsmål
som skulle besvares. Det var et festligt indslag, men hold kræft, hvor det var varmt at
www.fjd.dk

gå turen - til alt held var der kolde drikke.
Et amerikansk lotteri fik alle op på dupperne. Der var mange fine præmier at vinde,
men især 2 var særlig eftertragtede, en fuglejagt og andejagt udsat af Jørgen og Johan.
Temperaturen var meget høj på dagen, men
den steg yderlige en par grader da lodtrækning fandt sted og den blev først normal
igen efter vinderen var fundet.
Personlig var jeg meget skuffet - jeg kan
ikke tåle at tabe. Jørgen gav mig som plaster
på såret, en lille trøstpræmie, det hjalp. Nu
var det tid til grillpølser, kaffe og hjemmebagt kage. Dagen sluttede med en dejlig
veltillavet middag med rødvin og øl efter
behag.
Igen i år opleverede vi en familiedag som
var veltilrettelagt og foregik i nogle utrolige
kønne omgivelser hos Lene og Jørgen som
atter havde stillet deres hjem til rådighed for
familedagen.
Jeg vil gerne takke Inge Lise, Lene, Johan,
Jørgen og Bjørn for deres store indsats med
at gøre familiedagen så festlig - jeg tror alle
deltagerne kan være enig med mig i det.
Men kære Langhårsvenner, vi kan være
mange flere. Til næsten år, tag hele familien
med, børn, børnebørn, svigermor er så velkommen og men glem ikke hunden.
På gensyn til næste år.
”Der alte”
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Dansk Weimaraner Klub
Jysk Racedyst 2012

www.weimaraner.dk

Søndag den 29. juli blev der afholdt
racedyst i Egeris, hvor 36 hunde og førere
mødtes i Egehytten til racedyst.
Det gik helt forrygende for de grå, som
pga. point lighed med ruhår og korthår
måtte ud i matching på tid af 3 duer for alle
3 hunde.
Weimaranerne brugte 4 min og 12 sec på at
hente de 9 duer, 3 min hurtigere end de nærmeste forfølgere, derfor blev de 2. vinder af
årets Racedyst.

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@weimaraner.dk
Formand:
Morten Hougaard, Friggsvej 20. 9500 Hobro
Tlf. 3020 3006
Mail: formand@weimaraner.dk

Det var en stolt Flemming Frederiksen med
Chang, Morten Hougaard med Sally og
Hanne Bro Hansen med Tessa, som fik overrakt præmieglas og godbidder til hundene.
De var alle enige om, at de sidste 6 ugers
træningslejer sammen med Peter Poulsen
og Silke ikke havde været forgæves og der
blev kæmpet bravt. Det var de store smil,
der kom frem på de 3 hundeførers ansigter,
da tiderne kom fra Annette Rasmussen, og
titlen som 2. vinder var hjemme.
Tillykke til de dygtige jyder!!! I daglig
tale, kærligt og respektfuldt selvfølgelig,
kaldet ”kageholdet”.

Sekretær:
Simon E Hansen, Målebakkevej 7, Viby, 5370
Mesinge . Tlf. 2883 6449
Mail: 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
Weimaranerholdet, der besatte 2. pladsen.

Familidag på tysk
Jeg var så heldig, at blive inviteret til at
overvære ”Hundtag” i Münster i Tyskland.
Et årligt tilbagevendende arrangement
organiseret af den lokale jagtforening
Hegering Nottuln Havixbeck. ”Hundtag” er
en kombineret prøve og træningsdag, hvor
aktive jægere og hundesportsfolk i alle aldre
har mulighed for, dels at pudse hundene af
inden efterårets jagter, dels at vinde hæder,
ære og pokaler.
Vor vært Dr. Peter Kimmeyer, ejer af
weimaraneren Utz vom Welfenland, kunne
fortælle, at prøvens indhold var ukendt for
deltagerne, at disciplinerne var en overraskelse og forskellige fra år til år, så man
havde altså ikke mulighed for at træne målrettet. Men han havde dog vundet pokalen
året før. Så det var for os fra Danmark jo ret
spændende og ganske ukendt. Og vi susede
selvfølgelig forventningsfuldt af sted. Nu
skulle vi sandelig opleve dygtige hundeførere og jagthunde af den ypperste kvalitet.
Jeg ville ved selvsyn opleve ligheder og forskelle i både prøveformer og træningsmetoder, samt hundenes prioriterede færdigheder.
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Vi mødte til indskrivning kl. 10, og kunne
konstatere at der i et felt med ca. 35 hunde
var 3 weimaranere. Hvoraf de 2 var helt
unge hunde. Ellers var samtlige kontinentale
racer repræsenteret. Der blev tildelt hver
enkelt et pointkort, hundene blev opdelt i
grupper efter alder og erfaring, og prøvelederen bød derefter velkommen, holdt
en længere tale og instruerede, hvoraf jeg
stort set ingenting forstod. Men fik Peter
til at oversætte, så jeg i hvert fald fattede
essensen.
Prøven indeholdt fem elementer, som alle
tilnærmelsesvist ville kunne være udfordringer på en given jagt. Apportering fra vand,
apportering af ræv over forhindring, apportering af mår, markarbejde og skovarbejde.
Peter fortalte, at det vægtedes, at hundene
bevarede kontakten til fører, at alle øvelser
udførtes med et minimum af hjælp fra fører,
at hundene under hele forløbet bevarede
roen og var under kontrol, at de udviste
instinktiv lyst til og evne for at samarbejde.
Første øvelse/prøve, som var apportering
fra vand blev udført ved, at der indledningsvist blev kastet en dummy i vandet.
www.fjd.dk

Hundene blev derefter, udelukkende med en
diskret håndbevægelse, sendt ud efter den,
hvorefter det forventedes, at den uden videre
returnerede og afleverede siddende til hånd.
Ingen verbale kommandoer blev afgivet og
føreren forholdt sig fuldstændigt passivt indtil hunden sad foran ham. I mellemtiden var
en and blevet udlagt skjult, og med samme
diskrete håndbevægelse blev den nu sendt
ud efter den.
Der dirigeredes ikke, hundene skulle
arbejde selvstændigt, bruge deres næser og
løse opgaven efter bedste evne. Og det var
imponerende at se, hvordan de fleste bare
gjorde systematisk brug af vinden, fandt
fært, hentede anden og afleverede den uden
indblanding eller hjælp. Der blev givet
point efter, hvor selvstændigt hunden havde
arbejdet, mere end en opfordring trak ned,
ligesom ”omveje” på vej tilbage til fører og
tøven ved aflevering.
Næste øvelse/prøve bestod i apportering af
ræv over forhindring. Hunden skulle først i
line uopfordret samle ræven op fra jorden,
og lige så uopfordret tilbyde den til fører.

Dansk Weimaraner Klub

Derefter skulle den afvente, at fører bar
ræven tilbage og placerede den skjult bag
en træplade. Stadig uden verbal kommando
skulle den derefter apportere ræven, forcere
forhindringen og aflevere siddende. Alle
weimaranerne løste selvfølgelig opgaven på
det smukkeste.
Tredje øvelse/prøve bestod i apportering
af uset mår. Måren blev skjult blandt nogle
bygninger, hvor hundene ikke kunne drage
nytte af vind og fært. De skulle simpelthen
søge systematisk under ”umulige” forhold.
Og det gjorde de så! Stadig uden hjælp
og kommandoer blev mårene fundet og
afleveret. Denne øvelse havde yderligere et
delelement, som bestod i, at hunden efter
veludført dåd skulle henlægges i en fremmed bil, forholde sig roligt afventende i
adskillige minutter, hvor ejer gik ud af syne.
Heller ikke noget der voldte weimaranerne
problemer.
Fjerde øvelse/prøve var markarbejde, som
dette år bestod af et haretramp. Hele feltet
af hver gruppes hunde blev linet op med en
skytte i midten og en dommer på fløjene.
Skytten var udstyret med en haglbøsse,
hvorpå der var monteret en dummy udkaster. Jeg har aldrig set sådan en anordning
før og aner ikke, hvad den hedder. Men i
hvert fald gik øvelsen ud på, at hundene
skulle bevare fuldstændig ro under afgivelse
af skud og tilsyneladende nedlæggelse af
hare, men stadig være alerte og parate til
øjeblikkelig apportering. Højlydthed og
overdreven iver trak her ned i pointgivningen, ligesom ”omveje” både ud efter
”haren” og tilbage til fører.
Femte og sidste øvelse/prøve var skovarbejde, hvor der simuleredes en jagt. Hele

feltet af hunde blev dækket af for fødderne
af førerne, en dommer blev placeret for hver
femte hund, hvorefter en gruppe på 12-15
skytter bevægede sig fremad ganske få meter foran hundene, samtidig med, at de afgav
utallige skud, så grene og pinde væltede
ned om ørene på os, samt animerede ved
tilråb og anden støj. Også herunder skulle
hundene udvise fuldstændig afventende ro.
Enhver bevægelse, tab af kontakt til fører
eller ivrig hylen betød pointfradrag.
Det var vældigt lærerigt og inspirerende at
overvære. Og opleve, hvordan ro, samarbejde, førerkontakt og udvist tillid til sin
hunds evner resulterede i fantastisk flot
hundearbejde, konsekvent uden brug af
fløjter og tilråb.
Med til historien hører selvfølgelig at de
tre weimaranere gjorde sig fantastisk. Utz
generhvervede hovedpokalen med max.

point, også selvom han måtte lade sig nøje
med en fremmed fører under den sidste
prøve, idet Peter havde andet ærinde. Den
anden unge hanhund vandt sin klasse og den
kun et år gamle tæve fik en imponerende 3.
placering.
Marietta

Ræveapport over forhindring.

Skovjagten, en lidt mere spektakulær øvelse.

www.fjd.dk

41

Dansk Vizsla Klub
Racedyst Sjælland

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
Formand:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk
Næstformand & Sekretær:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk

www.danskvizslaklub.dk

Søndag d.29.juli blev der afholdt racedyst
i Hagested-Gislinge på Sjælland. 16 hold
stillede op – i alt 48 hunde.
5-klubben var kun repræsenteret af
weimaranerne og vizslaerne. Til gengæld
stillede vi i år med både et ruhåret (Amigo
(Sprocket) med Jan Secher, Aura med Claus
Secher og Caddy med Anne Secher) og et
korthåret hold (Thasjani´s Gismo (Charlie)
med Sofie Skovly, Bailey og Hasse (Anton)
med Lars Bonnesen.
Vejret var lidt køligt og skyet, og det var
rart for hundene. Alle var afprøvet ved 13
tiden.
På racedysterne bliver der dømt lidt
strengere end normalt, og ingen af holdene
opnåede i år de max. 90 points (30 per hund
på holdet). De to bedste hold fik 88 points
hver og de 3. bedste 87 points. I stedet for
matching blandt de bedste har man de sidste

par år i Hagested-Gislinge valgt at tage tid
på duebanen, og lade de hurtigste vinde.
Vinderne blev korthåret hønsehund med
samlet tid for de tre hunde 3 min. 2 sek.
Nr. 2 blev ruhåret hønsehund, nr.3 labrador
retriever.
Desværre gik det ikke så godt for vores
vizsla hold. En af de ruhårede beskadigede
den ene due - og dumpede dermed. En af
de korthårede forlod den ene due, efter at
have lokaliseret den - og dumpede så også.
Pointmæssigt opnåede vi dog en hhv. 9. og
10. plads med hhv. 67 og 63 points.
Det vigtigste er dog, at det var en hyggelig
og lærerig dag. Det er altid dejligt at se de
mange forskellige racer arbejde, snakke med
andre hundeførere og opleve, at hundene
omgås hinanden venligt.
Anne Secher

Prøver:

Nygaards Shiraz , dk04929/2010, 1. pr.
St. Dyrehave, Dansk Ruhår Klub 16.06.2012
THASJANI’S gismo , dk01020/2010, 2. pr.
Vordingborg, Dansk Ruhår Klub, 22-07-2012
THASJANI’S gismo , dk01020/2010, 1. pr.
Ansager, Dansk Ruhår Klub, 23.06.2012
THASJANI’S holly , dk05030/2011, 2. pr.
Himmerland/Hjedsbæk, Dansk Ruhår Klub, 21-072012
THASJANI’S holly , dk05030/2011, 1. pr.

Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
Hjemmeside:
Majbritt Holgersen:
holgersen.majbritt@gmail.com

Resultattavlen
Udstillinger
DKK Ballerup 16.06.12
Tessa, 11309/2006 Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK
CACIB BIR
Valiantgizmo, DK11211/2010 , VG.ÅK Plac.2
DKK Ballerup 17.06.12
Korthåret
Milo, 20590/2005 , VG.ÅK Plac.2 (H)
Tessa, 11309/2006 . Exc.ÅK Plac.2 CK 2.BTK
R.CACIB
Xénia Of Skyrocket , DK03686/2010 , Exc.ÅK
Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR
Ruhåret:
HUMLEKROGEN’S Kaos , DK12987/2010 , Exc.
ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR
DKK Århus 26.08.12
MICHEN’S Emmie, DK03921/2008 , VG.ÅK
Plac.1 (T)
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Korthårede
Slæb og apportering 04.08.12 Vordingborg Jagthundeudvalg
Bailey von Der Wohldbeek , DK16266/2010,
Bestået 26 p.
DJU Apporteringsprøve 29.07.12, Sortenkær,
Dansk Ruhår Klub
Nygaards Amarone , dk04926/2010, bestået 29 p.
THASJANI’S hektor, dk05036/2011, Bestået 29 p.
D J U Apporteringsprøve, 02.06.2012. Skydebjerg, Dansk Münsterländer Klub
THASJANI’S hektor, dk05036/2011, Bestået 30 p.
Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve
28.07.2012, Fredericia,
THASJANI’S hektor, dk05036/2011, Bestået 214 p.
Schweissprøve 400meter/20 timer
Østerild, Dansk Münsterländer 11.08.12
MICHEN’S jatzie, dk15003/2011, 1. pr.
MICHEN’S joice, dk15001/2011, 1.pr.
Schweissprøve 400meter/3 timer
Himmerland/Hjedsbæk, Dansk Ruhår Klub,
21.07.12

www.fjd.dk
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Ruhårede
D J U Apporteringsprøve, 05.08.12 Kildeskåret
Skuldelev, 5 Klub Regi
Amigo, dk09619/2009, bestået 29 p.
Aura, 10448/2003, bestået 29 p.
D J U Apporteringsprøve,03.06.12 Fuglsang, Lolland, Korthårsklubben Aktivitetsgruppe Storstøm
Aura, 10448/2003, bestået
caddy , dk15289/2007, bestået
Vordingborg Jagthundeudvalg
04.08.12 Slæb og apportering
Caddy (RU) , dk15289/2007, bestået 27 p.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Familiedag i det midtjyske
lørdag den 25. august

www.drenteklub.dk

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
Formand:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
formand@drenteklub.dk
Kasserer:
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600
Aars, tlf.: 21 78 14 68,
kasserer@drenteklub.dk
Hvalpeformidling:
Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr.
Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og
21 78 14 68
hvalpeformidler@drenteklub.dk
Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk

Tre hunde delte 2. pladsen med 29 points:

Lille Brugsens Oskar med Allan Bo Kristensen

Maggie med Ken Pedersen.

Mosehøj Amfri Chako med Mogens Espersen.

Her ses dommer og alle deltager, fra venstre, dagens dommer Kristen Kjeldsen, Niels Peter Jakobsen med
Sandmosens Novia & Tjalfe, Mogens Espensen med Mosehøjs Amfri Chako, Johanna Jongstra med Mosehøjs
Bufri Eros, Ken Pedersen med Maggi, Allan Bo Kristensen med Lillebrusens Oskar og til sidst Morten Overgaard og Bjergvejens Beamer. På billeder mangler Knud Flemming Madsen med Pascha, som skulle videre til en
anden fest

Årets familieweekend på Fyn blev til familiedag i Mollerup. Trine og Fenton var udtaget til Danmarks Jægerforbunds mesterskab
for udvidet apporteringsprøve i Nordjylland,
hvor hun repræsenterede hendes kreds på
Fyn. Så Jesper og Trine var ikke hjemme
før lørdag aften, derfor blev det besluttet
at flytte prøven til Mollerup, hvor Ole og
Johanna åbnede deres hjem for de interesserede deltagere. Et par hold kom fredag aften
og hyggede sammen og fik forberedt sig på
lørdagens prøve.
Dagen startede med morgenmad kl. 08.30
om morgenen, hvor alle mødte veloplagte
og forventningsfulde op. Efter hyggeligt
samvær og lidt praktiske oplysninger drog
vi ud i naturen med vores hunde til apporteringsprøven. Den startede med at apportere
en kanin. 8 glade hunde var sat til opgaven,
og de fleste klarede det med bravur, halvdelen med et flot 10-tal. Derefter gik prøven til
vandet, hvor de skulle apportere en and. Det
klarede de fem ud af de otte til fuld point.
Sidste del af prøven bestod af at apportere
en due og en fasan. Det var lidt sværere,
og her blev et par sorteret fra. Nogle hunde
synes duerne var sjovere at kaste op i luften
– så desværre bestod ikke alle hundene
denne dag. Der er lidt at arbejde med. To
klarede det med 10-tal. Så var der optælling
af resultaterne. Fire hunde bestod hele apporteringsprøven.
Dagens beståede hunde:
Mosehøjs Eros – 30 point, pokalvinder
Lillebrusens Oskar – 29 point
Maggi – 29 point
Mosehøjs amfri Chako – 29 point
www.fjd.dk

Bedste hund på dagen blev Mosehøjs Eros.
En stor tak til dommer Kristen Kjeldsen
for at kommer og dømme vores hunde med
sådan en kort varsel! Tillykke til alle med et
flot resultat og tak til alle som ville deltager
på vores årlige apporteringsprøve i Dansk
Drentsche Patrijshond Klub.
Da dagen stadig var ung, blev der besluttet
at gå ud og øve marktræning. Glade hunde
gjorde det de fik besked på. Desværre var
vejrets magter ikke længere med os, og
der blev trukket tilbage til gården mens
skyerne åbnede sig og regnen piskede ned.
Vel hjemme på gården igen fik vi gjort
bekendtskab med 8 bedårende hvalpe, mens
vi ventede på grillen skulle starte op. Dagen
afsluttede med fantastisk god grillmad i godt
selskab. Her blev det også delt priser ud
for Årets bedste unghund og Årets Drente.
Det gik til den samme hund, Mosehøj Bufri
Eros, der vandt titlerne suverænt. Tak for
deltagelsen i familiedagen til alle deltagerne
og tak til Ole og Johanna for at åbne hjem
og ligge terræn til.
M.v.h. Ken, Nina og Sandie

Bedst var Mosehøj Bufri Eros men Johanna Jongstra
med flotte tre 10-taller.
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Den Fynske Racedyst 2012
Drentsche Patrijshond deltog i den fynske
racedyst med et hold bestående af Jesper
Langfeldt med Bjergvejens C-Gibson, Allan Bo Kristensen med Lillebrusens Oscar,
og Anders Hansen med Bosse.
Terrænnet var svært, og vejrforholdene
gjorde det ikke nemmere, så alle måtte yde
deres bedste. Mange gode hunde dumpede
på dagen, så alene at få alle hunde igennem var en præstation.
Der var heller ikke nogen af drenterne
der pointmæssigt lå på deres vanlige
niveau, hundene fik alle en score på 25
point, så det samlede resultat blev 75
point, og det var på dagen nok til en placering som tredje bedste hold. Stort tillykke
til holdet for den flotte præstation.
Mange hilsener Rikke

Årets Drente og årets unghund 2011
Mosehøjs Bufri Eros er en rigtig speciel
Drente må man sige. Han er meget flittig og
er blevet godt trænet og så er han kommet
meget af sted på prøver og har slæbt mange
gode resultater med hjem, når han har
været ude. Mosehøjs Bufri Eros er født den
20/4-2009 og er søn af Frida og Bjergvejens
Buster. Som vi kender Eros er han en god
alsidig Drente god til at arbejde med og
skøn at have i hjemmet
Et stort tillykke og ros til Eros og Johanna
for det flotte arbejde!
Her er resultaterne fra Eros og Johanna
som de har skab sammen i for at blive årets
Drente 2011:
HD status B / AA 0
Udstilling i Uldum har Eros fået excellent,
1. vinder BIM og CERT.
Markprøve i DJ regi på Samsø, 1. præmie,

apportering i Ringe med max point 30 samt
prøvens bedste hund, schweiss i Gludsted
3. præmie. Det giver i alt 63 point til Eros –
rigtig flot!!
Eros er også bedste kandidat til at blive
Årets unghund med følgende resultater:
HD status B / AA 0
Udstilling i Uldum har Eros fået excellent,
1. vinder BIM og CERT.
DDPK Markprøve i Glamsbjerg 1. præmie
og bedste hund, apportering i Ringe med 29
point i 2010, schweiss i Skive 3. præmie.
Det giver i alt 51 point til Eros.
Johanna fik overrakt et billede – Årets
Drente, samt en vandrepokal for årets unghund og klapsalver.
M.v.h. Morten

Resultater
Udvidede apporteringsprøve i Nyborg den
24. juni.
Bjergvejens C-Gibson, fører Jesper Langfeldt
Bestået med 205 point.
Slæb- og Apporteringsprøve i Skjern den 5.
august.
Mosehøjs Bufri Eros, fører Johanna
Jongstra
Bestået med 28 point.

Her ses Knud sammen med pascha, hvor hun lige har
hentet kanin.
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Udvidede apporteringsprøve på Samsø den
7. september.
Mosehøjs Amfri Pascha, fører Knud Flemming Madsen
Bestået med 205 point, 2. vinder

www.fjd.dk

Vores 3 deltager og deres hunde: Anders med
Bosse, Allan med Oskar og Jesper med Gibson.

Den Jyske Racedyst 2012
Drentsche Patrijshond deltog i den Jyske
racedyst, vores hold, bestående af Knud
Flemming Madsen med Mosehøjs Amfri
Pascha, Johanna Jongstra med Mosehøjs
Bufri Eros og Mogens Espensen med
Mosehøjs Amfri Chako, gjorde alle det
rigtigt flot, tillykke. Alle bestået og vores
slut resultat var på 79 point som hold og
det blev til en 5. placering. Vi havde alle
en dejlig dag sammen med mange andre
skønne mennesker og deres dejlige hunde
som viste sig fra deres bedste side. Vi vil
gerne siger stor tak til Annette Rasmussen
som var prøveleder på dagen og som sammen med dommerne og hendes hjælper
gjorde dagen til en vellykket begivenhed.
Håber vi ses igen næste år.
M.v.h. Johanna

Knud med Pascha, Johanna med Eros og Mogens
med Chako.

Dansk Breton Klub
Årets Fakelløjte 2012

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71.
allanloui@hotmail.com
Formand:
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
Kasserer:
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13,
4390 Vipperød
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
Sekretær:
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast.
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Anni Hansen, Nørrevej 14, Strandby 9970
Tlf: 5126 3626
jensanni@hansen.mail.dk
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
Avlsrådsformand:
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.
Tlf. 7586 3703,
beuchert@larsen.mail.dk
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

www.breton.dk

Igen i år har vi haft et godt forår, hvor der
hver gang har været mange hunde til stede.
Vi har folk som deltager fra Fyn – helt ovre
fra Odense, vi har folk som deltager næsten
ovre fra Varde og vi har folk som deltager
fra Rødekro, så vi favner et stort område.
Ude i det ganske land, har vi ry for, at vi har
et godt aktivitetsudvalg her i det Sønderjyske/fynske område, hvilket Jan og jeg er helt
enige i.
For Jan og jeg er det dejligt, at folk deltager fra gang til gang, det giver os lyst til
fortsat at hjælpe nye hundefolk med at få
en god jagthund ud af deres hunde – hyggen som vi alle er med til at skabe, efter en
træningsaften, syntes vi, mindst er lige så
vigtigt, da vi her får talt om vores små bretons, forskellige problemstillinger omkring
dem, jagt og ikke mindst en masse dejlige
drillerier.
Jan og jeg har ingen problemer med at
ligge terræn til, og for os har det i år været
dejligt, at I alle har været med til at tage lidt
af ansvaret, da vi mange gange har en travl
hverdag.
I år fik vi så vildkaniner fra Endelave –
og det skal vi nok også skaffe til næste år,
men vi har en udfordring med at få skiftet
fasanerne ud med duer/ænder. Så en opfordring, vær alle med til at undersøg markedet
herfor – vi har penge i kassen, og det gør jo
ikke noget at vi køber dem her i efteråret og
ligger dem i fryseren til næste år – vi skal
bruge ca. 20 duer.
Det er dejligt at vi igen i år har kunnet
udvide med 2 nye unghunde, ligesom det er
dejligt når opdrættere decideret anbefaler
deres hvalpekøber at kontakte os, hvilket har
gjort at Darwin og Bella har været på besøg
et par gange. Som vi kan tælle får vi 7 nye
hvalpe i gruppen i år. Så til næste år – vil
der være de gamle og de nye hund -, så vi
må hjælpe hinanden.

Men til jer alle – glem aldrig, at dette
er et supplement til træning i jeres lokale
jagtforeninger/ hundeklubber. Vi kan IKKE
lære jer alt, på de træningsaftener vi har
til rådighed, og det har heller aldrig været
formålet med vores træning.
Efter et godt år med 2 markprøvetræninger
og en del lydigheds- og apporteringstræning, har jeg besluttet hvem der skal have
årets Fakkeløjte pris, prisen til en hund og
en hundefører, som har opnået/eller gjort
noget specielt.

I foråret havde jeg besøg af Nathalie Stalter
fra Frankrig. Hun opdrætter bretoner og et
par andre franske stående jagthunderacer.
Hun fik oplevet DBKs hovedprøve og var på
sightseeing i Jylland. Det blev (selvfølgelig)
til mange og lange samtaler om bretoner,
blodlinier og jagt.
I en sen aftentime over lidt øl og vin aftalte
vi, at jeg skulle besøge hende i løbet af sommeren. Hun planlagde at melde tre hunde
til en T.A.N., som er en slags unghundetest,
hvor hunden bedømmes på jagtlyst, søg i
marken, fuglefinderegenskaber (på udsat
fugl) og stand. Ligeledes ville hun melde

sine hunde til REEP, som er apport af and
i vand. Ja, men så var det jo oplagt, at jeg
meldte hund til også.
Didine var desværre for gammel, da deltagende hunde i T.A.N. ikke må være ældre
end 3 år. Men min unghund Bâti kunne
tilmeldes. Så han blev meldt til begge tests,
og så gik jeg ellers i gang med at træne.
Træningen gik efter planen, men alligevel
er man jo altid lidt spændt. Også selv om
denne type prøver ikke rigtig kan bruges
til noget i Danmark. Men de kan være adgangsgivende for avl i Tyskland.
Få dage inden afrejsen skrev Nathalie til

Årets Fakkelløjte
•
Hunden har dette år været igennem en
rivende udvikling.
•
Hunden har været intensivt og konsekvent trænet.
•
Hunden har potentiale til at opnå en
apporteringsprøve i år.
•
Hunden har været stillet på en udstilling
•
Årets Fakkeløjte er: Peter (hundeføre) og
Bobby (hund)
Winnie Larsen

Fransk og frejdigt

www.fjd.dk
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mig og fortalte, at der dagen efter unghundetesten var en marktræningsdag med
professionelle trænere. ”Skal vi ikke melde
os til det?”, spurgte hun. Det skulle vi selvfølgelig! Og der kunne Didine også komme
med.
Og så gik turen ellers sydover i ”radiobilen”. Aygo´en var stoppet til randen! Jeg
skulle selv køre til Oberhausen, hvor jeg
skulle mødes med Patrick Barteit, som også
skulle besøge Nathalie.
Vi var blevet enige om at køre resten af
vejen sammen. Og heldigvis for det! De to
første dage var møg-varme, og min bil er
ikke udstyret med aircondition, men det var
Patricks bil altså – skønt! Også for hundene.
Vel ankommet hos Nathalie, hendes mand
Michel og datter Camille fik vi os installeret. Vi fik tilbudt en kold øl, og den gjorde
underværker!
Vi havde en dag til at komme os over den
lange køretur, og lørdag gik det så løs. Når
man, som jeg, kun kan tale og forstå et
begrænset fransk, så er det altså lidt af en
udfordring at skulle følge med i begivenhedernes gang. Men heldigvis er Nathalie ret
god til engelsk og kunne dermed fungere
som tolk.
Den T.A.N., som vi skulle deltage i, var
for alle stående jagthunde. Så der var flere
forskellige hønsehunderacer repræsenteret
f.eks. Epagneul Picard og Griffon Korthals.
Under en T.A.N. slippes hunden på en mark.
Her er der sat en agerhøne eller fasan ud i
forvejen. Hunden skal så søge, finde og tage
stand. Og det er det!
Det spændende for mig var, at Bâti indtil
da ikke havde set en agerhøne før, så jeg
anede ikke, om han ville tage stand for
sådan en. Men det gjorde han heldigvis, selv
om han næsten stod på den. Den var placeret
under noget halm, så han mærkede den
først, da han var helt tæt på. Men standen
var der og blev godkendt. Så han bestod.
Dommeren sagde, at Bâti søgte fint i en
god stil, og at han altså tog stand. En stand
som ikke var specielt spektakulær – men
den var der!
Bagefter skulle vi hen til vandhullet og
hente en and. Det gik også fint, så der bestod
han også. Der var flere hunde, der ikke bestod begge tests, så jeg kunne være tilfreds
med Bâtis indsats.
Til sidst skulle han bedømmes af en dommer. Det er en bedømmelse, hvor dommeren
måler højde, kigger tænder, ser bevægelser
o.s.v. Alt i alt skal dommeren afgøre, om
hunden er racetypisk og svarer til standarden. Også her gik det godt, og Bâti fik
rosende ord med på vejen.
Det var en stolt hundefører og opdrætter,
som fik hunden sat i bilen. Nathalies hunde
klarede ikke begge tests, men bestod den
ene eller den anden del. Men så er det jo
godt, at disse tests afholdes flere steder i
løbet af sommeren.
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nabogruppen fløj lige hen over hovedet på
hende, men det holdt hun til – utroligt, men
sandt!
Senere fandt hun sin fugl og tog en flot,
stram stand. Jeg havde fået lov til at forsøge
at sætte en line på hende, da det jo kun var
en træningssession. Jeg fik listet en flexline
på hende og gav hende rejseordre. Og fuglen blev rejst med fynd og klem, som hun
plejer. Men nu havde jeg jo hold på hende
og kunne kommandere ”sit!”. Så alt var i
orden.
Så gav træneren kritik, igen med Nathalie
som tolk.
Mens vi stod og lyttede koncentreret, tog
Didine pludselig stand i snoren. 3 m. længere fremme lå der en agerhøne og puttede
Ro i opflugt.
sig ved en tot græs. Fuglen rejste sig op og
spankulerede væk. Sad ørerne højt på madeOg hvorfor vælger man så at deltage i
moiselle Didines hoved? – om! Det morede
sådanne tests? Jeg gjorde det for sjov, men i vi os så over, mens vi gik tilbage til bilen.
Frankrig er det sådan, at en hvalp udleveres
Og så var der frokost. Efter at have spist
med en midlertidig stamtavle. Hunden kan
tog Patrick og jeg afsked med Nathalie
bruges til jagt, men vil man på prøver eller
og Camille, for vi havde en lang køretur
avle, så SKAL hunden bestå unghundeprøforan os (ca. 8 timer). Jeg skulle overnatte i
verne, hvorefter man får de rigtige papirer
Oberhausen og herefter køre nordpå. Planen
på hunden.
var at netværke lidt, så jeg havde aftalt
besøg hos et par tyske opdrættere. Her blev
Nå, men efter veloverstået gerning var der der vartet op med lækker mad og vin hos
præmieuddeling. Med hjælp fra Nathalie fik Andrea og Herman og selvfølgelig masser
jeg sagt tak for oplevelsen til de franske prø- af snak om bretoner og avl.
veledere, og så gik turen tilbage til Havange, Men inden vi nåede så vidt, gik jeg en lang
hvor vi havde vores base. Hos familien
tur sammen med Anne fra Kennel SchwaStalter var der hvalpe ”über alles”, da der lå nenberg på hendes terræn. Hundene nød i
3 kuld på ca. 3 uger. Så der var nok at se til! den grad at komme ud på en uforpligtende
Vi fik lidt mad og måtte gå tidligt til ro, da tur sammen med 3 af Annes bretoner. Efter
vi skulle MEGET tidligt op (læs: kl. 4!) næ- endnu en tysk overnatning gik turen hjemad.
ste morgen. Turen gik til Arc et Senan syd
Og det var skønt at komme hjem! Men masfor Alsace, så vi havde ca. 3½ times kørsel
ser af gode oplevelser og nye venskaber står
at se frem til.
frisk i erindringen.
Afsted det gik næste morgen. Jeg havde
Det har været en spændende tur. Dejlig
fået meldt begge hunde til, og Bâti skulle
ferie for en ”hunde-freak” som mig. Svært
først ”i ilden”. Atter var der sat en agerhøne at toppe, men til efteråret går turen igen til
ud på en mark. Jeg var blandt de sidste på
Frankrig efter invitation fra Didines opdrætholdet, så da det blev min tur, var der selvter. Her skal der prøves kræfter med snepfølgelig masser af fært overalt, og de fleste
peprøver (aner ikke om hun kan finde ud af
af hundene havde ”lettet sig” i felten. Så jeg det!) og et par dages jagt på snepper, ænder
var spændt på, hvordan Bâti ville reagere.
og fasaner i Alsace. Det bliver stort!
Hanhunde er og bliver hanhunde! Så han
Pernille
fik også lige lettet ben, men først efter at
have taget nogle store, ”hidsige” slag på
marken. Den professionelle træner mente,
det var lidt vildt og bad mig kalde hunden
tilbage. Så det gjorde jeg selvfølgelig. Så
kom vi til en ”langhåret” del af marken, og
her var der sat fugl ud. Det mærkede Bâti og
fik sig pejlet ind på fuglen. Han nåede lige
at stå i 2 sekunder, så rejste fuglen sig op
og gloede på hunden. Det var mere end han
kunne stå for, så piphans blev rejst og fulgt
på vej.
Jeg gjorde ikke noget for at stoppe ham,
for jeg havde fået at vide, at man gerne ville
se, om hunden havde jagtlyst. Det havde
han! Jeg fik Bâti kaldt ind, og så skulle
Didine forsøge sig. Hun gik egentlig okay,
men var lidt påvirket af varmen. En fugl fra
www.fjd.dk

Nedtur med grove provokationer men lidt muntert alligevel

Søren Stenhøj får overrakt sin “trøste” præmie

Dårlig karma på dagen eller bare sort uheld.
Fire starter på den sjællandske apporteringsprøve blev forvandlet til fire ”ikke bestået”.
To på a-prøven og to på b-prøven. Det skal
retfærdigvis nævnes, at to af de fire delvis
var frygtet.
Bertha skulle stille på B-prøven for første
gang. Det blev til en meget kort seance.
Hun lagde ellers godt ud på slæbet. Fulgte
knækket fint, hvorefter hun forsvandt over
en bakketop og var dermed ude af syne.
Efter et stykke tid vendte hun tilbage uden
kanin, og hun blev selvfølgelig sat på sporet
igen. Men, den unge hund havde nu mistet
koncentrationen, så legen blev hurtigt
stoppet. Slæblæggeren kunne efterfølgende
fortælle, at Bertha havde besøgt ham, og at
han havde smidt slæbkaninen fra sig. Han
glemte så åbenbart at sige ”apport” eller at
proppe kaninen i munden på hunden, eller
også virkede han bare skræmmende i hans
fulde højde og drøjde. Bertha fik en chance
til på a-prøven. Sikker succes ? Faru tog lige
sit slæb med maksimum point til følge. Så
gik turen tilbage til mødestedet og a-prøven.
Lidt overraskende var de øvrige a-prøvedeltagere allerede færdige med due- og
kaninbane. Så vi røg direkte på vandbanen.
Her startede jeg med en ”lånt” hund, som
jeg med lidt succes havde trænet positiv
apportering med. Den synes dog ikke, at
vandet den dag var specielt attraktivt, og
inden øvelsen var kommet i gang, trykkede
hunden sig gevaldigt. Det blev til en svømmetur på 2 meter. Der røg hund nummer
to. Lånehunden kom dog stærkt tilbage på
kaninbanen og til sidst duebanen. Bertha fik
hurtigt og effektivt hentet sin due på vandet.
Kaninen kom også hurtigt hjem, og så var vi
klar til at genstarte duebanen.
Bertha var som altid skarp på første due,
hvor hun valgte den længst til venstre, med
faldsted 5 meter fra skel. Hjem til far og
så af sted igen. Noget tydede dog på, at et
eller andet havde fanget hendes interesse

Dansk Breton Klub

point og 100 point i alt. 8 point fra maksimum score. Men, sådan går det, når vildtet
gnaskes, og med skadet vildt og karakteren
0 kan hunden selvfølgelig ikke bestå.
Det er sådan en dag, at mange års nederlag
på fodboldbanen, eller for den sags skyld
dumme 0´er på markprøver *), hjælper en
videre, så man alligevel kan se fremad,
og måske smile lidt af det hele. Om ikke
andet stod Bertha og lånehunden for dagens
muntre indslag på duebanen, og det kastede
da en trøstepræmie af – et opmuntringsglas
til en ung og urutineret fører, hvis hunde
dumpede på dagen, men hvor hunden/hundene udviste styr lyst for apportering. Jørgen
og Henny Krogh var de glade givere.
Der skal lyde et tillykke til de 7 hunde som
bestod A-prøven og de 6 hunde som bestod
B-prøven. Et stort tillykke skal lyde til Liva
og Kell G. Petersen, som blev nr. 1 og 2 på
henholdsvis A- og B-prøven Talentfløjten
kom også sikkert i hus. Liva er endnu ikke
fyldt 2 år. Til sidst tillykke til Stevnsåens
under apporteringen af første due. Hun søgte
Delta og Jens Frost, som blev nr. 1 på Bdirekte ned til skel, sprang over tråden og
prøven. Alt i alt en god dag, trods mange
søgte ind i levende hegn. Her kunne alle så
urimelige provokationer.
se flere fasaner flygte. Hunden kom ikke tilDen unge og urutinerede
bage. En af dommeraspiranterne mente med
Søren Stenhøj
sikkerhed, at han så et stykke råvildt flygte,
så jeg meddelte dommeren, at jeg ville gå
ned og indfange hunden. Det blev nu ikke
særligt svært, for 20 meter fra skel – altså 25
meter fra duebanens venstre faldsted – fandt
jeg den unge dame i gang med at stresse
en dværghøne i et lille bur. Hunden blev
koblet, og så tilbage til startstedet, hvor jeg
orienterede en skeptisk dommer og to aspiranter om min oplevelse i hegnet. Det var
så den tredje dumpning. Tror ikke det havde
hjulpet med en omstart, medmindre banen
var blevet flyttet.

Selvfølgelig skulle lånehunden også lige
prøve duebanen af. Igen kom første due
hurtigt hjem, og jeg må åbenbart have været
den eneste a-prøvedeltager, der stillede med
rigtige jagthunde fordi, lånehunden havde
luret, at der var spændende ting i hegnet, så
den forsvandt direkte ned til dværghønen.
Dommeren mente at jeg kunne kalde hunden hjem og fortsætte øvelsen. Han troede
vist ikke helt på det med dværghønen i bur.
Jeg meddelte, at jeg ville gå ned og samle
hunden op, og at de var velkommen til at gå
med ned og besigtige forholdene. Det var
ikke nødvendigt. Hunden blev selvfølgelig
hurtigt koblet, inden dværghønen blev stresset til døde. Spændende hvad de to aspiranter har skrevet om duebanens beliggenhed ?
Så var der kun Faru tilbage. B-prøvens
duebane med store flotte duer blev gennemført på dagens anden hurtigste tid. Igen
maksimum. Nu var der kun vandapportering tilbage. Allerede da den første spinkle
og sølle dværgdue (sådan føltes det) blev
hentet og afleveret, vidste jeg, at løbet var
kørt. Dette blev bekræftet da anden due kom
hjem. Tænk at dumpe med 48 apporteringswww.fjd.dk

: Kell Petersen, som vandt hele 3 gange.

Årets kaldasker 2012.
Årets vinder blev Torben P og den ærede
læser kan selv prøve at gætte på motiveringen for prisen ved at kigge grundigt på
billedet i billedet.
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Familieweekend på Djursland

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

Så er der lagkage.

Niels Holger Lykke med Chang, der blev BIR.
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Den 16. og 17. juni 2012 var weekenden
hvor rigtig mange Danske Pointer folk og
vores 3 Hollandske medlemmer valfartede til Djursland. Djursland gruppen har
forberedt sig på den weekend et år, hvilket
arrangementet også bar præg af. Der var styr
på alt fra dag 1 til dag 3.
DPK’s familie weekend starter faktisk med
at de rigtig hardkåre kommer allerede fredag
aften. I år var der mulighed for overnatning
i hytten, men mange havde også valgt at
ligge i telt eller campingvogn. Fredag aften
var igen i år en meget hyggelig aften.
Lørdag
Lørdag morgen startede med en overdådig
morgen buffet lavet af Djurslandgruppen.
Mange flere Pointer folk kom valfartende.
Så var vi klar Dpk’s årlige familieweekend’s apporterings prøve. 7 hunde bestod,
Don Camillo ved Børge Sommer vandt
Peter pokalen. Prøven blev afholdt i Djurslands smukke natur, så os der ikke skulle
www.fjd.dk

gå og være nervøse, kunne bare gå og nyde
naturen og få en masse god snak.
Eftermiddagen gik med sjov og pjat. Først
var der tidsapport, en kanin og en due blev
lagt dybt ind i en skov. Der var kun en hund
som klarede opgaven, Piere, ved Martin
Mortensen. Om den havde lidt hjemmebanefordel skal her være usagt.
Efter tidsapport var der flere dressur lege
med hundene, hvilket gav anledning til
meget morskab fra publikum. Hunde som
vi alle troede var helt i orden, viste sig ikke
at kunne holde til udfordringen. Det var en
utrolig hyggelig eftermiddag.
Lørdag aften var der festmiddag, 60 personer deltog ved middagen, Marianne Kronholm stod igen i år for en helt fantastisk
menu hjulpet af Team Djursland. På billedet
ses Lagkagen 2012. på www.pointerklub.
dk kan ses mange flere billeder af maden og
arrangement i øvrigt. Det var en rigtig hyggelig aften hvor snakken gik.

Dansk Pointer Klub
Søndag
Dpk’s udstilling løb af stablen med 19
tilmeldte hunde, Marianne Weichenfeld var
dommer. Der var rigtig mange gode hunde
tilmeldt på dagen, og klubben løb tør for
røde sløjfer. Alle var enige om at det var en
god bedømmelse, dejligt at vi har så mange
gode hunde.
Vejret var ikke med os til udstillingen, det
regnede rigtig meget. Det startede egentlig
med meget fint vejr. Vi satte ikke udstillingsteltet op, ene og alene af den grund at
vi ikke kunne finde ud af det. Da regnen
kom, måtte der ske noget, og Preben Binder
kunne regne den ud. Så der blev tørvejr til
dommer og sekretær.
Jeg er sikker på at alle der deltog i Familie
weekenden havde en fantastisk weekend.
Fra Dansk Pointer Klub skal der lyde en stor
tak til Djursland gruppen.
Anne-Marie Petersen

DPK´s app.prøve familiedagen
Fugledes Don Camillo 05627/2004, e&f.
Børge Sommer
Bestået/pokal
Niholys Chang 03412/2006 e&f. Niels
Holger Lykke
Bestået
Frierfjordens Randi 03019/2011 e&f. Jens
Have
Bestået
Vildtmandens Waldemar 12286/2008 e&f.
Jens Rasmussen
Bestået
Spurvfugldalens Nalle 08269/2010 e&f.
Marianne Kronholm
Bestået
Ln´s Pointmanns Piere 12295/2011 e&f.
Martin Mortensen
Bestået
Donna 20354/2010 e&f. Tom B Hansen
Bestået
Svend Buchhave og Diva.

DPK´s og ESK´s apporteringsprøve Fyn
den 7-7-2011.
P. Metrinelunds Diva, 03822/2011, E. F.
Svend Buchhave: Bestået, Bedste unghund, Pokal
P. Spurvfugldalens Mette, 15405/2009, E.
F. Jan Rasmussen: Bestået. Bedste hund
åben klasse 30 point, Pokal
P. Vollestoftes Gry, 14095/2006, E. Gunnar
Larsen, F. Joacim Skovgård. :Bestået
P. Bendts Cleo, 16988/2007, E. F. Steen
Bendt: Bestået
P. Villestoftes Ena, 06879/2009, E. F. Gunnar Larsen: Bestået
ES. Midtfyns Molly, E. F. Anders Warming: Bestået
ES. Lammefjordens Monty, E. F. Anders
Warming: Bestået
ES. Emmerik, E. F. Valdemar Larsen:
Bestået
ES. Lammefjordens Sannie, Søren Stærkær: Bestået
Der startede 14 hunde på de 2 prøver,
heraf bestod 9

Djurslandgruppen

Jan Rasmussen med Mette.

www.fjd.dk
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Engelsk Setter Klub i Danmark

www.engelsksetterklub.dk

Klitapporteringsprøven i Uggerby
weekenden 4. og 5. aug

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

I år var det 15 år siden Ingemann startede
denne udvidede og noget anderledes apporteringsprøve op.
Og igen var det en udfordring for hundene
at hente de 4 duer, der skulle findes i det
våde sivområde og uden at hundene så dem
blives smidt ud og ingen skud og senere
hente 2 rådyrhoveder i klitterne. Og alt dette
på 10 min. Men som Ingemann siger det er
vel jagthunde vi har.
En pæn skare samledes allerede i løbet af
fredagen og alle hyggedes sig, vejret havde
Ingemann sørget for var i top, efter lørdagens prøve bød Ingemann på alt godt fra
havet og dagen sluttede af
Med Irish Coffee i vandkanten, hvor alle

Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37,
Email: tskov@privat.dk
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
Sekretær og webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
Hvalpeformidling:
Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12,
Email: oygr@hillerod.dk

Der hygges på stranden.

Søren Rydahl Christensen, Tågeskovvej 32
4733 Tappernøje
Tlf.: 21201858
Email: xsry@live.dk

De deltagende hunde.
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kunne nyde den flotte solnedgang.
Kanon godt arrangement.
Vinderen blev Troldmarkens First Base,
der for øvrigt også vandt sidste år ejer og fører Poul B Thomsen, de fik tildelt vandrepokalen skænket af Doris og Peter Fly-Hansen
i 2005. Nr. 2 blev Nordvestjydes Uso ved
Tage Skov og nr. 3 Natasja ved Martin
Clausen. Kristian Fly fik Stokken, vandrepræmie udsat af M. Weichenfeld.
En god weekend fik sin afslutning og billedet viser en flok glade engelsk setter folk
og en pragtfuld baggrund.
Mvh.
Marianne Weichenfeld

Engelsk Setter Klub i Danmark

Trehøje Hede

Lørdag d. 11. og søndag d. 12. august blev der afholdt marktræning
på Trehøje Hede.
Igen i år var der stor tilslutning til denne træningstur. Ca. 50 hunde
med fører var mødt op, selvom vejret mere var til en strandtur (høj

sol og 25 grader). Tak til Knud Overgaard og Egon Dynesen for en
veltilrettelagt weekend.
Mvh. Bestyrelsen

ESK træf anno 2012

Etó/Allan Højrup blev BIR og Nordvestjydens Aston/Allan Bak Jensen blev BIM.
Den 29./30. juni og 1. juli var det blevet tid
Der var rigtig mange tilskuere til udstiltil det årlige familietræf i Engelsk Setter
lingen. Det er dejligt, at så mange bakker op
Klub. Medlemmerne strømmede fra nær og
om et arrangement, både for arrangørerne,
fjern til Gildmosegård ved Herning, ganske
men også for udstillerne og dommer.
som vi plejer. Ingemann fra toppen af DanEfter frokosten blev det tid til en appormark og Asger Mogensen fra Sjælland og
teringsprøve. Her var også god opbakning
resten af os fra andre egne af landet.
med 14 deltagere. Prøven blev bedømt af
I løbet af fredag eftermiddag dukkede de
SvenAage Vad og H.P. Clausen.
første op. Der var campingvogne, der skulle
Efter dagens afprøvning var der et par
stilles op. Der var telte, der skulle slås op.
stykker, der måtte på en ”ommer”. Heegårds
Nogle sov i bilen og en ude i den fri natur.
Kyon kunne trække sig tilbage med pokalen
Og han blev lidt våd søndag morgen. Alt
efter veludført apport i alle tre discipliner.
kan lade sig gøre her, hvor Kirsten og Tage
Så var det blevet kaffetid. Det skulle vi jo
sammen med deres hjælpere tager i mod.
nå, inden aftensmaden. Vi misser jo helst
Vejret var med os langt hen af vejen. Der
ikke et måltid. Aftensmaden var, som så
blevet grillet fredag aften og snakken gik til
mange gange før, lagt i hænderne på Jytte
ud på de små timer. Lørdag morgen var Kirog Jan Andreasen. Jan havde grillet et helt
sten, som så mange gange før, i gang med at
rådyr og en grise skinke og Jytte stod for et
lave morgenkaffe, mens vi andre så småt fik
velassorteret salatbord med alle gode lækøjne til en ny dag.
kerier. Så endnu engang gik vi ikke sultne i
Lørdagen startede med en anerkendt udstilseng.
ling, som i år blev bedømt af Erik Petersen.
Søndag morgen startede med en vældig
Der var mødt 22 hunde frem til bedømregnbyge. Den var heldigvis slut, inden
melse. Resultatet er for længst offentliggjort
vi stod op til duften af Kirstens kaffe og
på hjemmesiden, så dem går vi let hen over
rundstykker. Søndagen bød på en ny apher. Dog skal nævnes, at Nordvestjydens
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porteringsprøve, som blev dømt af Erling
Clausen. Vi sluttede weekenden af med at
grille, inden vi sagde farvel og tak og på
gensyn til næste år.
Mvh. Astrid og HP Clausen

Setterdag Sjælland d. 15.07.2012
Det blev en god dag i Kirke Stilling hos
Børge Holm
23 hunde var tilmeldt på dagen, desværre
var der kun 8 Engelske Settere. Vi håber, der
kommer flere næste år.
Der var 2 Engelske Settere, der opnåede 30
point, hvor vi så skulle finde en vinder.
Det blev Fleur, ført af Jørgen Krog, som
igen i år vandt pokalen.
Lady ført af Asger Mogensen blev nr. 2
Bedste unghund blev Line med 26 point,
ført af Helge Esbensen.
Som noget nyt blev der holdt matchning
for ”ikke Engelske Settere”, det blev spændende
Der var 5 hunde der fik 30 point og det blev
Ellen Greve med Maja (Kleiner Münsterländer) der vandt
med fleste duer indenfor 3 minutter.
Der blev udtaget tre hunde til Racedysten,
hvor det blev Jørgen med Fleur, Asger Mogensen med Lady
Og Ove Jensen med Brit.
Desværre dumpede Ove med Brit på vand,
derefter kom Asger med Lady med 24 point
og Jørgen Krog med 29 point.
PS: Der holdes vintermøde d. 15-02-2013
kl. 19,00 i Haslev Jagtforenings Klubhus
”Kaisholm”, Bråbyvej 77, 4690 Haslev.
Hvis der er nogen der har ideer til indput til
denne aften, er man meget velkomne til, at
kontakte Søren Christensen eller Øystein
Grandorf.
Mvh. Søren R. Christensen
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falder tankerne på et af de store øjeblikke i
Bents ”hundeliv” nemlig Derbyet på Fyn i
1993, hvor Bent vandt med Lammefjordens
Saxo. En hund som gav familien i Stokkebjerg så mange glæder både i markprøvesporten, på jagt og ikke mindst som
familiehund i hjemmet. Netop Saxo valgte
vi at parre med vor egen Cindy. Efter de to
kom Stærkærs Jaco, Stærkærs Scarlett og
Stærkærs Steffie.
Med Jaco fik Bent også nogle gode
resultater, hvor det største var Dansk Kennelklubs Mesterskabsprøve i 2005 ved Tuse
Næs, hvor Jaco blev 1. vinder.
Pga af Bents svigtende helbred blev Jaco
ikke ført så meget frem derefter, men ved
ESK apporteringsprøver var de to et trofast
og dygtigt makkerpar og de var flere gange
udtaget til den sjællandske racedyst. Jaco
blev far til en del gode hunde.
Bents sidste hund er også efter Jaco. Jaco
En af Engelsk setter Klubs trofaste medblev
parret med Østkystens Minuz og her
lemmer og en kær ven af os er ikke mere,
Bent Nielsen fra Vestsjælland er død i en alt er blevet nogle godt gående hunde, Bent
for tidlig alder. Bent havde de sidste år haft selv fik fra det kuld Svante, som blev brugt
til jagt i det omfang Bents kræfter slog til.
problemer med helbredet og havde ikke
kræfter til markprøvesporten, men Bent var Sommeren igennem har Bent og Svante
trofast med til apportering lige til det sidste. trænet apportering med sine sjællandske
Deltog vi i en prøve i det sjællandske kunne venner. Annie og Bents hjem har altid været
åbent, når vi lige kom forbi og stak hovedet
vi altid være sikker på, Bent lige kom og
ind og fik en snak om vore hunde. Bent
hilste på og så hvordan det gik med Lamvidste altid hvad der foregik i hundeverdemefjordens Sannie som hans egen Jaco jo
nen, han fulgte trofast med på resultaterne
var far til.
Bent havde en stor viden om den engelske på nettet.
Vore tanker går i disse dage til Bents kone
setter og jagthunde i det hele taget og vi
Annie, som har mistet en elsket mand og
mindes med glæde de dejlige træningsture
deres børn og familie som har mistet en far
for år tilbage i det sjællandske, hvor Bent,
og et kært familiemedlem.
Asger og vi gik med vore unge hunde.
Æret være Bent Nielsens minde
Det var dejlige dage med megen hygge og
Asger Mogensen, Søren og Marrit Stærkær
mange agerhøns.
Når vi ser tilbage på Bents mange hunde

DØDSFALD

Apporteringsprøve på Fyn
Igen i år holdt Esk sin fynske apporteringsprøve hos Svend Buchhave sammen med
DPK. Lørdag, den 7. juli startede vi med
fælles morgenkaffe hos Svend og Karen.
Igen i år havde vi besøg fra det jyske, det er
dejligt når nogen tager turen til Fyn for at
være med. Lars Nielsen var prøveleder for
Esk med dommer Knud Johansen og som
sædvanlig føler man sig meget velkommen
på Metrinelund uanset hvad race vi kommer
med. Solen stod højt på himlen og alle var i
godt humør, vi så en masse gode hunde der
udførte deres job på dagen til alles tilfredshed og også et par enkelte, som ikke ville
helt det samme som deres førere ønskede.
Herefter var der præmieuddeling. Kysters
Vandrepokal til bedste hund blev vundet af
Lammefjordens Monty med 30 point. Også
Lammefjordens Sannie havde 30 point, men
Monty er yngste hund og en værdig pokalvinder. Herefter kom Valdemar Larsen med
Emmerik med 29 p og Midtfyns Molly med
27 point. De tre første hund blev udtaget til
den Fynske racedyst og Molly blev reserve.
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Efter prøven sluttede vi af med fælles frokost på Karen og Svends terrasse. Humøret
var højt, især hos dem der var kommet
igennem prøven med et bestået og snakken gik lystigt om dette og hint. En dejlig
sommerdag hos Karen og Svend var slut og
vi glæder os vist allerede alle sammen til
næste gang vi mødes der.
Mvh.
Marrit og Søren Stærkær

www.fjd.dk

Senja’s Quail ejer og fører Patrick Eggers
Ærespræmie skænket af Allan Højrup.

Apporteringsprøve Sydjylland
Søndag d. 22/7 var tiden inde for mange af
dem, der havde trænet apportering igennem
sommeren. Det var nu det skulle vise sig
om man var klar eller om der måske lige
skulle have været brugt et par timer mere i
afpudsningslokalet. Der var god tilslutning
til prøven, som sædvandeligt blev afholdt på
den lille græs mark hos Gert Clausen. Det
hele startede med velkomst fra prøveleder
Gert Clausen og derefter fik dommer Sven
Aage Vad ordet. Folk begav sig af sted mod
Due banen.
Der blev apporteret i bedste stil fra stort
set alle hunde. Vejret viste sig også fra sin
bedste side og det var næsten for godt. Det
var varmt for både hunde og mennesker, og
hundene have en anelse bøvl med at finde
duerne, det var som om varmen gjorde noget ved færten, i hvert fald skulle de tæt på
inden de mærkede duerne. Men alt i alt gik
det godt og kun en enkelt faldt fra. På kanin
var der ingen der dumpede. I vand var der
en enkelt hund der desværre ikke kom helt
ud til duen.
Da prøven var slut fik vi lidt at spise og
dommeren gav kritikker af hundene. 12 ud
af 14 hunde bestod apporterings prøven.
Vinderen blev ES Senjas Quaile v/ Patrick
Eggers med max point og dermed vandt han
den ny udsatte apportering fad for Sydjyllands apporteringsprøve. Fadet blev udsat
som erstatning for Kysters apporterings
pokal der skulle tilbage til Fyn og gå til
bedste hund på Fyns prøven. Et stor tillykke
skal lyde til Patrick med den flotte præstation. Og tak til alle der var med på prøven
for en som altid sjov og hyggelig dag , når
vi er sammen!!
M.v.h. Allan Højrup

Dansk Gordon Setter Klub
90 års jubilæum i DGSK

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk
Formand:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store
Merløse
Tlf. 30 33 19 49
e-mail : Lauge.stiig.larsen@gmail.com
Hvalpe-formidling:
Kent Hvirring Jensen, Guldbrandsvej 6, Vesterø,
9940 Læsø, tlf. (+45) 21 75 74 38, e-mail:
98499438@mail.dk

POKALER
HUSK hvis du har en pokal du vandt på
efterårets prøver, at få den graveret og AFLEVERET. Det er rigtigt kedeligt at skulle
modtage en pokal, som ikke er afleveret
i tide, og derfor ikke er dukket op til lige
netop den prøve du står på.
Pokalmesteren

DGSK har som bekendt 90 års jubilæum
1922 – 2012. Højdepunktet var den store
jubilæums udstilling på Egeskov Slot lørdag
den 18. august. Klubdagene blev afholdt i
Ringe på Midtfyn, den 17. – 19. august.
Det smukke ”småskala” landskab med
herregårdslandskabet omkring Egeskov,
tilsat et fantastisk sensommer vejer, dannede
rammerne for begivenheden.
Årsagen til at klubben afholdt jubilæumsudstilling på Egeskov Slot var, at en
af de tidligere grever på Egeskov, Preben
Ahlefeldt Laurvig Bille 1872 – 1946 var en
passioneret tilhænger, tidligere formand for
DGSK og ejer af Gordon Setterne, kennel
PALB. Derfor kunne klubben afholde sin 90
års jubilæumsudstilling på Slottet, der stadig
er i slægtens eje.

velplejede. Ved siden af og i dele af parken
er der museer og oplevelses muligheder der
kan tage pusten selv fra den bedste hundefører. Godset er i dag på 1131 ha.

Der var tilmeldt 26 hunde til udstillingen.
Den erfarne og passionerede Gordon Setter
opdrætter Erik Petersen var udstillingsdommer. Resultaterne fremgår af klubbens
hjemmeside. Jeg skal dog nævne, at Little
Lady Vom Rosenhof v/ Morten Holm blev
BIR & Åens Fenris v/ Preben Pedersen blev
BIM. Frits Friberg skulle modtage Grete
Strømkærs ærespræmie på dagen.
Dagen på Egeskov gav også en masse PR
for Gordon setteren. Mange af gæsterne
på Egeskov fik set og rørt ved en Gordon
Setter. Lørdag aften var der festmiddag.
En rigtig hyggelig aften, hvor bl.a. også en
En del af os ankom fredag aften, grillede og klubbens æresmedlemmer Grethe Strømkær
hyggede i overflod. Der blev nydt Famous
deltog. Under middagen overrakte Erik PeGrouse og der blev fortalt Gordon Setter be- tersen ”tre” flasker af Jens Langkniv vinen
retninger/gode historier fra klubbens lange
fra sin hjemstavn omkring Viborg. Erik
historie. For os der kun har været med siden takkede klubbens formand Anton Dahl for
klubdagen i Stoholm i ”1999” var der rige
den store indsats, han har ydet for klubben, i
muligheder for at få historikken på plads.
de år han har været formand. Efter midLørdag ved 10-tiden mødtes vi på Egeskov
dagen forsatte hyggen i tropenatten ude på
Slot.
verandaen.
Egeskov Slot er en af Europas bedst
bevarede vandborge opført i 1554. Slottet er Søndag kørte vi til Sydfyn for at afvikle
omgivet af nogle af Danmarks bedst restau- klubmesterskabet i apportering. Mesterskarerede og bevarede parker med hele spektret bet blev afholdt hos Svend Buchave ved
af parktyper og urtehaver, som er særdeles
Broby. Det blev Åens Mads v Erik Petersen
der blev nr. 1 og Kvannildalens Champion
Diesel Turbo v Ole Frank der blev nr. 2. Der
henvises også til hjemmesiden og Facebook
omkring de øvrige hundes placering. En
hård og varm weekend med rigtig mange
flotte og dygtige Gordon Setter – og masser
af hyggeligt samvær.
Flemming Nielsen

www.fjd.dk
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Dansk Gordon Setter Klub
Billeder
fra jubilæumsudstillingen.

Hvalpemotivering/ringtræning DGSK-regi
I forbindelse med apporteringstræningen
på Sjælland, havde vi mulighed for at få
ringtrænet vores hunde til FJD-udstillingen
på Fyn. Træningen var lagt således at man
kunne nå, at træne til udstilling inden banerne åbnede til apporteringen.
Vi havde den meget dygtige og kreative
Christina Bak som træner. På holdet var et
par gamle kendinge og en masse nye folk.
Efterhånden som aftnerne gik, og vores
hunde blev dygtigere og dygtigere, blev
mere almindelig dressur så også et tilbud.
Og faktisk kom flere og flere interesseret til!
Efter en veloverstået FJD udstilling, gik vi
så mere op i dressur og vi fik små hjemmeopgaver hver gang. Det kunne være, at
hunden skulle kunne sidde i 2-3 minutter
uden at forlade anvist plads, det kunne være
gå en tur på vejen alene (altså med fører,
men uden makkerhund). Kort sagt dagligdags opgaver.
Selv havde jeg en 3 år hanhund, der ikke
var så stærk psykisk, men efterhånden som
vi fik trænet og fik lavet opgaver hjemme,
gik det bedre og bedre. Så da apporteringen
stoppede i juni, spurgte holdet, om Christina
ikke kunne tænke sig at fortsætte med at koordinere og træne vores hunde…, som vi har
kaldt det på trods af nogle få voksne hunde,
bor vidt forskellige steder på Sjælland. Vi
har været på besøg, hver tirsdag, hos de
fleste fra Hvalpeholdet, som kunne tilbyde
helt forskellige udfordringer! Her skiftedes
vi til at sørge for lidt forfriskninger efter
træningen og træningen er i øvrigt ganske
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SÅ dejligt, at lære en masse nye mennesker
at kende, at se ens egen hund og de andres
hunde udvikle sig og få en stærkere og
stærkere psyke.
Vi har været ude og svømme i havet med
At følge hvalpe, der var meget små, da
hundene. Vi har været tæt på heste og køer
vi startede, men nu er store og stærke og
med hundene. Vi har gået over Frederiks
bro i Frederikssund, mens cykler og biler og ikke bange for noget, har været en olevelse.
Samtidigt har vi forhåbentlig fået nogle nye
knallerter kørte rundt om ørerne på os. Vi
har gået ture på befærdede veje og hovedga- mennesker til at se, hvor hyggeligt vi har
det i vores klub. Vi håber at kunne fortsætte
der. Vi haft dem inde i en stor indhegning
i en skov… med fugle, vi har haft dem til
med at ses efter markprøvesæsonen og alle
at løbe og lege MEGET tæt på børn og en
er velkomne, hvalpe, unghunde og gamle.
swimming pool. Vi har været i ”kanin” gård, Vi må nok indpasse at mødes en gang hver
3.-4. uge i en weekend, da vi jo desværre
hvor hundene skulle lære at ”nære” sig fra
går en mørkere tid i møde. Men når vi får
hårvildt. Vi har været på en spændende
”Hundenaturlegeplads” og sidst men ikke
muligheden igen, så håber Carlos, Satchmo
og jeg, Lene, at vi igen skal mødes med
mindst, har vi haft dem inde i en elevaalle vores nye venner. Gå ind på Kennel
tor, oppe i et tog og inde i en stor bus, på
Holbæk Station… Så de har virkelig været
Æblevangens hjemmeside og skriv til Chriudsat for mange lærerige ting. Ind imellem, stina, hvis det har vagt din interesse: www.
har der været ringtræning og dressur, hvor vi aeblevangen.com
nu havde fundet plads til det. Det har været Stor tak til Christina.
Lene Knuth
gratis. Og hold op hvor har det været sjovt
og lærerigt.

Ringtræningsholdet.

www.fjd.dk

Dansk Irsksetter Klub
Jubilæumsbog

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100
Vejle. Tlf. 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. Tlf. 46404587 – 24647270,
E-mail: juuls@mail.dk

I forbindelse med klubbens 100 års Jubilæum har DISK´s bestyrelse nedsat et
Jubilæums udvalg og herunder en JUBILÆUMS REDAKTION bestående af
Erik Petersen & Palle Krag
I 2016 kan vi således udgive et ”digert værk” om vor race, indeholdende et historisk
materiale af ikke tidligere set omfang - krydret med såvel gamle som mange nye fotografier og
meget, meget mere ….

Hvalpeformidler, og Avlsregister:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg.
Tlf. 86538501 – 51324035,
E-mail: gj@kirstinekjaer.dk

Du kan allerede nu støtte klubben og produktionen af bogen ved
at tegne et sponsorat og blive optaget på SPONSOR SIDEN (i bogen)
Sponsorat for alle enkelt medlemmer 500.00 kr.
Sponsorat for grupper – familier og klubber mm. 750.00 kr.
DISK opdrættere og kennel ejere 1000,00 kr.
Sponsorat udenfor kategori ….
et frivilligt bidrag der starter der hvor andre slutter Uanset bidragets størrelse ønsker DISK at takke ALLE der bakker op om dette tiltag !
Venlig hilsen DISK´s bestyrelse feb. 2012
Konto nr. 0333 2551749250 IBAN. DK7420002551749250 Swiftadresse NDEADKKK (mærket 100-års Jubilæum)

I forbindelse med Dansk Irsksetter-Klubs
100 års jubilæum i 2016, vil der blive
udgivet en jubilæumsbog. Arbejdet er godt
i gang, og der er allerede indsamlet mange
historiske billeder og artikler, som kan
dokumentere, ikke blot DISKs 100-årige
historie, men ”alt” om racens tilblivelse og
historie gennem flere århundrede.
Alle der ligger inde med gamle billeder,
artikler eller lignende, fra aviser jagtjournaler, må endelig sende dem til et af medlemmerne i redaktionsudvalget.
Der vil også blive plads i boger til en
sponsor side, hvor du kan blive optaget, som
sponsor ved at indsende et beløb til DISKs
kasserer.

Sponsorat for enkelt medlemmer 500,00 kr.
Sponsorat for grupper – familie og klubber
mm. 750,00 kr.
Sponsorat for DISK opdrættere og kennel
ejere 1.000,00 kr.
Frivilligt sponsorat vil selvfølgelig blive
modtaget med glæde og begynder ved
1.000,00 kr.
Uanset hvad medlemmerne bidrager med,
billeder artikler eller penge, ønsker bestyrelsen og udvalget, at takke alle der bakker op
om udgivelsen af bogen.
I løbet af oktober måned i år, vil DISKs
kasserer Erling Juul, udsende girokort på
kontingent, for kalenderåret 2013. Bidrag
til 100 års Jubilæumsbogen, kan ikke sende
www.fjd.dk

på dette girokort, da kontingent beløbet er
påtrykt.
Sponsorater kan derimod indsættes på
DISKs bankkonto nr. 0333-2551749250.
Husk at skrive sponsorat og navn.
Medlemmerne skal være opmærksomme
på, at kontingentet skal være indbetalt senest
31. oktober,
for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling i foråret 2013. Jævnfør § 5.
Erling Juul, Erik Pedersen og Palle Krag.
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Dansk Irsksetter Klub

Apporteringsprøve Sjælland
Efter nogle hyggelige apporterings træningsaftner, sammen med Dansk Pointerklub og
Dansk Gordon Setter Klub på Sjælland,
afholdt Dansk Irsksetter-Klub den 30. juli
2012, apporteringsprøve hvor der deltog 3
Irske Settere og 2 stk. Breton.
Resultat af prøven:
IS. Gaudy 15469/2003 Føre Niels Erik
Krüger bestod med 30, point
IS. Tsunami 10177/2005 Føre Lene Knudsen bestod med 30, point
IS. Yobbo´s Calle 10369/2009 Føre Christina Bak bestod med 28. point
Breton Stevnsåens Miracle 10370/2008
Føre Niels Roager bestod med 22. point
De to hunde med max point blev afprøvet
i apportering af to duer på tid, resultatet
blev at Gaudy kunne kåres som vinder af
Pokalen.
Undertegnede vil gerne takke de trofaste
mødende deltagere, for nogle hyggelige
timer,
på træningsaftnerne, samt de to andre klubber for samarbejdet.
Til slut skal der lyde et stort tillykke til
hundeførerne.
Med venlig hilsen,
Jan Lorentsen

Fra venstre: Pokalvinder Niels Erik Krüger med
Gaudy, og Lene Knudsen med Tsunami.
Begge hunde med 30 point for apporteringen.
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statistikker, og sidst men ikke mindst som
redaktør af DISK siderne i Jagthunden.
Palle du er en omhyggelig mand, der ikke
overlader noget til tilfældigheder, der er
altid orden i tingene
På hundesiden har du også været fremme
i skoene, og er det stadig. Det startede, tror
jeg nok, med Havdrups Sif, som sammen
med Rosendales Gorm fik et kuld hvalpe
med kennelnavnet Kragereden. Fra det kuld
kom Krageredens Pluto, en rigtig ganger, og
Krageredens Venus. Pluto var en overskudshund, og dette videregav han til sit senere
afkom, der kom flere rigtig gode hunde. Du
har importeret og eksporteret hunde fra/til
både Norge og især Finland, hvor den sidste
Palle Krag med Kragereden Fenja.
Douedal´s Kyra i 2005 bliver 1. vinder på
Hovedprøven.
Palle Krag 70 år
Afkom efter Kyra/Ibber, Krageredens Debbie bliver den første IS der vinder Forårsme”Fejer“ fra Vejle fyldte d. 18. juli, 70 år.
sterskabet.
Palle har i mange mange år været en kendt
Mange gode hunde er gået gennem dine
og agtet person i Irsksetterklubben. Jeg
hænder, må det fortsætte mange år endnu.
stødte på Palle i starten af 70erne, hvor han
Kære Palle, hjertelig tillykke med dagen,
blev valgt ind i bestyrelsen både som næstog tak for mange gode stunder på både
formand og sekretær. Siden er det gået slag i
prøver og på jagt.
slag med forskellige udvalgsposter. Mangen
Mvh. Flemming Vilslev.
en gang som prøveleder i det fynske, diverse

Pokalforvalter

”Pokalforvalteren” var på plads, mellem de Irske Settere på årets FJD Udstillingen, ved
Vissenbjerg i juni måned 2012. Brugsklasse han Mårup Messi, ved Per Pedersen, ses her
opstaldet, blandt andre hunde, inden starten på udstillingen. Messi mangler kun et certifiket, for at blive udstillings champion. Det blev ikke denne gang, så Messi og Per må af sted
en anden udstilling, eller komme til Vissenbjerg næste år igen.
Det er Mårup Messi bagerst, nærmest Per Pedersen.

www.fjd.dk

Farverig
VSA - træning

Som så mange andre steder i landet, har man i sommer på Sjælland afholdt efterskudstræning på tværs af
racer. Det blev en meget positiv oplevelse.
Tekst og foto: Anne Secher
Vi har med stor glæde i sommer deltaget i
VSA træning med aktivgruppen for kort- og
ruhår Storstrøm.
Vi så træningen annonceret på hjemmesiden og spurgte forsigtigt, om der også kunne
være plads til et par ruhårede vizslaer. Vi
blev modtaget med åbne arme, og har haft
stort udbytte af meget kompetent og hyggelig træning.
I løbet af juni og juli mødtes vi otte hverdags aftner fordelt på fire forskellige terræner i hhv. Eskilstrup, Maribo, Sakskøbing
og Mogenstrup.
Herved opnåede vi og hundene at gennemføre disciplinerne i vekslende omgivelser,
og det gjorde træningen spændende og
varieret. Der blev brugt forskelligt fuglevildt
og dummyer på vand og apportering fra høj
vegetation – og kanin til slæbene. Nogle
gange måtte vi lave ”genbrugsslæb”, men

på de sidste træningsdage havde vi terræn
til reelle 250 m. slæb. Vi hjalp alle med
at trække slæb for hinanden, men en lille
gruppe tog det større arbejde med planlægning, fremskaffelse af vildt og udlægning af
vildt på banerne. Alle deltog efter træningen
i hyggelig snak over en øl/vand.
Træningen blev afsluttet med en næsten
autoriseret VSA prøve ved Nr. Alslev lørdag
d.28.juli med præmier og pokaler.
Der var ca. 20 deltagere til hver træning
og til afslutningen. Og det var en ganske
farverig skare: Flest ruhår og korthår, men
også flere kleiner münsterlændere, vores to
ruhårede vizslaer, en korthåret vizsla og en
bracco italiano. Ved afslutningen blev der
sågar uddelt en præmie til den bedste hund
”af anden etnisk herkomst”.
Tusind tak for lærerige og dejlige timer
med aktivgruppen Storstrøm.
www.fjd.dk

Der instrueres i kaninslæb.
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Pas på din hund – det er
højsæson for hjerteorm!

Irriterende gebyr
Mon ikke mange er blevet irriteret over,
at skulle betale et gebyr, godt nok ikke ret
stort, når man tilmelder hund via hundeweb og betaler med dankort.
Medlem af DKKs bestyrelse, Finn Møller Jørgensen siger til „Jagthunden“, at
gebyret er den pris, som transaktionsadministratoren tager for at ordne netbetalingen.
- Hvis DKK skulle betale gebyret, ville det
blive til mange tusinde kroner på årsbasis,
tilføjer Finn Møller Jørgensen.
Red.

Pointerhvalpe
Leveringsklare uge 42
Jan Espersen 0045 – 26290315
www.matresse.dk

Fransk hjerteorm er en parasit, der kan
gøre hunde alvorligt syge, og som i værste
fald er dødelig. Det er ikke mange år
siden, at fransk hjerteorm hos hunde var
en sjældenhed.
I dag er parasitten almindeligt forekommende i Danmark. En undersøgelse1
blandt 267 danske dyreklinikker viser, at
næsten hver tredje klinik har testet hunde
positive for parasitten inden for det sidste
år. Undersøgelsen viser også, at smitten
har bredt sig til store dele af landet.
Læs hele nyheden om hjerteorm, og hvad
du kan gøre på www.fjd.dk.

Der blev skrevet historie
Da den ruhårede hønsehund, Kærholt
Emma, blev 1. vinder på fuldbrugsprøven i
Grindsted d. 16. og 17. september, blev hun
samtidig Dansk Burgschampion.
Dermed skrev Emma sig ind i histortiebøgerne, idet hun som den første stående jagthund i Danmark har opnået følgende titler:
Dansk Brugschampion
Dansk Jagtchampion
Dansk Sporchampion
Svensk Jagtchampion
Vi ønsker ejer og fører, Jesper Kjærulff
Hansen, hjertelig tillykke med det fornemme resultat.
Vi vender senere tilbage med et portræt af
Emma, for præmielisten på den kun fire år
gamle tæve er imponerende.

Ruh. Vizsla hvalpe
efter præmierede jagt- og familieglade forældre forventes uge 43.
A & C Secher. Tlf. 23409794
Email: acsec@dadlnet.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

Foto: Anette Laursen.

KÆLEDYRSKREMATORIET

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

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

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

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47,
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.:
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges
i check, eller overføres via netbank til konto
0225-0016792667.
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Danmarks
mest solgte
Vildtfoderautomater!

Accufeed · Feedmatic · Feedmaster

364 kr.
700 kr.
Kombiner med den 400 kr.
bedste silo, der findes: DRP 120 liter jægergrøn silo
med silobund. Samles uden skruer: KUN 440 kr.
Alle priser er uden fragt 95 kr. og moms.

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

www.vildtfodermaskiner.dk

Konsulent Per-Ole Larsson · Toftevej 50, Søborg · 3250 Gilleleje

Tlf.: 49717003 mail: kontakt@vildtfodermaskiner.dk

Komplet - klar til familieudsætning
Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhøns
Opdræt

www.agerhonsopdraet.dk
email:
alexnissen@c.dk

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

UniQ START
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 17% - Proteiner 27%

UniQ BASIC
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 14,5% - Proteiner 21%

UniQ POWER
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 27% - Proteiner 25%

UniQ LIGHT
Garanteret!

Garanteret!

Garanteret!

Fedt 9% - Proteiner 17%
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KRO laver

KVALITETS

brændstof
til din hund!

Naturkost

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