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Vi er midt i jagttiden.
Bortset fra, at agerhønejagten slutter, nu d. 15.,
så er der frit valg på alle
hylder i den kommende tid.
Vi skal af huse alle mand, og
jagtformerne er forskellige alt efter, hvad vi
bedst kan lide, eller hvad vort terræn nu kan
byde på. Men uanset hvad, så følger hunden
med. Det er ikke alene på grund af et lovkrav
om, at der skal apporterende hund med, når
vi går på jagt. Vi kunne simpelthen slet ikke
tænke os at tage af sted uden vores firbenede
jagtkammerat.
Men hvad får vores jagtivrige ven så ud af
det? Forhåbentlig får den en masse motion
og mange positive oplevelser med sig hjem
til drømmene i hundekurven. For drømme
det gør den. Der lyder i hvert fald ofte små
bjæf fra hundekurven, når hun er faldet i
søvn efter en lang jagtdag.
Måske er det noget vrøvl. Den kan jo ikke
fortælle mig det efterfølgende, men jeg bilder
mig ind, at det forholder sig sådan. Modsat
disse gisninger, så er det et faktum, at vi får
den bedste hund ud af det ved at behandle
den ordentlig og ved at fylde dens hjerne op
med positive oplevelser.
Hvad er det, som kan få en hund til et
forfølge en anskudt ræv tværs gennem mosen
for efterfølgende pjask våd at levere Mikkel
til farmand? Hvad er det som kan få hunden
til at følge en vingeskudt kok gennem det
halve sogn og stolt bringe den tilbage til
sin herre? Det er lyst og kun lyst. Lyst til at
hente og bringe noget til sin jæger.
Den har sikkert også en gang lært, at den
skal, men det er ikke nok, når vi går på jagt.
Det er lysten, der får den til at jage og finde
fugl. Det kan vi ikke banke den til, og det er
lysten til samarbejde, der får den til at yde
det ypperste efter skuddet.
Og lysten får hunden gennem mange
positive oplevelser. For hunden er alt stort
set hvidt eller sort, godt eller skidt. Og
oplevelserne bliver lagret. Det katastrofale er
imidlertid, at hvis hundens hjerne fyldes med
mange negative oplevelser, så er der ikke ret
megen plads til de positive, og hvad endnu
værre er, så kan hunden modsat os ikke sådan lige komme af med de negative input og
dermed skabe bedre plads på ”harddisken”
til de positive. Det er mange gode, positive
oplevelser, der giver en god jagthund.
Vi skal også helst beholde vores gode
jagtkammerat så længe som muligt. Derfor
er det ikke ligegyldigt, hvad vi udsætter den
for af fugt og kulde. Når vi går ind i den
varme jagthytte og sætter os til rette med
velsmurt madpakke, eller gule ærter, så er
det måske lidt uretfærdigt, hvis vi efterlader
hunden halvtræt og våd i en kold bil. Tør
den af. Sørg for, at den ligger varmt og godt.
Pak den evt. ind i et dækken, og giv den lidt
energifoder. Den skal jo som du selv sikkert
yde sit bedste igen om eftermiddagen.
Med disse tanker vil jeg gerne ønske alle
vore læsere en rigtig god jagtsæson.
Flemming Østergaard, redaktør.
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FJD viste flaget
Der var tryk på de to første weekends i september, hvor der
blev afholdt udendørs jagtevents på Gram Slot og Hjerl Hede.
Tekst og foto: Bent Olsen og Flemming Østergaard

Fire ruhårede vizslaer. ikke et helt almindeligt syn,
men det kunne altså opleves på Jagt & Natur.

Der var racefremvisning to gange hver dag på Gram Slot.

Lørdag den 7.- og søndag den 8. september
var de stående jagthundeklubber inviteret til
at præsentere deres racer på Gram Slots Jagt
& Natur outdoor-weekend, der havde 7.250
besøgende.
Åbningen blev velsignet med en gevaldig
regnbyge af den slags, der kan fylde et helt
jagthorn med vand. Da velkomsten var ovre,
var bygen også slut. Derefter artede vejret
sig på bedste måde.
Bortset fra enkelte racer var alle mødt.
Standene var omkostningsfrit stillet til
rådighed. Den eneste modydelse var, at
racerne skulle præsenteres to gang både
lørdag og søndag på arenaen ved avlsgården. Et arbejde der var lagt i hænderne eller
munden på Erik Petersen, Viborg. Ligeledes
skulle der vises lidt efterskudsarbejde.
Der blev lavet en apporteringsbane på
arenaen. Her blev der kastet to duer, samt
afgivet skud, hvorefter hundene skulle apportere. Nogle af hundene var lidt trykket af
de mange tilskuere rundt om banen. Det er
jo en lidt uvant situation. En enkelt var dog
ligeglad med al den virak, den spurtede ind
fra tilskuerrækkerne længe før den var på
tur og hentede lystigt duen hjem til farmand.
Senere blev der udlagt en kanin, som ikke
voldte problemer for nogen af hundene.
Det generelle indtryk af arrangementet var
for alle deltagende klubber meget tilfreds-
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stillende. Alle racer var samlet, hvor de
fleste besøgende skulle passere. Alle havde
to gode dage, hvor man fik snakket med en
masse mennesker, både interesserede gæster
og andre hundefolk. Flere havde et kuld
hvalpe med, hvilket trak publikum til. Den
eneste lille hage var, at FJDs markudvalgs
stand var placeret lidt væk fra de øvrige
hundeaktiviteter.
Klokken 16.00 søndag begyndte det at
regne, og som dug for solen forsvandt de
sidste gæster. Meget hurtigt herefter blev
standene pakket sammen. Alle sagde farvel
og tak for denne gang og drog trætte men
tilfredse hjemad.
Wekenden efter stod den på Jagt & Mennesker på Hjerl Hede. Her var det først
og fremmest Markvildtudvalget, der var i
front. Med en rigtig god placering lige der,
hvor de besøgende begyndte på rundturen i
frilandsmuseet.
Der var mange aktiviteter lige fra skydning med sort krudt over falkeopvisning
til børneteater om jagt, og det hele foregik
rundt om i og ved gårdene på frilandsmuseet. I informationsbygninger var der en
række salgsstande og en slags speakers
corner, hvor der blev holdt flere forskellige
foredrag, bl.a om agerhønens muligheder i
det danske kulturlandskab ved Jytte Paarup
www.fjd.dk

fra Nr. Nissum.
Desværre var vejrguderne ikke helt med
arrangementet, hvilket også kunne ses på
besøgstallet, men på grund af den gode
placering blev det alligevel til mange gode
samtaler om agerhøns, terrænpleje mm. i
løbet af de to dage.
Flere af de stående jagthunderacer deltog
også i arrangementet, så alt i alt kunne man
godt være indsatsen bekendt og være tilfreds
med, at det trods alt kunne lykkes at få medlemmer til at stille op i de to weekends, hvor
prøver kører for fuld damp landet over.

Det blev til mange gode snakker om agerhøns og terrænpleje på Hjerl Hede.
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Er du medlem
af Eukanuba
Hunting Team ?
Bliv det og få fordele
på kvalitetsfoder til din jagthund.
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Working & Endurance
Super Premium ernæring specielt udviklet til
jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver,
udstillingshunde eller drægtige tæver.
30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra
energi og støtte til musklerne.
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Der er naturligt for en hund
at forsvare sig, at forsvare
sin mad, sin soveplads etc.

Er din hund aggressiv?
6
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Tekst: Dyrlæge Bille Ruwald, Hokkerup Dyreklinik
Foto: Flemming Østergaard

Opdrættere og blodlinjer får ofte skyld for saggressivitet. Men af en eller anden grund er der
personer, der aldrig har en aggressiv hund, på trods af, at de har haft mange hunde. Til gengæld er der andre, som ofte får en aggressiv hund.
Vi kender det alle: Nu er vi lige kommet op
på klappervognen, og straks er der en hund,
der farer på en anden. Det hele ender måske
med spark og råben og skrigen og lige meget hjælper det.
Men hvad er aggression egentlig for en
størrelse? Den bredere definition er, at det
er en opførsel som er kraftfuld, fjendtlig og
eller angribende. Den kan opstå pludseligt,
uprovokeret eller provokeret.
Så langt så godt, og hvad så? Hvad gør
man, og hvem har skylden. Der må jo
være en udløsende faktor eller flere. Er den
arvelig, eller er den tillært. Ofte giver man
skylden til opdrætterne men glemmer helt
sin egen ”hønsegård”. Der findes rigtig
mange gode og mindre gode forklaringer og
retningslinjer for dette store emne. Her får
du min, og den er baseret på mere end 30 år
med jagthunde både på jagt og i min klinik.
Indledningsvis skal det dog nævnes, at
hundene efter min mening i de senere år er
blevet markant mindre aggressive. I denne
artikel vil jeg kun beskæftige mig med selve
problemet og ikke komme med løsningsforslag. Og husk det er min mening, du får
her. Ligeledes gælder dette overvejende
arbejdende hunde og kan derfor kun delvis
overføres til selskabshunde.
Hunde er ligesom børn: Født søde og
venlige. Det er oftest livet, der gør os/dem
hårde og gale. Hunden har det bedst, hvis
den ved ”hvor skabet skal stå” Den skal
vide, hvem der er ”førerhund”, og at den
står under alle familiemedlemmer. Det skal
ikke gøres med tæsk og vold, for så bliver
problemet oftest meget værre.
Det skal kort og godt gøres med de tre berømte K’er. KKK, kærlighed, krav og konsekvens. Det man må, det må man altid. Det
man ikke må, det må man aldrig. Allerede
her knækker filmen for mange. Ulydighed
og uønsket adfærd bliver ikke bedre a,f at
man giver hunden tæsk (læs vold). Det samler sig bare op, og en dag hunden får luft for
sin aggression, så bliver det hele bare meget
mere voldsom.
Tænk på udtrykket:”Han er en hård hund”.
Sådanne jagthunde bliver ofte meget hårde
og ”følelseskolde”. Den vil ikke ”nusse”
mere og viser stærke underdanighedstegn.
Skubbe til føreren og slikke sig om munden.

I det virkelige liv er der plads til alle
følelser inklusiv aggression, bare de bruges
fornuftigt og på de rigtige tidspunkter. En
jagthund, der skal slås med en anskudt ræv
(måske snart vildsvin, hi, hi) skal jo udvise
aggressiv adfærd, ellers vil den jo risikere at
dø. Eller den skal stikke af for at overleve.
Og her kommer vi til sagen kerne.

Jo, ser du stadig inde i hjernen ”underlagt”
det limbiske system findes hippocampus og
herunder hypothalamus og thalamus. Her
lagres oplevelser både gode og dårlige sammen med en tilhørende lugt.
Vi kender det fra, at vi kan få det dårligt,
når det lugter af tandlæge, eller vi kan blive
glade, når det lugter af jul. Disse ”biblioteker” kan fyldes således, at man enten har
Det hele starter inde i hjernen. I det limbi- mange gode eller mange dårlige oplevelser.
ske system. Her kommer de reaktioner fra,
Har man/din hund igennem livet fået alt
der er ganske umiddelbare. Man reagerer
for mange dårlige oplevelser (kik på ham
hurtigt og til tider helt uden at tænke. Ja,
for enden af snoren), så kan det limbiske
måske fortryder man ligefrem sin handling
system reagere ved, at hunden tiltagende
bagefter. Det er overlevelsen, der træder i
eller pludselig bliver mere passiv eller mere
kraft. Skrige og slå eller løbe ad he… til. Og aggressiv. Og den tilstand er så virkelig
helt det samme er det hos en hund. Kæmpe
svær at redde hjem igen. Det er livet der har
for sin føde, kæmpe for sit liv, kæmpe for
ødelagt hunden.
sex er tre dybtliggende grunde til aggresEt menneske kunne for eksempel skifte
siv adfærd. Jo mere inkonsekvens hunden
arbejde eller tage på ferie for at ”få batterioplever i sit liv, og jo mindre styring der er i erne ladet op” eller ”komme lidt væk fra det
dens liv, jo mere overtager den sit liv og rea- hele”. Det kan en hund ikke. Den oplever
gerer så godt, den kan i en given situation.
måske bare mere vold. Det er til at græde
Det er det umiddelbare.
over.
Der findes også en mere snigende aggresHvis du engang får tid, så læs lidt om
sion, og den er sværere at opdage. Den
dæmpende signaler hos hunde. Her kan du
opbygges ligeledes i hjernen sammen med
lære en hel masse om, hvad hunden fortælde andre følelser. Der går som regel tre,
ler dig længe før det går uigenkaldeligt galt.
fire eller fem år, før den kommer rigtig til
Den aggressive hund på klappervognen, Ja,
udtryk. Det er den tilstand, hvor hunden
den har du allerede tabt overfor.
simpelthen ”har fået nok”. Det er ”steget til
Pas godt på din hund, så passer den på dig
hovedet”, og nu ”kammer den over”. Hvad
sker der her?

Hvis hunden ikke har fået den rigtige opdragelse. Det limbiske system er fyldt op med dårlige, negative oplevelser. Så vil den ofte udvise aggressiv adfærd i mødet med andre hunde.

www.fjd.dk
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Fært
Alle ved, at der findes gode og dårlige færtforhold, men hvorfor? Og hvad med hundene. Hvorfor er der forskel på deres
evner til at bringe fugl for bøssen?
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Kim Henriksen
Tegning: Jørgen Axelberg

Nogle hunde evner langt
bedre end andre at lokalisere fuglene.

Vi kender det alle sammen. Den ene dag
tager hundene fuglene på lang afstand, og
vi går fra den ene gode fugletagning efter
en anden. Den næste løber hundene lige ind
i fuglene, eller de kan ikke lokalisere og
bliver meget upræcise i deres arbejde. Hvad
er årsagen? Er det hundene, der er noget
i vejen med? Er det fuglene? Eller er det
vejret? Det er nok en kombination af flere
faktorer, for der er gode og dårlige færtforhold, og nogle hunde er bedre til at finde og
lokalisere end andre også under vanskelige
færtforhold.
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ler ti den omgivende luft. Dette forklarer så
egentlig fint nok, hvorfor rugende fugle og
til tider også en skadeskudt fugl kan være
meget vanskelig at finde.
Torfinn Jahren, der administrerer et redeprojekt om skovfugl på Højskolen i Hedemark avd. Evenstad, fortæller i Jakt & Fiske
9/13 at underlaget også har stor betydning.
Duftmolekylerne fæstner sig således bedre
til lyng end til mange andre planter, og at
de har tilbøjelighed til at blive hængende
i et tæt krat. Dette kan så forklare, hvorfor
vi somme tider har tomme stand. Færten
hænger der ganske enkelt endnu.
Men temperatur og fugtighed spiller også
ind. Her er det godt et kende lidt til, hvordan
vind og vejr opfører sig. Lad os se på nogle
praktiske eksempler. Vi starter ud en tidlig
morgen på forårsprøve. Det har været frost
om natten, og mange steder hænger rimen
endnu i græsset. Det vil sige, at luften lige
over jorden, hvor fuglene færdes, er kold,
og kold luft er tungere end varm luft. Med
andre ord luften stiger, men bliver hængende i højde med græstotterne lige til solen
har fået varmet jorden op og stabiliseret
temperaturen. Hunden har stort set ikke en
”kinamands chance” for at fange færten.
Hønsejagt i september. Det er skjorteærmer, sol og drivende skyer. Ved middagstid
er store dele af marken varmet godt op,
måske så meget, at luften mange steder
begynder at stige opad. Det kan f.eks.
være på en sydvendt bakkeskråning. Små
stumper af køkkenrulle kan godt vise luftens
opadgående strøminger, og her skal hunden
bogstavelig talt stå lodret over stedet for
at fange færten. Samtidig er det også det
tidspunkt på dagen, hvor hønsene ligger
mest stille. Så der var en god grund til, at de
gamle hønsejægere ikke gik ud igen før efter
kaffetid.
Vi smutter lige tilbage til forårsprøven. Det
trækker ud, luften begynder igen at blive
skarp, og vinden lægger sig. Solopvarmet
luft ved jordoverfladen med kølig luft i
lagene lige over. Den varme luft stiger op,
og også her er det umuligt for hunden at
fange færten.

Vejret kan også på andre måder indvirke på
færtforholdene. Hvem har ikke lagt mærke
For at forstå, hvad det drejer sig om, må vi til, at færtforholdene kan være dårlige i
først forstå, hvad fært er. Fært er de dufte,
timerne op til et regnvejr? Prøv at se på en
som vildtet afgiver til omgivelserne. Det
skorsten. Røgen slås ned. Luften trykkes
kan være gennem åndedrættet, luften fra
altså sammen over jorden og får ikke lov
tarmsystemer, fjerdragt, pels osv., og det
til at stige op og fordele sig. Det er igen
er disse duftmolekylers bevægelse gennem
vanskelige forhold, fordi færten hænger i de
luften, der skaber færten og dermed hundens nederste 20 – 30 cm. Ofte vil færtforholdene
mulighed for at lokalisere fuglene/vildtet,
stabiliseres, så snart regnvejret slår igennem,
levende eller dødt.
blot det ikke regner for kraftigt.
Nyere forskning har vist at fugle, som ligFugt har nemlig også betydning., og her
ger på reden, er i stand til at sænke hjerer det ifølge Torfinn Jahren bedst med den
terytmen og halvere åndedrættet, og noget
gyldne middelvej, idet duft og vandmolekytyder på, at det samme gør sig gældende for ler konkurrerer om at binde sig til omgivelskadeskudt fugl. Når de så i tillæg ligger
serne. Ved let fugt frigøres duften nemlig
stille, afsættes der endnu færre duftmoleky- gennem en kombination fugtighed, temperawww.fjd.dk

træningsbane sommeren igennem. Hvis det
så kombineres med en grænseløs besættelse
af at opleve denne fantastiske duft af hønsefugl, så har vi den store vildtfinder.
Men farten spiller også ind på hundens
evne til at finde fugl. Et projekt fra 2001
udført af Grant Elliot Mecozzi ved University of Alaska Fairbanks viste en klar
sammenhæng mellem hundens hastighed og
dens evne til at finde fugl fortælles der i Jakt
& Fiske. Undersøgelsen, der blev lavet på
vagtel, viser klart, at evnen til at finde fugl
nedsættes markant, når hastigheden øges.
Meget tankevækkende, når vi kræver høj
hastighed af vore markprøvehunde.
Et amerikansk studium fra 2000 radiomærkede i perioden 1992 – 97 mere end
Hvad så med hunden? Ingen tvivl om, at
250 vagtelkuld. Af disse fandt stående
der er hunde som er bedre til at finde og
fuglehunde i gennemsnit 53 % af de mulige
fange færten end andre. Det er sikkert en
kombination af medfødte egenskaber og er- kuld. 25 % af de kuld, som hundene fandt,
faring. Men ikke så sjældent oplever vi unge blev ikke observeret af hundeførerne. Til
gengæld trådte disse gennemsnitlig 12 % af
hunde, som er helt fantastiske til at finde
fugl, og det tror jeg skyldes en kombination kuldene op bag hundene.
Det fortælles alt sammen i den spændende
af koncentrationsevne og besættelse. Nogle
artikel fra Jakt & Fiske, og her slutter man
hunde koncentrerer sig langt bedre end
så af med igen at referere til Aksel Dvergandre. Det kan man opleve på en hver
stens masteropgave, for er der forskel på
tur og terræn. Det, mener han, giver
gode arbejdsforhold for hundene. I regnvejr
vil overfladen på planter og jord mættes
af vandmolekyler, hvorfor der ikke gives
megen plads til duftmolekylerne. Dermed
vanskeliggøres forholdene og mulighederne
for at finde fugl. Det er i øvrigt dokumenteret i en marsteropgave fra Højskolen lavet af
Axel Dvergsten.
Det er selvfølgelig også kendt, at vind
kan forringe færtforholdene, og det skyldes
ganske enkelt, at færten i stedet for at sprede
sig vifteformen kommer i en tynd stråle.
Dermed har hunden kun ganske kort tid til
at opdage, at her er noget.

Gode færtforhold. Færten fordeler sig i en jævn vifte opver terrænet.

En fugl i bevægelse afsætter langt mere fært end en
fugl, der trykker.

hunderacerne? Materialet baserer sig på 510
km. med skovfugletaksering, hvor der en
anvendt 64 forskellige stående fuglehunde,
præmierede og ikke præmierede.
Der er ifølge opgaven en tendens, og Jakt
& Fiske blive lige så forundret som undertegnede. Tendensen er nemlig at kontinentale hunde fandt flere fugle end de engelske,
og hunde som ikke var prøvepræmieret
fandt en del flere fugle, end hunde som var
præmieret på skovfugleprøve.
Der er meget at tænke over, og ingen tvivl
om, at der er nok til debat i de lange vinteraftener. Men som jeg ser det, er der med
såvel den almindelige som den nye viden i
baglommen endnu mere grund til at avle på
de absolut bedste vildtfindere.

Dårlige færtforhold. Færten hænger i luften lige over jorden, og hunden har vanskeligt ved at fange den.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Mit liv
som menneske
Antropomorfisme betyr å
tillegge det som ikke er menneskelig, menneskelige egenskaper

Av Jon G. Hov (BSc ABT)
Artiklen venligst udlånt af vort norske
søsterblad - Fuglehunden
Vi er kanskje ikke alltid klar over det, men
de fleste av oss menneskeliggjør hunden.
Vi liker å tro at hunden forstår alt vi sier til
den, og vi tillegger den ofte menneskelige
egenskaper som sjalusi, omsorg og skamfullhet. Hundehold og hundeoppdragelse
har forandret seg mye de siste årene, og
hundens liv likner mer og mer på våre. I
USA viser undersøkelser at tre av fire amerikanske hundeeiere ser på hunden sin som et
barn. Er det å tillegge hunden menneskelige
egenskaper skadelig for hunden eller ikke?
I følge forskere er stadig flere i samfunnet single, barnløse eller ensomme – og her
fyller hundene et tomrom. Det kan være noe
av årsakene til at vi menneskeliggjør våre
firbente. I 2004 gjorde American Animal
Hospital Association en undersøkelse der
amerikanske hundeeiere svarte slik:
•
50 prosent ville ta med hunden/katt på
øde øy fremfor familiemedlemmer!
•
80 prosent sa at selskap var hovedgrunnen til at de eide en hund.
•
72 prosent at det å kunne kose med
hunden var hundens viktigste egenskap.
•
79 prosent kjøpte bursdagsgave til
hunden sin.
•
33 prosent snakket med hunden på
telefon.
Det er naturlig å tenke at hunden er et
substitutt for en manglende kjernefamilie.
Hunden blir overøst med godhet i håp om at
den vil gjengjelde denne godheten? Slik er
dessverre ikke hunden konstruert. En hund
vil alltid være en hund og ikke et menneske.
Det er vi som må tilpasse oss hundeverdenen, fordi hunden aldri vil tilpasse seg oss.
I mange år har jeg jobbet i forskjellige
hundemiljøer, deltatt på ulike seminarer

10
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både i inn og utland, og ikke minst jobbet
med mange forskjellige hundeeiere! Det
er utrolig fasinerende å oppleve hvor store
forskjeller det er på holdningene hundeeiere
har til hundene sine.
Jeg husker spesielt en hundeeier på et dressurkurs som jeg holdt for noen år siden, som
fortalte etter et foredrag at det å stille krav
og sette grenser for hunden ikke lå til hans
personlighet. Jeg prøvde å forklare at det er
vi som må tilpasse oss den hunden vi har,
fordi hunden er en superegoist, og den er
kun opptatt av å legge forholdene best mulig
til rette for seg selv. Det er ofte store kunnskapsmangler hos hundeeier som er årsak til
atferdsproblemer.
Ofte klarer ikke en hundeeier å gjøre det
som er nødvendig for å få en veltilpasset
hund, fordi han/hun ofte tar mer hensyn til
seg selv og sin egen menneskeliggjøring av
hunden!
Hunden er et flokkdyr!
Med en flokk mener vi en gruppe dyr som
holder sammen av forskjellige årsaker. Men
det er ikke nok å si at en gruppe dyr av
samme art, til samme tid, på samme sted, er
en flokk. I en ulveflokk er det sterke bånd
mellom medlemmene. Ukjente eller andre
av samme art blir ikke automatisk akseptert
når de møter flokken.
Det å bli akseptert skjer først etter flere
ritualer og seremonier. For å tilpasse seg
miljøet har dyrene blitt tvunget til å samarbeide for å overleve, og de som best klarer å
samarbeide har størst sjanse for å videreføre
sine gener. Dyr som skal leve i en flokk har
utviklet særlige karakteristikker for å kunne
kommunisere godt og løse konflikter på en
trygg måte.
En flokkstruktur er basert på dominans og
et underlegent forhold opprettholdt av ritualiserende atferd. Dens struktur er avhengig
av art, individer, tilgjengelige ressurser,
gruppens sammensetning, og miljøet.
I menneske/hund-flokken er det vår oppgave å skape trygget og gode rammer. Å
la hunden få lov til å gjøre det den vil når
den vil, er ikke å vise god omsorg. Vi må ta
rollen som den styrende. Det er vi som skal
kontrollere attraktive ressurser. Godhet og
omsorg er viktig, men dette må samtidig
kombineres med regler og grenser. Spesielt
i de årene da jeg jobbet med alle hunderaser, opplevde jeg ofte at hundeier ikke ville
si NEI til hunden, i frykt for at regler og
konsekvenser ville gjøre at hunden skulle bli
lei seg. En slik behandling av hunden står i
sterkt kontrast til hvordan hundene behandler hverandre.
Altruisme – kan dyr handle på en slik
måte at det tjener andre?
Altruisme dreier seg om å handle på en slik
måte at det tjener andre. Altruisme er altså
det motsatte av egoisme. Kan for eksempel hunder utføre handlinger som ikke er

formålstjenlig for den? Flere vil hevde at
dette er mulig. Hvis vi definerer begrepet altruisme, som en uegoistisk handling som på
kort sikt ikke gagner individet, kan vi finne
flere eksempler på slik atferd. Når for eksempel tispa viser omsorg for valpene sine,
mottar hun ikke noen fordel av det arbeidet
akkurat i øyeblikket. Noen teorier mener
derimot at slik uegoistisk atferd er genetisk
egoistisk atferd. Når foreldre ofrer seg for
avkommet sitt, er det en egoistisk handling
fordi foreldre sender videre femti prosent av
genene sine til avkommene.
Denne teorien forklarer også hvorfor
foreldre er villige til å ofre mer for eget
avkom enn for slektninger. I dyreverdenen
handler alt om overlevelse. I hundeflokken
for eksempel er det ingen som går rundt
å synes synd på hverandre. Dette ser vi tydelig i forbindelse med matsituasjoner hvor
alle kjemper for sitt. Hunden er derfor i en
menneskefamilie kun opptatt av å legge forholdene til best mulig til rette for seg selv.
Ønsker hunden «å samarbeide med oss»?
Fra hundens ståsted handler alt om overlevelse – ikke om å tilfredsstille andre. I
fuglehundmiljøet sier vi ofte at en hund
er mer samarbeidsvillig enn andre, eller at
hunden ønsker å samarbeide med oss. Hvis
vi fra et atferdsanalytisk ståsted analyserer
situasjonen, ser vi at hunden utfører atferder
på grunn av konsekvensene atferden får.
Hunden utfører altså atferden fordi den mottar belønning eller straff. Fra et vitenskapelig ståsted blir det feil å hevde at hunden
utfører en atferd fordi eieren «bestemmer
det» eller at en hund er en bedre jakthund
fordi den ønsker å samarbeide.
Det er hundens individuelle egenskaper
i forhold til mentalitet og jaktinstinktet
som avgjør hvordan hunden oppfattes som
lett trenbar eller ikke. Hvis en jakthund
for eksempel er enkel å stoppe i fugl, sier
vi kanskje at det er en hund som ønsker å
samarbeide, mens den i virkeligheten har
lite nedarvet jagelyst, men kanskje mye motivasjon for å finne fugl (jaktlyst). Hunden
har ikke en egen egenskap som innebærer
hvor mye eller lite den ønsker å tilfredsstille
andre.

annen hundeier ville kanskje ikke tenkt
tanken på å dra med seg et dyr inn i en annens hjem.
Hvorfor ser hunden på mennesker som
sosiale partnere – og er hunden lojal?
Hunden fungerer godt med mennesker på
grunn av domestiseringen og pregningen.
Domestisering er den prosessen hvor et vilt
dyr blir tamt. Domestisering skjer som regel
ved å fange ville dyr og avle selektivt på
de dyr med bestemte egenskaper som man
ønsker å fremelske.
Pregningen på mennesker må foregå innen
de 7 første ukene av valpens liv. Blir ikke
hunden preget på mennesker vil den alltid
være sky, og den vil ikke fungere tilfredsstillende i vårt samfunn. Pregningen blir aldri
helt borte, men den kan svekkes betraktelig
ved at hunden over en lang periode ikke har
kontakt med mennesker. Hunden vil dermed
bli mer «vill». En hund er ikke lojal! Kommer hunden i et nytt miljø hvor den preges
på en ny eier, knytter hunden seg til den nye
eieren, og glemmer den gamle.
Menneskeliggjøring av ville dyr en trussel
for jakten
For oss som er glad i fuglehunder og jakt,
bør vi være ekstra oppmerksomme på
menneskeliggjøringen av dyr generelt. At
vi menneskeliggjør hunden er en ting, men
når også ville dyr blir menneskeliggjort, vil
dette fort skape en generaliserende effekt.
Det som for jegerne er høstens vakreste eventyr er for dyrene årets verste tid.
Dyrene har sine egne liv å leve. Jegere ikke
har ikke respekt for verken dyr eller natur,
de jakter fordi de elsker å drepe.” Utsagn
som dette ligger fjernt fra vår virkelighet,
men det er noe vi definitivt bør ta på alvor!
Holdningsarbeid, rekruttering, og sterke
fuglehund/jeger-organisasjoner er viktig i
denne sammenhengen.

Helsegevinst og glede
Selv om menneskeliggjøring av hunden i
mange sammenhenger skaper problemer,
er det også nyttig for samfunnet på mange
måter. Forskere sier at bruk av dyr i terapi
har vist seg å gi god effekt, å eie en hund
gir gode helsegevinster, stressdemping, barn
Holdningene til dyr er ofte er resultat av
som vokser opp med dyr modnes raskere og
den kulturen vi er vokst opp med!
har mindre allergi. Hunden kurerer ensomJeg spør ofte våre kurselever om de har
het – er godt selskap og gir mye glede.
tenkt over at hunden er et dyr på lik linje
Alle som har hund menneskeliggjør hunsom andre dyr? Vi klassifiserer og forskjells- den til en viss grad. Problemene oppstår i
behandler dyr som et resultat av den kulde tilfeller hvor det blir glemt at hunden er
turen vi er vokst opp med. For noen er det
et rovdyr, flokkdyr og i de tilfeller hvor eier
helt unormalt at hunden skal være med inn i ikke vil ta innover seg realitetene over hva
boligen hvor mennesker bor, men for andre en hund er. Så lenge vi er klar over menneer det en selvfølge at hunden skal være med skeliggjøringen og klarer å behandle hunden
opp i sengen om natten.
som en hund, er ikke menneskeliggjøring
En hundeeier som skal på middagsbesøk til skadelig for noen parter.
noen venner, kan for eksempel bli personLitteratur: Abrantes R. 2006 Hundesprog
lig fornærmet hvis han får beskjed om at
,Borgen forlag
hunden ikke er velkommen inn i huset. En
www.fjd.dk
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Informationsmøder om
markvildtprojektet
I løbet af efteråret arrangerer Danmarks Jægerforbund en række møder landet over for at informere om den nationale forvaltningsplan for hare og agerhøne og for at få dannet nye markvildtlav.
Møderne afholdes rundt i samarbejde med og på regionale landbrugscentre. Andre naturbrugende organisationer er også med bl.a. FJD.
Mød op bliv klogere på planen, så du kan være med til at gøre en indsats for agerlandets fauna i
dit lokalområde.

Den planlagte møderække ser således ud

14. november i Vojens kl. 19.30, Billundvej 3, 6500 Vojens i samarbejde med Sønderjysk Landboforening

Kreds 1
29. oktober på Landbrugsskolen i Nibe kl. 19.30, Halkærvej 3,
9240 Nibe i samarbejde med Agri Nord
6. november kl. 19.00 i Brønderslev hos Landbo Nord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Kreds 5
4. november i Ringe kl. 19.30, Lombjergevej 1, 5750 Ringe i
samarbejde med Centrovice

Kreds 2
30. oktober hos Heden og Fjorden i Herning kl. 19.00, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Kreds 6
31. oktober i Nykøbing kl. 19.00, Agrovej 1, 4800 Nykøbing i
samarbejde med DLS

Kreds 7
12. november Skævinge Kro kl. 19.00, Jernbanevej 1, 3320 SkæKreds 3
11. november på Vester Mølle kl. 19.30. Oddervej 80, 8660 Skan- vinge i samarbejde med Agrovi
derborg i samarbejde med Landboforeningen Skanderborg –Odder
Kreds 8
11. november Rønnevej kl. 19.00, 3720 Aakirkeby i samarbejde
Kreds 4
med Bornholms Landbrug
5. november i Billund kl. 19.00, Majsmarken 1, 7190 Billund i
samarbejde med JYSK Landbrugsrådgivning

Foto: Flemming Østergaard
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HIKE HUNDEFODER

HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

+,.(KXQGHIRGHUHUGDQVNSURGXFHUHW6XSHU3UHPLXPIRGHUQnUGHWHUEHGVWPHGIRGHUEODQGLQJHUGHUJLYHUGLQKXQGHQHUJLRJ
overskud. Alle blandinger er garanteret fri for grise- og oksekød, animalske biprodukter, vegetabilske proteinekstrakter og vegetabilske højprotein-ingredienser. Og så er vores foder naturligvis uden tilsatte farve- og smagsstoffer.

HIKE HVALPEFODER

HIKE AKTIV 30/24:

HIKE Hvalpefoder sikrer, at dine hvalpe får en optimal
vækst i hele hvalpeperioden fra de er 3 uger til 12 måneder.
HIKE Hvalpefoder er også velegnet til tæver med hvalpe og
hunde, som skal restituere efter sygdom.

HIKE Aktiv er det suverænt bedste præstationsfoder, du kan give din
hund. Her er det rette foder til hårde jagtperioder, til marktræning og
prøver, hvor hunden skal yde sit maksimale og hurtigt skal restituere. HIKE Aktiv 30/24 er også det rette foder til hunde, som skal
restituere efter sygdom, og til tæver med hvalpe.

HIKE Hvalpefoder indeholder alle vitaminer og mineraler og
har et proteinindhold på 30%, der kommer fra tørret kylOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

HIKE Aktiv 30/24 rummer alle vitaminer og mineraler samt et proWHLQLQGKROGSnIUDW¡UUHWN\OOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA

FAKTA
HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og
W¡UUHW¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+LNH+YDOSIRGHULQGHKROGHUJIHUVNN\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN

HIKE Aktiv 30/24 indeholder min. 30 % tørret kyllingekød og 6 % tørret
¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+,.($NWLYLQGHKROGHUJIHUVNN\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød
RJ¿VN

DISURWHLQLQGKROGHWNRPPHUIUDOHWRPV WWHOLJN\OOLQJHN¡GRJ¿VN
)HGWLQGKROGHWHUSnRJVSHFLDOVDPPHQVDWDIDQLPDOVNIHGW¿VNH
og rapsolie.

Fedtindholdet på 20% kommer fra en optimeret fedt- og
ROLHEODQGLQJPHGDQLPDOVNIHGW¿VNHRJUDSVROLH

HIKE BRUGSHUND 24/15
HIKE Brugshund 24/15 er den helt rigtige fuldfoder for hunde med et moderat til højt aktivitetsniveau samt hunde i kennel og pension
HIKE Brugshund 24/15 rummer alle vitaminer og mineraler med et proteinindhold på 24% fra tørret
N\OOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA
HIKE Brugshund 24/15 indeholder min. 22 % tørret kyllingekød og
W¡UUHW¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+LNH%UXJVKXQGLQGHKROGHUJIHUVN
N\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN
DISURWHLQLQGKROGHWNRPPHUIUDOHWRPV WWHOLJN\OOLQJHN¡GRJ¿VN
Fedtindholdet er på 15% og sammensat af animalsk fedt,
¿VNH±RJUDSVROLH

SPECIAL FULDFODER:
HIKE SENIOR/LIGHT 18/10
HIKE Senior/Light 18/10 er en fuldfoder, der er perfekt til ældre
hunde, overvægtige hunde og hunde som får lidt motion samt
hunde med allergi. Fuldfoderet er helt fri for hvede og majs og
dermed også fri for gluten.
HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold
IUDN\OOLQJRJ¿VN)HGWLQGKROGHWHUHQVSHFLDOWLOSDVVHWIHGW±RJ
olieblanding.

Ønsker du yderligere oplysninger,
Kennele e e
eller
e forhandleraftaler
o a de a
så kontakt os

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16
+,.(/DPRJ)UXJWHUHUHQVSHFLDOIXOGIRGHUGHUHU
XOGIRGHUGHUHU
rgi, men
me
en også
særdeles velegnet til hunde med allergi,
bland
ding.
andre hunde vil stortrives med denne blanding.

HIKE Hundefoder
Holstebrovej
Holsteb
teb
189, Mønsted
8800 Viborg
86647339
hike@hike.dk

HIKE Lam og Frugter 25/16 adskiller sig fra
a andre
er fra ærter,
æ
fuldfoder ved at kulhydraterne kommer
QGLQJH
HQKHOW
NDUWRÀHURJJXOHU¡GGHUGHUIRUHUEODQGLQJHQKHOW
ing kommer
ko
ommer
uden korn. Proteinerne i denne blanding
IUDODPPLQRJ¿VNPLQ
lamm
mefedt,
Fedtindholdet er 16 % og kommer fra lammefedt,
UDSV±RJ¿VNHROLH

W
WW
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W
www.fjd.dk

13

DM for 50 år siden

De gode gamle dage
Man snakker så ofte om, at alt var godt engang for længe siden. Men var alt nu så godt den
gang, hvor der var fugle nok alle vegne. Redaktionen har været i arkiverne og fundet referater fra Den afsluttende Fællesprøve lørdag d. 12. oktober 1963.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard og arkivfoto

Når disse linjer læses, har vi lige afviklet årets Danmarksmesterskab. Det har
forhåbentlig været en rigtig god oplevelse
for såvel deltagere som publikum – årets
højdepunkt, sådan er det, sådan har det altid
været, men der er sket meget i de forløbne
50 år.
Den gang blev Danmarksmesterskabet altid afholdt på Rosenfeldt Gods ved Vordingborg, og der deltog normalt 15 engelske og
15 kontinentale hunde med 5 fra hver af de
indledende vinderklasser, Dansk Jagtforenings Mesterskabsprøve, Landsjagtforeningens Eliteprøve og Dansk Kennel Klubs
internationale vinderklasse. Prøveleder i
1963 var formanden for Landsjagtforeningen, L. Engsbye, København.
Hundene gik i et hold med to dommere,
hvor af den ene fungerede som sekretær.
På Den afsluttende Fællesprøve, som DM
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hed den gang, var følgende udpeget som
dommere:
Engelske racer: Major, K. M. Linderoth,
Sverige. Sekretær: Godsejer, E. Tillisch,
Rosenfeldt.
Kontinentale racer: Statsskovfoged, H.
Knutz, Øvelgunde. Sekretær: Repræsentant,
Sv. Trøjgaard, Odense. Jo, man havde det
hele med den gang, i hvert fald for dem, der
var lidt ved musikken, og det var heller ikke
ualmindeligt, at man tiltalte hinanden med
De.
Der var meget stor respekt om dommerne,
måske også for stor, men sådan var samfundet indrettet for 50 år siden. Ungdomsoprøret var endnu ikke skyllet ind over de
danske kyster, så der var almindeligvis stor
respekt om personer, der udøvede en eller
anden form for myndighed.

www.fjd.dk

Om de engelske hunde skriver dommeren
bl.a.: ”Det skall sägas från början. Många
av hundarna visade för dagen långt ifrån
sitt bästa kunnande. Flertallet verkade ”ha
vaknat på fel sida”. Pointerstjkärnor som
några veckor tidigare gått strålande i nordisk
pointermatch på Öland, kunde inte bringas
til något godtagbart revierande sök trots
fórarnas ivriga nyttjande av pipan. Välmeriterade settrar gick med berått mod upp sina
stand og rusade i uppflog och skott. Det blev
på detta sätt förstås lättare för domaren men
inte riktigt den strid på kniven mellen strärnorna, som vi hoppas på. 14 hundar startade,
8 pointere och 6 engelska settrar.”
Redaktionen har plukket lidt kritik fra
matchningen.
1.par
Brokholms Minka, pointer. Orla Jensen,

Ålborg.
Molly af Allan, pointer. Hans Olsen, Harndrup.
Vi börjar från botten med Minka og Molly.
Molly ser til en början ut att säkra ett vidare
engagemang. Hon tar stånd för fasan. Minka
går forbi og sekunderar sedan. Fasanen lyfter utan att Molly får visa resning. Nyt satånd för Molly, som nu emellertid helt fräkt
behagar rusa i skott. Tveksamhet. Vi kan
inte gärna slå ut Molly på gel og låta Minka
fortsätta efter sin ineffektivitet. De båda får
fortsätta och frågan löser sedan Minka klart
gått förbi två fasaner och bestyrkt sin ineffektitivitet. Båda utgår.
4. par
Zitas Anita, pointer. Pelsfarmer, P. Jensen,
Brørup.
Peterslunds Pan, engelsk setter. Proprietær,
Poul Andersen, Lundby.
Så återstår da slutmatchningen mellan
Anita och Pan. I sök och stil ligger väl Pan
efter två heat en aning före. Men Pans fina
reviering uppvägs nogot av Anitas större
intensitet, så skillnaden är inte så stor i detta
avseende. Sammenlagt leder Anita genom
sit fina fågelarbete, även om inte prestationerna i dette fall kunat jämföras, eftersom
de två inte gått mod varandra. Anita avgjör
emellertid saken utan prut. Hon ligger, den
korta tid släppet varer, klart över i sök (i
bredd och snabbhet). Hon slår också sin
medtävlare klart på fågel genom att først
spika fasaner, som hon reser utan anmärkning och sedan sluta av med en mycket flott
tagning av rapphönskull. Situationen var
den att Pan,som låg något före på slaget,
passerat rapph¨nskullen – måhända för långt
under vind för att känna den.
Anita ligger över vind i förhållande til Pan
och är just på väg att ytterligare öka farten
att gå forbi sin partner, när hon uppmärksamt kaster om i precist, hög flott stand för
rapphönskullan, som lyfter på långthåll, när
föraren går fram med order att lata tiken
resa. En förnämlig prestation och en flott
avslutningpå en enganäm dag i de vackra
markerna.
Danmarksmästerskapet erövrades således
för året efter mycket övertygabde prestationer i samtliga heat av den relativ unga

pointertiken Zitas Anita. Hennes förarere,
dressör och uppfødare pelsfarmer Peder Jensen är et gratulere till ännu en meriterande
seger.
Jo kritikkerne var bestemt noget anderledes for 50 år siden, såvel i sprogbrug som i
maleriske beskrivelser.
Resultatet blev i øvrigt:
1.vinder, Danmarksmester, P. Zitas Anita,
Peder Jensen
2. vinder, ES, Pederslunds Pan, Poul Andersen
3.vinder, P, Brangstrupgaards Topsy, Kaj
Hansen
4. vinder, P, Zitas Tanja, Aksel Knudsen
Dommeren for de kontinentale racer
skriver om årets DM bl.a.: ”Jeg vil gerne
rette en tak til Dansk Jagthundeudvalg for
den mig viste tillid ved at lade mig dømme
denne store og afsluttende prøve. Til min
terrænleder og to dygtige skytter samt
sekretær, med hvem jeg havde et særdeles
godt samarbejde, skal der lyde en tak for
veludført arbejde dagen igennem.
Det er jo et vidunderskønt sted at afholde den afsluttende prøve, og der var en
mængde vildt, så alle hunde havde gode
chancer for at vise deres bedste. Man kan
næsten sige, der var så meget vildt, at det
flere gange gik ud over hundenes søg,
idet de jo stadig måtte tage sig i agt for de
mange harer.”
Efterfølgende gengives nogle af kritikkerne
for de kontinentale hunde.
Espes Zar, ruhår, Ingv. Torp, Hvidovre.
Zar har et ret godt søg med nogenlunde
udslag og fart. Stilen også helt god. Den går
forbi et par fasaner, og ved en mergelgrav
kan den ikke klare de mange fugle, men den
burde i hvert fald have taget stand for en
enkelt af dem. Den er hareren og lydig.
Mark: 6, vand: 7, slæb 6 = 19 points.
Det var sådan den gang, at man i vinderklasse gav points for markarbejdet på en
skala fra 0-18, og lagde points sammen med
points fra vand og slæb (en skala fra 0-9).
Det var så det samlede antal points, der
afgjorde den endelige placering.
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Danmarksmester 1963 for engelske racer, Zitas Anita
med sin opdrætter, ejer og fører Peter jensen, Brørup.
Arkivfoto.

Engelsk Setter, Peterslunds Pan i smuk, højrejst
stand. Arkivfoto.

Pilebakkens Ulla, ruhår, Skovfoged Christian Christensen, Vejle.
Ulla starter ret småt uden ordentlige udslag,
men den arbejder sig hurtigt op og går nu
fint. Stand for hare, den er rolig, men kommer ellers ikke for fugl i første omgang
I anden omgang starter den straks stort.
Den er lydig og velført. Går forbi fugl, som
partneren får stand for. Kort efter stand for
fasan, hvor den viser god rejsning, den er
rolig i opfløj og skud. God apportering og
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aflevering.
I tredje omgang går den i roer, hvor den
følger løbende fasan godt op. Flere stand
med god rejsning og korrekt fuglebehandling.
Mark: 13, vand 9, slæb 7 = 29 points – 1.
vinder og danmarksmester 1963
I denne forbindelse kan jeg ikke lade være
med at delagtiggøre læserne i, at det første
dressurkursus, jeg deltog i – det har været i
slutningen af 60-erne , og hvor jeg fik min
første præmie på en hund, da blev afslutningskonkurrencen dømt netop af samme
Christian Christensen.
Kruset, det synlige bevis på præstationen,
står på øverste hylde i kontoret som et kært
minde om en svunden tid.
Et udpluk mere fra kritikkerne, som sammen med de øvrige viser, at vi måske i dag
har væsentlig bedre dresserede og trænede
hunde end for 50 år siden.
Gerlings Haj, korthår, Gårdejer Henry
Gerling, Åkirkeby.
Et velrevierende søg, god stil, men farten er
heller ikke hos Haj overvældende. Den er
lydig. Stand for fasan på græsmark, men den
forholder sig absolut rolig, da fasanen lettes
af makkeren. I roer går den livligere, opnår
flere stand. Er rolig i opfløj og skud, men er
lidt længe om at apportere og kaster i afleveringen. Selv om den havde et par stand uden
fugl, er den ret effektiv.
I anden omgang viser den også perfekt
fuglebehandling. God apport og aflevering.

I år er Danmarksmesterskabet igen
henlagt til det sydøstlige hjørne af Danmark,
nemlig Lolland-Falster. Mon ikke flere af de
gamle vil sende en venlig tanke tilbage til
den gang til Rosenfeldt, når de kører forbi
Vordingborg og over Storstrømsbroen. Jeg
vil i hvert fald, for her overværede jeg for
første gang et DM i 1969, og det husker jeg
som en stor oplevelse, hvor der blev vist
hundearbejde af høj kvalitet.

Danmarksmester for kontinentale racer 1963, ruhår,
Pilebakkens Ulla.

Da den er ude sidste gang, får den stand, og
da den får lov at rejse, går den frem og tager
en hare i sædet.
Mark: 13, vand: 8, slæb: 7 = 28 points – 2.
vinder.
Det samlede resultat for de kontinentale i
1963 blev
1,vinder, Danmarksmester, RH, Pilebakkens
Ulla, Christian Christensen
2.vinder, KH, Gerlings Haj, Henry Gerding
3.vinder, RH, Trollebros Palle, Børge Lauritsen
4.vinder, KH, Sisse af Baunegaard, Henry
Gerding
5.vinder, KH, Uggerhøjs Bessi, Johs. Harring

Ullas ejer og fører, Christian Christiansen, fotograferet
på en anden markprøve i 60-erne.

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse

Dummyvest “Trainer Cool”

Perfekt hjælp til en træningsdag. Især på en varm sommerdag.
Bær alt dit træningsudstyr på ryggen og handle din hund med hænderne fri.

Kvalitetsfoder
fra

www.fjd.dk

Sams Field
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Country DOG

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

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

Profine

MYSTIQUE · DUMMYSHOPPEN

PROFormance

Dummyer i 12 farvevarianter, masser af muligheder for god træning.
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FJDs hjemmeside

Hvornår har du sidst været inde på FJDs
hjemmeside?
På FJDs hjemmeside bringer vi hele
tiden nyheder fra jagt- og hundeverdenen.
Det kan være information. Det kan være
spændende arrangementer, som er afholdt
et eller andet sted i landet, eller det kan
være annoncering af et arrangement, som
vil blive afholdt.
Vi prøver også hele tiden at være opdateret med hensyn til aktiviteter.
Markprøver
Apporteringsprøver
Slæb- og apporteringsprøver
Schweissprøver
Fuldbrugsprøver
Alle aktiviteter, som redaktionen har kendskab til, bliver lagt op, ligesom vi fjerner
dem så hurtigt, som det er muligt, efter de
er afholdt. På den måde er der hele tiden
en ajourført aktivitetskalender på hjemmesiden under Aktiviteter.
Klik ind på www.fjd.dk og bliv opdateret
på nyheder og aktiviteter.

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Ny opdrætterservice
Hvordan hverver vi nye medlemmer? En af måderne er at få opdrætterne til at melde
nye hvalpekøbere ind i klubberne. Men hvad giver man en hvalpekøber ud over lidt
information om fodring og specialklub? Hvad med at give ham/hende et eksemplar af
Jagthunden, så de nye hundeejere kan se, hvad de får med i pakken, når de melder
sig ind i klubben.
Derfor har vi nu et tilbud til alle opdrættere. Man kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling ved at sende en mail til redaktionen jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. for
et kuld hvalpe.
Vi fremsender blade, så længe lager haves.
Mvh. Redaktionen

FJDs agerhønefond
Agerhønefonden har godt 21.000 kr. i kassen, men de kan snart få ben at gå på, hvis der skal skabes gode prøve- og
træningsterræner. Derfor kan fonden godt bruge dit bidrag. Stort eller lille – det hele tæller. Mange bække små gør som
bekendt en stor å.
Derfor støt fonden med et bidrag og sæt det ind på konto: 9738 - 0002960591. På den måde gavner du arbejdet for at
skabe gode agerhøneterræner, og du hjælper dermed også dig selv også dig selv til at få mulighed for at stille med din
hund på terræner, hvor chancen for fugl og god.
Du kan altid følge med i fondens status på¸http://www.fjd.dk/vp_fondpris.html

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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Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard

Brogede blade
En lille tur. To mand og en hund. Et par herlige timer en tilfældig dag sidst i oktober.

Blade, flyvende blade, våde blade, gule
blade, røde blade og brune blade. Det er
rigtigt efterår. Sidste uges kraftige blæsevejr
og hidsige regnbyger lod ingen tvivl tilbage.
Den sidste rest af sommer er borte. Temperaturen har fået et kraftigt tryk nedad både
om dagen og om natten, så vi kan vel snart
vente den første nattefrost.
Der er så småt ved at blive vådt i engene.
Bekkasinerne har holdt deres indtog, og på
vintersæd og opharvet stub står hjejlerne tæt
ved siden af hinanden. De raster og gør sig
klar til næste flyvetur mod kystegnene i det
sydlige Europa.
Når solen spreder skyerne efter en af de
kraftige regnbyger, afslører det en himmel
der er så blå som kun en oktoberhimmel kan
være. Og når man ser op, er der uendelig
højt til loftet. Netop det skiftende vejr gør
det vanskeligt at planlægge jagt, men skal
man tage hensyn til andre end sig selv, er
man nødt til at aftale tid og sted. Men man
har jo lov til at være heldig.

Desværre må vi ikke skyde hønsene. Det
lukkede d. 15. her ville der ikke ske noget
ved, at vi tog endnu et par stykker af de
ganske store flokke som findes på terrænet.
Det er underligt, at man tror det hjælper at
afkorte jagttiden. Mange jægere kommer
først på jagt i første weekend af oktober,
hvilken interesse har de i at gøre noget for
en vildtart, de kun kan jage en god måneds
tid. Oktober med ville med sikkerhed have
hjulpet på interessen.
Tre stykker råvildt rejser oppe midt på
marken. Rå med to lam. Et pift og ruhåren
stopper. Råen sætter i løb, slår spejlet ud, og
lammene følger efter. Et dejligt syn på en
solskinsdag sidst i oktober.
Et stykke ude til venstre har hunden fået
stand. Vi sætter af sted i roligt tempo,
medens vi stopper et par patroner i bøssen.
Inden vi når op, har hunden korrigeret lidt
på standen. Den er dybt koncentreret og
suger færten til sig. – Ja! Den ryger frem,
fem meter og fem mere, og så bliver marken
levende. 12 stærke agerhøns løfter i et raDet må være muligt med en jagttur, bare
balder, svinger til venstre og stryger i deres
to mand og en hund. Ud langs hegnene og
karakteristiske lave flugt over markerne med
en tur på stubben med efterafgrøder. Vi
kurs mod engen.
parkerer bilen, og går op i den anden ende af De var her, og hunden forstår ingen ting.
marken for at hente vind.
Ruhåren er glad for blive sluppet fri. Den
Vi holder en pause og fisker en termoflaske
søger straks godt ud til siden og komfrem. Det skal der være tid til. Kammeratligt
mer minuttet efter strygende forbi os i en
samvær, hvor vi ordner verdenssituationen i
kraftfuld og energisk galop. Man ved aldrig, jagt- og hundedanmark.
hvad sådan en mark med olieræddiker inSå er vi i gang igen. Ned langs diget ved
deholder. Alt fra høns til råvildt, men turen
markvejen og ud med et levende hegn, hvor
gælder først og fremmest en fasan eller to.
der er et par foderautomater. Måske er vi
Skulle der komme en ræv for, så vil den
heldige her. Ruhåren er ivrig. Her har været
også blive forsøgt leveret.
vildt, men det er svært at sige om det er
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fasaner, eller en ræv på morgentur.
Hunden markerer et par gange, men løser
selv og fortsætter sit solide arbejde. Det er
energi i høj potens. Hele tiden i den rigtige
side af hegnet, for at hente vinden og få færten. Da vi rammer bækken følger vi kanten
ud mod vest. Her er også godt til fasaner.
En god bræmme med brændenælder giver
det perfekte skjul, og ruhåren viser igen stor
interesse.
Det er mærkeligt, for med sådan et vejr,
skulle fasanerne være ude at løbe, men man
kan aldrig vide med de kinesere. De er ikke
sådan at holde styr på.
Og dog. Måske er der alligevel held ved
det. Hunden trækker an. Den står, følger op
og står igen. Vi skynder os frem til hunden.
Makkeren op bag hunden og mig selv lidt
ude på vintersæden. – Ja! Hunden går frem
og ned i bækken og står så igen. Endnu en
gang lyder kommandoen til hunden, og så
ryger lige på hovedet i brændenælderne
på den anden side. Bulder og brag. Stærke
vinger løfter. En langhalet fasankok arbejder
sig opad. Den skælder ud. Ruhåren sætter sig. Kokken er ved at komme i fart, da
skuddet lyder. I en sky af fjer tumler den på
hovedet i vintersæden.
- Apport! Det er en stolt hund som
øjeblikke med højt løftet hoved bringer kokken. Vi har fået, hvad vi kom efter. Et par
hyggelige timer i dejligt oktobervejr og en
afslutning, som ikke kan gives bedre.
Brogede blade blæser i vinden, da vi går op
lang hegnet med kurs mod bilen.

www.fjd.dk
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Pressemeddelelse

Tag styringen og bliv set i mørket
Det er trist at miste sin firbenede jagtkammerat på en luftetur.

Hunde har helt styr på tingene,
når det kommer til at hente hjemmesko,
forudsige uvejr og se fjogede ud, når sandwichen
du lige har efterladt på bordet pludselig er forsvundet.
Men det med at være sikker i trafikken, forstår de bare ikke.
”Hunde ved ikke, at biler kan være farlige,
og at de kan komme til skade, hvis de går ud
foran en bil”, siger hundeejer Betina Bæk.
”Lyden af biler og lastbiler kan gøre dem
urolige, men hunde kan ikke finde ud af at
forholde sig til trafikken på samme måde
som os.”
Christian Ernst er enig i, at det ikke ligger
i hundens natur at være opmærksom i trafikken. ”Hunde er som små børn. De har slet
ingen forståelse for trafiksikkerhed” siger
han. ”De ser sig ikke for, men løber bare
ud på vejen hvis de f.eks. fanger duften af
noget eller ser en anden hund”.
Vær synlig
Med efterårs- og vintermånederne på trapperne, går vi en mørk tid i møde, hvor den
kan være sværere for bilister, cyklister og
andre trafikanter at se dig og din hund.
Derfor sætter Orbiloc igen i år fokus på
en række gode råd, som opfordrer til øget
synlighed.
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En gåtur med Fido mens tusmørket falder
på eller under en frostklar aftenhimmel,
lyder rigtig hyggelig. Men i virkeligheden
kan gåturen med hunden i mørket hurtigt
forvandles til en gyser – fx hvis man ikke er
synlig for bilisterne.
Vær derfor særlig opmærksom hvis din
hund er vant til at gå uden snor. En hund der
løber frit rundt i mørket er desværre ekstra
udsat, da bilisternes nedsatte sigtbarhed gør
det sværere at se din hund.
Lone Hansen har valgt at give sin seksårige
labrador King en Orbiloc lygte i halsbåndet
på gåturene. ”Med lygten er King synlig
flere kilometer væk,” siger Lone Hansen.
”Bilister kan se ham på afstand, og det gør
mig roligere, specielt når han ikke er i snor.”
Klæd dig sikkert på i mørket
Mange hundeejere forkæler deres hunde
med flotte dækner, halsbånd og endda hundesko, som er den seneste trend. Men hvis
skal du være sikker på, at din hund har det
www.fjd.dk

rigtige og sikre outfit til lufteturen i mørke,
handler det om mere end bare at se godt ud
og holde varmen.
Som ejer kan du for eksempel sørge for at
tage lyst tøj på, en refleksvest og eventuelt en lygte. Til din hund kan du bruge en
stærkt lysende lygte og reflekser på line og
halsbånd. Så er I begge synlige for bilister –
også i mørket.
Disse råd sikrer dig og din hunds sikkerhed:
•
Brug reflekser på halsbånd og snor
•
Gå med kort snor i trafikken, specielt
om aftenen og natten
•
Brug en stærkt lysende lygte på halsbåndet, selen, snoren eller på dig selv
•
Gå i venstre side af vejen med din hund
mod trafikretningen
Det er op til dig at sørge for, at din hund er
glad, sund og sikker – hele året rundt.

I mørke er alle
hunde grå

Hvad giver du din
bedste ven før en
lang arbejdsdag?

N Y H ENDE!RGI!

Et professionelt
foder til kvalitetsog prisbevidste
hundeejere.
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dag-til-dag levering.

Den professionelle hundelygte

www.sportsmans-pride-danmark.dk
Importør: Gilpa.dk

www.orbiloc.com
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Sådan gør de

Sekundering
Vil man have en komplet fuglehund, må den sekundere spontant. Frank Krøyer giver her sit
bud på, hvordan han lærer hundene at sekundere.
Tekst: Harris Jensen
Foto: Frank Krøyer
Hvis man har fulgt med i resultaterne for de
engelske hundes prøver i de senere år, har
man ikke kunnet undgå at bemærke Frank
Krøyer og hans irske setter, Lohmanns Jaffa.
Hunden indledte karrieren i 2005 med en
1.-præmie i unghundeklassen, og så sent
som i foråret 2013 opnåede den en placering
i vinderklasse.
Lohmanns Jaffa har en bemærkelsesværdig
høj præmieringsprocent; 29 gange er hunden
startet i kvalitetsklasse, og femten gange er
den præmieret – næsten udelukkende med
1.-præmier.
Den har haft 40 starter i vinderklasse, og
den er blevet placeret 25 gange – heraf er de
sytten som 1.-eller 2.-vinder. Det vidner om
en klasse og en stabilitet, som kun de færreste hunde kan præstere.
Og så kan vi da lige nævne, at Frank
Krøyer har ny vinderklassehund. Det er
naturligvis en hvalp efter Lohmanns Jaffa.
En af mange årsager til Jaffas imponerende
præstationer kunne være, at hunden tidligt
udviklede evnen til spontant og stabilt at
sekundere stående makkerhund.
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- Jeg opfatter sekundering som en absolut
nødvendighed for at have den komplette
fuglehund på prøver og jagt, siger Frank
Krøyer. -Og det er i bund og grund en
uhyre enkel øvelse, som i indlæringsfasen
ikke påvirker hundens øvrige adfærd i
negativ retning. Tværtimod giver træning i
sekundering en øget respekt for vildtet og
makkerhunden, hvilket påvirker hundens
koncentration i den rigtige retning. Måske
kan denne øgede koncentration dog en
overgang medføre lidt lavere fart, forklarer
Frank Krøyer.
- Det er lidt ligesom i apporteringsindlæringen: Leg den første sekundering ind i den
helt unge hund, og når hunden har alderen
til åben klasse forlanger du konsekvent,
at den skal vise respekt for og sekundere
en stående makkerhund, fortsætter Frank
Krøyer.
- I øvrigt er sekunderingen en af de få øvelser, hvor du kan bruge en gammel hund i
indlæringsfasen. Under alle omstændigheder
skal du bruge en stående makkerhund, og
her er en gammel sikker hund altså ideel.
www.fjd.dk

Hver eneste gang makkerhunden tager
stand, viser du på god afstand din unge
hund den stående makker. Nogle hunde vil
sekundere spontant fra første færd, mens
andre skal opleve situationen flere – måske
mange – gange. I alle situationer forlanger
du total respekt hos den unge hund; såvel
under selve standen som under rejsning og
opflugt, uddyber Frank Krøyer.
- Enkelte hunde bliver aldrig stabile i
sekunderingsfaget. Nogle vælger konsekvent at ignorere den stående hund, og søger
i modsat retning af denne. Man får så ikke
den æstetiske nydelse, som det er at se to
hunde i perfekt samarbejde, men til gengæld
bliver en god fugletagning ikke spoleret.
Men i lighed med hunde, der har svært ved
overhovedet at lære respekt for makkerhundens stand: De bliver med Frank Krøyers
ord i indledningen ”Aldrig komplette
fuglehunde”.

Træningsudstyr til jagthunden
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ROYAL DLX HUNTER OILJACKET
ACKETT
Bedste forside 2013
Fotokonkurrence
Forsiderne i 2013 er et led i en fotokonkurrence mellem
medlemmerne.
Mange har indsendt billeder, og redaktionen har i samarbejde med fotograf Kim Henriksen udvalgt seks, der vil
pryde bladet i dette år.
Hvem der vinder 1. præmien, en hønsejagt, er du med til at
afgøre.
På FJDs hjemmeside kan du stemme på den aktuelle forside, hvis du synes billedet er godt. Afstemningen er åben
fra d. 15.10 - 15.11.
Klik ind, hvis du synes dette måneds billede er godt.
Vinderen bekendtgøres i Jagthunden, februar 2014.

- den helt rigtige all-weather jacket
k t
ket
til den mest krævende jæger!

Some things never dies...
...og den 100% vandtætte, engelske
OILSKINSJAKKE fra Hamilton er stadig det
eneste rigtige, når
du vil være 100%
beskyttet under
jagt og hundetræning.
Håndvarmerlommer, sidelommer,
ryglomme m. lynlås,
inderlommer, hætte,
stormflap windstop i
ærmer med indvendig strik.

Alt udført i det fineste egyptiske bomuld og i høj kvalitet. En jakke der kan
blive slidt, men som altid har det
rigtige country-look og signalerer

holdbarhed og gedigen kvalitet.

Farver:
Green Olive og Dark Olive Brown.
Se mere på vores hjemmeside:

NORM
INTROD ALPRIS: 1.595
UKTION
SPRIS: 7 kr.
95 kr.

www.outdoorandmore.dk
oo
orandmore.dkk

Toftevej 50 · Søborg
borg · 3250 Gilleleje
Tlf.: 49717003 · 2334 2696 · Mail: shop@frijsenvang.dk

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 465 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00

www.fjd.dk
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Tekst: Søren Stenhøj. Foto: Familien Jensen m. fl.

Klikker Jensen

Klikker Jensen (til højre) tager et lille hvis sammen
med Skærbæk og engelsk setter Jeppe.

I anledning ad Bretonklubbens 50 års jubilæum, bringer vi her en historie, der viser, at hvis
man deltager aktivt i hundesportsverdenen, er muligheden for at møde mange spændende
mennesker til stede. Og, det kan også kaste gode venskaber af sig.
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Første gang jeg mødte Jensen var på en
hundeudstilling, hvor konen meget mod
min vilje havde tilmeldt vores tre år gamle
breton-tæve. Tæven var importeret fra
Frankrig og tilmeldt åben klasse. Tæven
var det, man betegner som absolut mindste
størrelse, så jeg var tilfreds med en tidligere
opnået 2. præmie i juniorklasse. Dagens
dommer var samtidig én med stor forstand
på netop vores race.
Mens vi stod og ventede ved ringen og
studerede hanhundene, som kommer før
tæverne, blev vi kontaktet af en mand på ca.
fyrre år og hans unge datter. Han fortalte, at
han gik på jagt, og at han var meget interesseret i racen breton, og synes i øvrigt at
vores tæve virkede yderst charmerende, og
at hun havde en god størrelse. Herefter fik
vi en lang snak om racen, og de fremmødte
hunde blev kommenteret, ligesom jeg orienterede ham om, at tæven var absolut mindste
størrelse, og at hun formentlig ville få tildelt
et rundt 0, når hun skulle bedømmes.
Jeg fik også fortalt, at jeg ikke var helt
tilfreds med tæven, og at jeg overvejede
at sælge hende. Hun var en god jagthund,
men størrelsen sammenholdt med, at hun
havde fået en svær start med to vejrmæssigt
dårlige træningssæsoner på marken gjorde,
at jeg stort set havde afskrevet hende som
markprøve- og sportshund. Mens vi stod og
snakkede, fik tæven det forventede 0.
Manden meddelte, at han var interesseret
i at købe tæven. Jeg sagde, at jeg ville gå i
tænkeboks og drøfte det med konen. Vi udvekslede adresser, og jeg kunne konstatere,
at manden hed Jensen. To dage efter sendte
Jensen et billede af min kone og hunden via
mail. Jensen bekræftede samtidig, at han
fortsat var interesseret.
Konen og jeg holdt rådsmøde, og det endte
op med, at vi besluttede at beholde tæven,
og ud fra objektive såvel som subjektive
kriterier besluttede vi samtidig at trække et
kuld hvalpe på hende. Jensen kunne ikke
købe hunden. Tæven fødte 11 hvalpe 8
måneder efter mødet med Jensen.

man jo lige så godt holde hinanden rene,
hvilket skete ved et større slikkeri. Desværre
udviklede begge hunde en kraftig infektion
i ørerne og især Faru blev samtidig ramt
af eksem i hovedet. Hundene kom under
behandling, og Zulu, som var mindst ramt,
kom i pleje hos en god bekendt.
Vi måtte erkende, at dagligdagen blev
meget nemmere, når der kun var en hvalp i
huset. Vi besluttede, at én af hundene, der
nu var blevet otte måneder, skulle sælges.
Det var svært at nå til enighed, men Faru
havde, da han var ene hund på skansen, på
den mest skammeligste måde, charmeret
datteren og ikke mindst konen. Så Zulu blev
en kold novemberdag annonceret til salg på
nettet, herunder netnatur.dk.
Der kom hurtigt flere henvendelser, men
de interesserede købere sprang fra. Nummer
fem, der rettede henvendelse, var ingen ringere – viste det sig senere - end Jensen, der
fortalte, at han jævnligt surferede rundt på
nettet i sin søgen efter Husquarna-geværer
og andet interessant, og han var denne gang
faldet over en spændende annonce om en
hund på otte måneder, der hed Zulu.
Der blev aftalt et møde med Jensen, og da
Jensen mødte op på hjemmeadressen kunne
vi straks genkende hinanden. Sammen kørte
vi ud på byens stadion, hvor Zulu blev sluppet på de store fodboldbaner. Jensen kunne
her konstatere, at Zulu var yderst lydig, at
han hurtigt reagerede på fløjten, og kom
hjem på plads ved det mindste vink.
Jensen fik fløjten udleveret, og skulle
herefter prøve at gøre mig kunsten efter. Her
opstod et lille problem. Det var ikke lige sådan at efterligne en anden hundeførers måde
at fløjte på, og slet ikke når man aldrig før
har haft sådan en i munden. Det sprudlede
lystigt fra Jensens mund, men det var kun
få sammenhængende toner, der kom ud af
fløjten. Det gik jo nok, og Jensen betalte og
fik hund og diverse tilbehør med hjem.

Jensen gik entusiastisk til opgaven.
Familien Jensen havde i forvejen en King
De 11 hvalpe udviklede sig yderst tilfredsCharles Spaniel, men Jensen var godt klar
stillende. Mod konens vilje valgte jeg en
over, at det at få en stående jagthund inden
hanhund (Zulu), således at vi som førstefor i hjemmet nok krævede lidt mere. Jensen
gangs opdrættere selv kunne være med til at gik hver dag tur i skoven, og fik efterhånden
vise vor avl frem. Faderen til hvalpene var
styr på fløjten og hunden.
i øvrigt ikke blåstemplet af specialklubben,
Da det blev januar mødte vi Jensen til
da den ikke var stillet på prøver, men jeg var lydighedstræning. Jensen fik at vide, at
sikker på, at det var en klassehund.
han godt kunne være lidt mere konsekvent
Selv om konen og jeg var lidt nervøse
over for hunden. Jensen lyttede, men han
for, om det ville lykkes at sælge de øvrige
tilkendegav indirekte, at han ville gøre det
10 hvalpe, kom der hul på bylden, og da
på sin egen blide måde. Jensen fortsatte
hvalpene var 10 uger gamle var der kun
med at være ihærdig. Han og hunden deltog
en hanhund tilbage udover den, jeg havde
flittigt i jagttræning og apporteringstræning.
valgt. Vi valgte til sidst at beholde begge
Han fik fortsat at vide, at han godt måtte
to, da den sidste hanhund (Faru) også viste
være lidt mere konsekvent i sin opdragelse
gode takter.
af hunden, og en enkelt gang, da Zulu havde
De to hanhunde var uadskillelige. De
været væk i over 30 minutter, var Jensen
legede sammen og sov sammen. Og, når nu tæt på at acceptere synspunktet, men vedtog
man ligger og hygger sig i samme kurv, kan med sig selv, at det hele skyldtes, at han
www.fjd.dk

først fik overdraget Zulu, da hunden var
otte måneder gammel. Det skal retfærdigvis
nævnes, at Zulu ikke var den nemmeste
hund at arbejde med, når den blev sluppet på
en mark. Så skulle der nemlig ske noget.
Jensen imponerede alt og alle med sin
ihærdighed. Jensen fik tilbud om at deltage i private træningsseancer, og han blev
stille og roligt en del af den faste skare af
hundefolk, der jævnligt mødtes. Jensen var
også yderst hjælpsom, når der var brug for
en ekstra indsats. Og, Jensens ihærdighed
blev også belønnet på anden vis. Da Zulu
nærmede sig de to år, fik han en 1. præmie
på udstilling. Da hunden var blevet 28
måneder gammel havde hunden bestået en
apporteringsprøve, og endelig ryddede Zulu
og Jensen pokalbordet på specialklubbens
egen apporteringsprøve. Jensen var stolt
som en pave.
Samme forår, som Jensen begyndte at høste
resultaterne af træningen, udsendte han en
mail til en otte-ni personer. Jensen ville på
rypejagt med hund i Sverige, og hvad var
mere nærliggende end at invitere alle de
nye hundevenner med samt en enkel eller

Gribskovens Zulu apporterer urfuglehøne. Foto: Søren
Mark Jensen.
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Bent laver klikkertest.

to fra den gamle vennekreds ? Jensen påtog
sig opgaven med at være arrangør. Der blev
holdt foredrags- og filmaften og skydeøvelser. Kontrakt blev indgået med et svensk
jagtfirma osv. Det endte med, at otte personer og otte hunde tog af sted til Sverige i
sensommeren.
Hundevennerne og jeg havde efterhånden
lært personen Jensen at kende. Jensen er lidt
nørdet, og har han først fået interesse for
en ting eller et emne, undersøger han sagen
helt til bunds, indtil han har styr på alle
finesserne. Jensen er både til motorcykler,
jagtgeværer, radioer og meget mere. Og,
hvem andre end Jensen kan finde på at tage
en større udstyrskasse indeholdende et utal
af ”ligegyldige” dingenoter med til fem dages primitiv overnatning i vildmarken. Den
mest spændende dingenot var en lille radio
med håndsving, som han stolt indviede sine
sengekammerater i en sen nattetime. Altså
styr på mange detaljer og alle finesser.
Jensen havde inden turen været på nettet
og finde et brugt gevær – en Simson & Suhl.
Fine sager, synes Jensen, og lidt problemer
med slagstifterne havde ikke afskrækket
ham. Bøssen havde lige passeret en jagtforretning inden afgangen til Sverige. Jensen
havde samtidig købt 25 tinpatroner, og
havde også bestilt en æske med 25 blypatroner til levering i Sverige. Endelig havde
Jensen investeret i en smart orange vest med
27 lommer og en fin smedet Bjørnekniv, så
han var klædt ordentligt på, hvis den lokale
Nalle skulle dukke op i skoven. Jensen var
klar til turen!
Det blev en suveræn tur i det svenske
Jämtland, præget af rå mandehørm og godt
kammeratskab. Og, i betragtning af mang-

26

lende hønsefuglevildt i hele Sverige grundet
et katastrofalt forår, så jagtselskabet rigtig
mange hønsefugle på de fire jagtdage, og
der kom da også lidt vildt på tasken.
Den første dag var selskabet delt i to hold,
og der var tilknyttet en instruktør til begge
hold. Jagten foregik i et stort åbent landskab
med masser af myr (vådt område med megen mos og tørv), hvor man med hundene
søgte hen mod de tørre højere liggende områder for at finde fugl. I alt så selskabet 40
hønsefugle, og dagens resultat blev en tjur
(høne) og fire ryper. Der blev skudt forbi til
to ryper og en urfugl. Hundene havde også
arbejdet fortrinligt, og gennemført suveræne
apporteringer.
Der var en hel masse at snakke om i løbet
af aftenen. Hvem havde skudt, skudt forbi
eller slet ikke skudt noget. Instruktørerne
havde fortalt lidt om, hvordan hønsefuglene
normalt gebærdede sig, så når kæden af
jægere blev sat af næste dag, blev der især
taget hensyn til dem, som ikke havde haft en
chance og affyret skud. Igen blev selskabet
delt op i to hold.
Jensens hold skulle starte ved de primitive
hytter, hvor vi boede. Det andet hold skulle
ned til et område med tre søer. Næsten lige
som vi var ankommet til søen kom den første SMS fra Jensen: Vi har en fuldt udfarvet
urfuglekok på tasken – Skjærbæk og Kell.
Der blev hurtigt kvitteret med: Urfugl høne
– Allan. Snart efter kom endnu en SMS fra
Jensen: to hjærper – Skjærbæk + Claus. Så
skete der ikke så meget mere, og mit hold
var hjemme ved hytterne kl. 3.
Mens der blev vasket op og gjort klart til
aftenens bål hørte vi to skud meget tæt på,
og lidt efter endnu et skud. En halv times
tid senere begyndte holddeltagerne at dukke
www.fjd.dk

op. - Nå, hvad fik I så her til sidst? spurgte
vi i kor. - Ingenting. Jensens gevær klikkede
til en udfarvet urfuglekok og ellers blev der
skudt forbi. - Jamen, der lød et skud senere,
replicerede vi.
Det viste sig at være Jensen, der afprøvede
sit gevær, og igen kom der en klikker på
det ene løb, mens det andet løb virkede på
bedste vis. Det stiftede vi i øvrigt bekendtskab med flere gange i løbet af aftenen. Der
blev prøvet blypatroner af, og så blev det tid
til tinpatroner alt imens at Jensen fortalte om
hans genvordigheder med sit gevær inden
turen. Til sidst fik Jensen overbevist sig selv
om, at han med god samvittighed kunne
udskifte bly med tin til næste dag.
Alt imens Jensens testfyrværkeri foregik,
havde dagens køkkenhold tryllet med en
excellent middag bestående af brystkød fra
tjur, urfugl, rype og hjærpe. Der var tilsat
lidt løg, bacon og tørrede kantareller. Der
var virkelig tale om en delikatesse, som blev
nydt i ophøjet ro. Dessert blev det også til.
Indtil da havde alle i selskabet høfligt undladt at kommentere på Jensens uheld, men
som aftenen skred frem, og indtagelsen af
rødvin og øl steg, blev tonen mere og mere
rå. Til sidst kom den uundgåelige bemærkning: - Og det skulle komme fra dig, Klikker
Jensen. Hermed var Jensen navngivet
Klikker Jensen, hvilket lystigt blev brugt de
efterfølgende dage.
Klikker Jensen fik nu ikke lejlighed til at
klikke mere. De to næste dage var yderst
vildtfattige, hvor det blev til to chancer. En
af deltagerne har fortsat mareridt over at
have skudt forbi til en B52´er (fuldvoksen
Tjurkok). Der blev til sidst fældet en urfugl
tæt på Klikker Jensen, som hans hund Zulu
spontant apporterede. Og, med sådan en
flot apportering og afslutning på fire dages
suveræn jagt, kan Jensen jo håbe på, at han
en dag får sit gamle navn Søren Zulu tilbage.

Hvornår mon han får sit gamle navn, Søren Zulu,
tilbage? Foto: Frederikke Jensen.

Vind 6 fl. god rødvin
Hvad synes du om Jagthunden?
Vi vil gerne vide, hvad du mener om dit
medlemsblad.
Sidst vi spurgte læserne gav det os
mange gode input til at blive bedre.
Nu spørger vi igen for at blive endnu
bedre.
Vi har oprettet en læserundersøgelse
på FJDs hjemmeside. Her vil vi gerne
høre din mening.
Klik ind på FJDs hjemmeside og deltag i undersøgelsen.
Undersøgelsen er åben fra d. 15.10 15.11.
Blandt dem, der deltager i vores læserundersøgelse, trækker vi lod om
2 x 6. flasker god rødvin.
På forhånd tak for din hjælp.
Redaktionen.
Vinderne får direkte besked og bekendtgøres
her i Jagthunden decembernummeret.

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

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

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

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

www.fjd.dk
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DJUrer

oriente

Dansk Jagthunde
Udvalgs bestyrelses
møde

onsdag den 5. juni 2013 kl. 10 på Fjelsted Skov
Kro,
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand,
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren
Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen
Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen
(AASJ) sekretær.
PV bød velkommen med et særligt velkommen til
EP som nyt bestyrelsesmedlem i DJU. PV benyttede anledningen til at påpege, at personsager,
der behandles i DJU, forbliver fortrolige, ligesom
man er enige om, at de afgørelser, der træffes, skal
respekteres loyalt.
1. Dagsorden fastlægges
Den udsendte dagsorden blev vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af
mødet 1. februar 2013
Fra formanden for Dansk Irsksetterklub (DISK)
Erik Rimmen var indgået en protest over, at der i
punkt 4.2. står, at det er DISK, der har indberettet
dommeren pga. manglende kritikker. Det er ikke
korrekt. Det var et medlem af klubbens årbogsredaktionsudvalg.
DJU’s bestyrelse tager rettelsen til efterretning og
beklager, at de ikke var opmærksomme på, hvem der
helt præcist havde indsendt klagen.
HRA spurgte med henvisning til punkt 4.3 om der
forelå en ny formulering af reglerne for udenlandske hundes deltagelse i danske prøver. Det kunne
konstateres, at det gør der ikke. Sagen overgives til
Dommerudvalget (DUV).
AD meddelte, at referatet ikke var korrekt mht.
punkt 3, hvor der i referatet står, at Finn Møller
Jørgensen (FMJ) udtalte, at der ved valget til DKK’s
bestyrelse kun var 2 kandidater ved fristens udløb.
Efter en drøftelse blev man enige om, at referatet rettes i overensstemmelse med de faktiske forhold omkring valget til DKK. Det rettede referat vil herefter
blive forelagt til godkendelse og underskrift.
Det blev ligeledes vedtaget, at punktet fremover
skal hedde: Godkendelse og underskrivelse af referat
samt opfølgning af ikke afsluttede sager.
3. Meddelelser fra organisationerne
Dansk Kennel Klub (DKK )
EP orienterede om, at der fra FCI var sat en tidsfrist
til 1.01.2015 for at få fastslået hvilke præmisser,
der gælder for uddeling af CACIT på internationale
prøver. FCI vil sikre sig, at prøverne i de forskellige
lande afvikles på det niveau, det er tilsigtet fra FCI’s
side. Det medfører bl.a., at Fælles Markprøve Regler
(FMR) skal foreligge på engelsk. EP har oversat
FMR til engelsk og har fået et par engelskkyndige
personer (TMH og JSL) til at læse korrektur. Han
overrakte PV det foreløbige tekstdokument.
EP fortsatte med at oplyse, at der skal tages stilling
til, om CAC skal uddeles på prøverne. EP uddelte
nogle bilag med eksempler på efter hvilke retningslinjer, CACIT, ReserveCACIT (RCACIT) og CAC
kan uddeles.
Der udspandt sig herefter en længere drøftelse om,
hvorledes CAC skal opfattes i forhold til vores HP.
Med de faldne bemærkninger holdes udviklingen i
sagen til observation af DJU’s medlemmer.
SH og EP fortsatte med at orientere om, at Korthaarklubbens nye derbyprøve nu registreres i DKK. Ikke
som en markprøve men som en avlsprøve, som skal
dømmes af FCI autoriserede dommere. HRA udtalte,
at oversættelsen af reglerne fra tysk til dansk ikke er
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god nok, hvorfor prøven det første år afvikles efter
de tysksprogede regler. Prøven ligger ikke i DJU’s
regi.
Danmarks Jægerforbund (DJ)
KH orienterede om den nye uddannelse af hundeinstruktører, som nu er sat i gang. Der lægges vægt på
at give instruktørerne en god pædagogisk uddannelse, ligesom det er vigtigt, at der er lederskab på
træningspladserne. Instruktioner og træning skal
foregå på hundens præmisser, ligesom der kræves
kendskab til de forskellige hunderacer. DJ har ansat
nye undervisere til at stå for kurserne. De nuværende
hundeinstruktører indkaldes til den nye uddannelse.
KH påpegede, at udbetalingen til prøveledere fra
DKK går for langsomt. Mange prøveledere har
problemer. Problemet tages op til behandling under
punkt 10.
DJ har bevilget penge til fodertønder. Der uddeles
for i alt 40.000 kr. via hundekoordinatorerne.
AD spurgte til etableringen af markvildtlavene.
KH oplyste, at der arbejdes intenst på at beslutte,
hvorledes det skal gribes an. Det skal ske på områdets præmisser. Der må ikke være udsætning af
agerhøns på områderne. Der afholdes møde den 18.
juni 2013 i udvalget.
Det blev oplyst, at der nu er registreret 80 markvildtlav, heraf 20 på Sjælland, hvor de fleste er
oprettet med landmændene som initiativtagere,
FJD.
HRA refererede, at FJD’s bestyrelse løbende havde
vedtaget at gennemgå organisationen økonomi ud
fra et ønske om, at FJD’s tiltag og aktiviteter i videst
muligt omfang er omkostningsbestemte. FJD tilstræber en stor grad af åbenhed omkring vores økonomi
og forventer samme åbenhed i DJU.
FJD er initiativtager til en dommerkonference for
alle gruppe 7 udstillingsdommere primo 2014. EP
replicerede, at DKK’s bestyrelse er glade for dette
initiativ. FJD uddeler den 18. juni 2013 for første
gang sin ”Markvildtpris”. Den tildeles gårdejer Poul
Ricard Jørgensen, Frørup ved Christiansfeld.
FJD’s grupper er enige om og vil i dette forum
pointere: Alle prøveformer, der indgår i avlskåringen
af vore hunde, primært er et anliggende for FJD’s
specialklubber og FJD. HRA fortsatte med at udtale,
at FJD er særdeles betænkelige ved DJ’s øgede
fokusering på ændring af prøveregler og tilsvarende,
der tjener som avlskåring af vore hunde. HRA
gentog, at dette primært er et anliggende for FJD’s
specialklubber og FJD. Han havde noteret sig, at
eksempelvis er en tilsvarende ageren rettet mod retrievernes og spaniels avlsgrundlag ikke eksisterende
i DJ – og ville med garanti også blive betragtet som
utidig indblanding.
Med henvisning til det sidste afsnit kom der nogle
spørgsmål. TMH mente mht. avl og avlskåringer,
at FMR i høj grad har til formål at tilgodese avlen.
Regelændringer i FMR besluttes efter samråd med
DUV i DJU. KH udtalte, at når han f. eks. denne
gang og tidligere deltog i møder med fuldbrugsprøveudvalget om regelændringer, deltager han som repræsentant for DJ’s hundeudvalg, idet prøvereglerne
for vores jagthunde og dermed avlen prioriteres højt
i DJ. Vi ønsker så god en prøve som muligt og lægger ikke låg på sagsbehandlingen.
HRA replicerede, at FJD vil have væsentlig indflydelse på regelændringer, der påvirker klubbernes
avlsarbejde. AD supplerede med at have noteret et
vist pres fra DJ mht. indflydelse på regelændringer. Han udtrykte, at FJD historisk bør have større
indflydelse vedr. ændringer af reglerne på avls-/
markprøver for stambogsførte stående jagthunderacer end DJ.
HRA oplyste, at FJD’s kontinentale gruppe har indledt forhandlinger med JGHV om afholdelse af deres
anlægs- og jagtduelighedsprøver i Danmark. FJD’s
kontinentale gruppe har modtaget et kontraktudkast,
der behandles på et møde ultimo juni. Dansk Ruhår
www.fjd.dk

Klub (DRK) og Klubben for gamle danske Hønsehunde (GDHK) er ikke med i samarbejdet; dog har
GDHK observatørstatus.
Omkring samarbejdsrelationer udtalte HRA, at han
personligt har et særdeles godt samarbejde med alle
lag i DKK, og var glad for det gode indtryk EP efterlod, da han deltog som gæst på FJD’s seneste møde.
HRA havde noteret sig, at samarbejdet mellem
DRK og DKK p.t. ikke er optimalt, hvilket skyldes
forhandlingerne om de nye typer af stambøger.
HRA havde også noteret sig, at der var sket en
forbedring i dialogen med DJ omkring indsatsen for
markvildtet. FJD har en åben og konstruktiv tilgang
til arbejdet og planerne herfor. Han forventer samme
tilgang fra DJ. HRA har tilskrevet DJ’s formand
Claus Lind Christensen og pointeret, at udsætning
ikke er et krav, som FJD ønsker i forbindelse med
grundlag for forhandlinger etc.
AD oplyste, at FJD’s samlede medlemstal nu er på
4500, hvilket målt over 10 år er en nedgang på (kun)
500. Han har noteret sig, at medlemstallet i den
seneste tid har stabiliseret sig.
4. Sekretærens løn- og arbejdsforhold
Inden mødet var udsendt et notat om sekretærens
løn- og arbejdsforhold samt en oversigt over sekretariatsfunktionens arbejdsopgaver.
AASJ gav en kortfattet orientering, hvori han oplyste, at som grundlag for fastlæggelse af sekretariatsfunktionens arbejdsopgaver efter DJUs omorganisering var man i bestyrelsen blevet enige om, at
det var nødvendigt med en professionel basis, som
kan betjene det store netværk af frivillige medarbejdere, som DJUs virke er baseret på. Her tænkes
på dommere, prøveledere, udvalgsmedlemmer m.fl.
Sekretærfunktionen skal være den basis, der med en
ansat velkvalificeret sekretær kan betjene netværket.
AD, som inden sidste møde havde fået sat punktet
på dagsordenen, forsikrede, at han ikke er utilfreds
med sekretærens arbejde. AD har tidligere meldt ud,
at han foreslår, at en del af sekretariatets arbejdsopgaver fremover varetages med frivillig arbejdskraft af andre personer. Han mente, at DJU har et
ansvar for at tage ting op til vurdering, f. eks ved at
behandle dette emne en gang om året. Er forholdene
de samme, eller er noget ændret. Der er nogle ting i
arbejdsbeskrivelsen, som har ændret sig. Nogen ting
kan moderniseres. Der skal benyttes Internettet og
drop boks. Hvilke arbejdsmetoder benyttes. I FJD
har vi kigget på økonomien. På bladet Jagthunden
har vi på 4 år sparet 870.000 kr. Kan alle DJU’s
udvalg ikke have deres egen sekretær? Vi skal kigge
på forretningsgangene. Honoraret kan ændres til
timelønning.
KH Fint at få belyst, hvad sekretæren tjener. Det er
godt at have en uvildig person i systemet, der kigger
efter i sømmene. Der skal være en MUV samtale.
KH vil være ked af, hvis sekretariatet kommer til at
ligge mange steder.
HRA Årsagen til, at der skal ses på økonomien, er,
at det er sundt med et økonomisk eftersyn. Tingene
skal indarbejdes, så der kan ske en overlevering
fra gammel til en ny sekretær. Vi skal sørge for at
fremtidssikre sekretariatet.
TMH DUV er sekretærens største kunde. Han udfører meget arbejde i DUVs regi. Efter hans mening er
det nødvendigt med en lønnet sekretær.
Der udspandt sig herefter en længere drøftelse,
hvor det blev konstateret, at formalia i forhold til
sekretærens ansættelse skal ajourføres, ligesom
samarbejdsrelationen mellem DJ og DJU omkring
sekretariatsfunktionen skal nedfældes i en formel
samarbejdsaftale.
AD foreslog, at ansættelsesforholdet ændres fra DJ
til DJU med B-indkomst. Han foreslog, at fastnettelefonen nedlægges og erstattes af en mobiltelefon.
Han mente, det nuværende lønniveau kan sænkes
betydeligt. AD ønskede, at sekretærens lønniveau
offentliggøres i referatet.
Punktet sluttede med, at der nedsættes et udvalg

bestående af SH, HRA, PV og AASJ. Udvalgets
opgave er at få afklaret alle formaliteter, dels i
ansættelsesforholdet til sekretæren og dels i samarbejdsforholdet til DJ omkring sekretariatsfunktionen.
Endvidere skal udvalget have indsigt i de økonomiske afregninger af fotokopiering, porto, brug af
Internet, kørselsgodtgørelse m.m. Udvalget kommer
med en rapport og et oplæg til næste møde.
5.0. Dommerudvalget
5.1. Dommerudvalgets rapport
Inden mødet var DUVs rapport nr. 2/ 2013 udsendt,
som TMH kort kommenterede. Rapporten indeholdt
bl.a. oplysninger om status for dommeruddannelsen,
konklusion af de modtagne referater fra dommernes
ERFA-gruppemøder, referat af møde med DJUs
juridiske konsulenter og DUVs indstilling af dommere til DM i 2014. Han oplyste endvidere, at der
nu skulle findes en ny kontinental assistent i stedet
for Leif Jensen, der pga. tidspres havde været nødt
til at stoppe.
Der var ingen kommentarer til rapporten, som blev
taget til efterretning.
5.2. Dommermøder 2014
DUV foreslår, at der afholdes to landsdækkende
dommermøder i den første weekend i februar 2014.
Et for kontinentale dommere og et for engelske
dommere.
Der udspandt sig herefter en længere drøftelse om,
hvorvidt deltagelse i møderne skal betragtes som
en obligatorisk efteruddannelse, samt hvorledes
kørselsrefusion m.m. skal administreres..
Det blev overladt til DUV at komme med et oplæg
til, hvorledes de økonomiske vilkår skal administreres. Dette kan så fastlægges på DJU’s næste møde.
5.3. Regler for Skovfugleprøven
Der var fra DUV fremsendt et nyt forslag til ovennævnte regler. I dette forslag var foretaget nogle
sproglige justeringer i forhold til det bestående. Eneste egentlige ændring er, at det også bliver muligt at
afholde prøven om efteråret.
TMH kommenterede kort forslaget, og oplyste, at
han havde deltaget på en skovfugleprøve i foråret
2013, hvilket absolut havde været en positiv og
lærerig oplevelse.
Herefter blev forslaget vedtaget.
5.4. FMR reglers ajourføring
I takt med at der fra møde til møde er vedtaget
forskellige ændringer i Fælles Markprøve Regler
(FMR), har DJUs sekretær indført disse i en logbog.
DUV foreslår, at FMR på DJUs hjemmeside opdateres i takt med, at der vedtages ændringer. Opdatering
sker, efter den sædvanlige procedure er gennemført
med sproglig bearbejdning af teksten. Information
om opdateringen udsendes til dommere m.fl. via
e-mail og oplyses i Jagthunden.
AASJ gennemgik herefter notatet med de beslutninger og ændringer, der er taget, og som endnu ikke
er indført i en opdateret version af FMR, ligesom
notatet indeholder forslag til ændringer, som f.eks.
skal ske som konsekvens af indførelse af DKKs
Hundeweb prøve- og aktivitets system. AASJ
oplyste, at teksterne har været til behandling hos
de juridiske konsulenter og været forelagt DUV og
udvalget for Hundeweb
Det foreslås, at notatet med alle forslagene udsendes til organisationerne til behandling inden for en
given tidsfrist, hvorefter FMR på DJUs hjemmeside
vil blive opdateret.
TMH oplyste, at DUV har planer om at omredigere
FMR, så der dels er en basisdel gældende for alle
prøver og dels et afsnit for hver af prøverne. Han
foreslog, at der på et tidspunkt nedsættes et udvalg
til dette arbejde. Udvalget udpeges af DUV. De juridiske konsulenter havde lovet at være behjælpelige
med dette redigeringsarbejde.
Der foregik herefter en drøftelse, hvor der blev

foretaget enkelte ændringer i det fremlagte materiale.
EP påpegede et problem for årbogsredaktørerne
ved redigering af dommernes kritikker. Nogle dommere benytter et tekstsystem, som medfører, at deres
kritikker fylder uforholdsmæssigt meget med unødvendige linjeafstande m.m. Det blev vedtaget at rette
henvendelse til udvalget for WEB-prøvesystemet,
så der i dommernes manual bliver givet vejledning
i hvilket tekstsystem, det er hensigtsmæssigt at
benytte.
Det blev besluttet, at der i dommernes manual skal
stå, at dommerne er forpligtede til at gemme deres
kritikker i mindst 6 måneder på deres computer, så
de kan hentes frem, hvis de af uransagelige årsager
forsvinder fra prøve/aktivitetssystemet.
Det blev vedtaget, at DUV nedsætter et redaktionsudvalg.
Det blev endvidere vedtaget, at forslaget med de
anførte rettelser udsendes til høring i organisationerne og specialklubberne. Der gives en frist på
3 måneder til at rette indsigelser m.m. til DJU’s
sekretariat.
Når disse evt. indsigelser er behandlet, opdateres
FMR på DJU’s hjemmeside som foreslået.
5.5. Klage over hundefører
Der var fra DJ fremsendt en klage over en hundeførers påstand om, at den foretagne lodtrækning i
forbindelse med DJs vinderprøve for kontinentale
racer den 19. marts 2013 ikke var afviklet korrekt,
men at der er korruption og skjulte hensyn involveret
i proceduren. Lodtrækningen vedrørte hvem, der
kunne stille til start på prøven, hvor der var tilmeldt
mange flere hunde, end der var plads til. Vedkommende havde ligeledes fremført, at dette forhold
også gælder, når der foretages lodtrækning i DKKs
regi. Efter at hundeføreren var blevet kontaktet af
DUV, havde han beklaget og undskyldt sit ordvalg
over for medarbejderne.
TMH kommenterede sagen og påpegede, at beskrivelse af klagerproceduren på prøvedagen står i FMR.
I DJU’s vedtægter står der, at DJU som den øverste
klageinstans inden for dansk jagthundesport træffer
afgørelser og idømmer disciplinære foranstaltninger
i klagesager af enhver art. De juridiske konsulenter
mente, at denne sag skal ligge i DJ, hvor beslutning
om en disciplinær straf kan tages. Hvornår er DUV
sagsbehandler? Hvordan gør vi fremover? DUV
foreslår, at hundeføreren tildeles en misbilligelse.
Der foregik herefter en drøftelse. Drøftelsen drejede sig dels om den formelle problematik: I hvilket
forum skal forskellige klager behandles? Dels om,
hvad der skal ske i den konkrete sag.
I den konkrete sag blev det besluttet at tildele hundeføreren en misbilligelse for krænkende udtalelser.
6.0. Markprøveudvalget
Fra MUV var modtaget et kort notat, hvor det
bl.a. var nævnt, at MUV havde afslået at tildele
FJD weekenden 8.-9. marts 2014 til anerkendte
markprøver udover weekenden 15.-16. marts, som i
forvejen er tildelt FJD. Som begrundelse for afslaget
har MUV fremført, at omtalte weekend er reserveret
til lokale markprøver, som dels bliver brugt til, at
dommerelever m.fl. kan få erfaring i at bedømme
hunde, og dels bliver brugt til træning og instruktion
for nye hundeførere. Der kan dog gives dispensation
til afvikling af enkelte anerkendte markprøver i specielle lokale områder, hvor det ikke kan lade sig gøre
at afholde prøven i den tildelte weekend.
AD anførte, at FJD mener, at den første weekend i
marts (1. og 2. marts 2014) er tilstrækkelig til afholdelse af lokale markprøver.
6.1. Forslag til ændring af deltagelse på DM for
engelske racer
Fra FJDs engelske gruppe var fremsat et forslag om
at ændre retningslinjerne for udtagelse af engelske
racer til Danmarksmesterskabet (DM). Det foreslås,
at udenlandske hunde også kan deltage på DM.
www.fjd.dk

Endvidere foreslås, at specialklubbernes vinderprøver ligestilles med organisationernes vinderprøver,
der er fælles for alle racer. Det kan ske ved at de 25
udtagne hunde udtages i forhold til antal startende
hunde på samtlige vinderprøver. FJDs bestyrelse vil
ikke ændre på udtagelseskriterierne for de kontinentale racer.
AD motiverede forslaget, som var vedtaget af et
flertal i den engelske gruppe, og han udtrykte håb
om, at man vil tage hensyn til de engelske racers
indstilling.
AASJ meddelte, at han og MUV havde testet forslaget om den nye fordelingsnøgle, og kunne meddele, at hvis den vedtages, er reglerne for udtagelsen
klar og tydelig.
EP udtalte, at den nye fordelingsnøgle er OK. Det
er en flot gestus, at udenlandske hunde nu kan deltage på DM. Vi kan deltage på deres mesterskaber.
Han tilsluttede sig forslaget. EP hævdede endvidere,
at det mange gange er sværere at vinde en specialklubs vinderprøve end at vinde en af organisationernes vinderprøver.
PV havde bedt EP undersøge nogle år tilbage, hvor
mange udenlandske hunde, der havde været placeret
på efterårsvinderprøverne. EP svarede, at han ikke
umiddelbart kunne se nogen, men om foråret er der
en del udenlandske hunde, som deltager, og nogle
bliver også placerede.
HRA udtalte, at DM indtil nu har været et dansk
mesterskab for danske hunde. Men vi lever i en
international verden. Personligt er han fortaler for
udenlandske hundes deltagelse på DM.
På TMH’s forespørgsel om man er sikre på, at I har
baglandet med jer, svarede AD bekræftende.
Der var herefter flere indlæg.
DJ’s tre repræsentanter markerede, at de ikke kan
gå ind for forslaget. KH udtalte, at vi har et flot DM.
Han er modstander af at ændre de nuværende regler.
På organisationernes vinderprøver vurderes hundene
på lige fod, og der gives en vurdering af alle racer.
Forslaget betyder, at der kommer færre hunde med
på organisationernes vinderprøver. PV markerede,
at han er modstander af forslaget, så der ikke mere
er ens regler for racerne. AB fremførte, at de nye
regler kan betyde flere hunde på specialklubbernes
vinderprøver og færre på organisationernes.
SH spurgte, om vi ikke får lidt dårligere hunde med
på DM? AD svarer benægtende, og at det primært
vil være 4.-, 5.- og 6-vinderne på prøverne, der
sorteres fra. SH var betænkelig ved forslaget, som
kan betyde, at der kommer færre hunde på DKK’s
vinderprøver.
Herefter blev forslaget sat til afstemning. 4 bestyrelsesmedlemmer stemte for forslaget, og 3 stemte
imod.
Forslaget blev vedtaget.
6.2. Prøvelederseminar i starten af 2014
Der er indsendt forslag om, at der kan afholdes
prøvelederseminarer opdelt på landsdele i starten
af året 2014. På prøvelederseminarerne skal der
bl.a. undervises i brugen af det nyt Web-prøve- og
aktivitets system. AASJ foreslog, at organisationernes tre sekretærer og han selv som tidligere står for
disse seminarer.
Efter flere indlæg blev det besluttet, at disse
seminarer afholdes som planlagt, og at man senest
15.08.2013 fremsendes forslag til emner, som der
bør undervises i. AASJ udtalte, at der i forvejen ligger et undervisningsmateriale, som nu bliver suppleret med undervisning i WEB-prøvesystemet. Mht. til
økonomien betaler organisationerne og specialklubberne kursusafgiften for dem, de tilmelder, ligesom
hver organisation/klub afregner kørselsgodtgørelse
efter deres retningslinier. De fire sekretærer står for
planlægningen og afviklingen af seminarerne.
6.3. DM 2013 Dommerbesætning m.m.
AASJ oplyste, at DM 2013 vil blive afholdt på terræner på Lolland og Falster. Standkvarter for
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dommere, DJUs bestyrelse m.fl. bliver Nykøbing
Falsters vandrehjem.
Fra MUV var indgået et forslag om at købe to
sølvfade som supplement til de to DM pokaler, som
nu er fyldt helt op med vindernes inskriptioner.
Forslaget er, at man fortsætter inskriptionerne på de
to sølvfade. Trofæet til vinderne vil fremover være
både pokalen og sølvfadet.
Der var indhentet priser på sølvfadene. Den er ret
høj, men det bør tages i betragtning, at disse sølvfade kan bruges i mindst 25 år.
AD foreslog, at man prøver at finde nogle sølvfade
bl.a. via auktionsudbydere i England. Han lovede at
undersøge mulighederne. Beløbsrammen er bevilget,
og MUV og AD løser opgaven.
6.4. DM 2014 Dommerbesætning
DUV havde fremsendt en indstilling med navne på
hvilke dommere, de foreslår skal dømme på DM i
2014. Forslaget blev vedtaget.
7.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Der var modtaget indbydelse til prøverne i 2013,
som er offentliggjort på DJUs hjemmeside.
8.0. Fuldbrugsprøveudvalget
Indbydelser til årets prøver er modtaget og ligger på
DJUs hjemmeside.
AB oplyste, at det er ønskeligt med en større spredning af prøverne, hvorfor der arbejdes på at afholde
flere prøver i oktober.
8.1. Forslag til Fuldbrugsprøveregler til orientering
Fra Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) var modtaget
et forslag til ændrede regler for afholdelse af fuldbrugsprøver i Danmark. Dette forslag skal opfattes
som en statusrapport for hvilket stade udvalgsarbejdet med reglerne befinder sig på. Planen er, at de
nye regler skal offentliggøres i foråret 2014 og skal
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træde i kraft på prøverne i efteråret 2014.
FUV havde holdt et møde, hvori Thomas Moltesen
Hansen og Ove Nissen Nielsen fra DUV samt
Kirstein Henriksen fra DJ havde deltaget. På mødet
var forslaget blevet gennemgået og efterfølgende
justeret. De væsentligste ændringer omhandler
konsekvenserne af stenkast, prelning, gå ind foran
stående makker, gå fugl op og forfølgning af råvildt.
AB udtalte, at DUV og KH har været med i et godt
konstruktivt samarbejde.
HRA oplyste, at forslaget vil blive behandlet på
FJDs kontinentale gruppers møde i november. Han
præciserede, at FJD har en høringsret for prøver, der
har avlsmæssig betydning.
Forslaget er taget til efterretning. Det foreligger nu
til orientering, så der kan arbejdes videre med det.

Som tidligere nævnt er der fortsat problemer med
betaling af startgebyrerne til prøvelederne. AASJ
svarede, at dette problem har udvalget mange gange
påpeget over for DKK. Han lovede, at det fortsat har
en høj prioritet i udvalget at få dette problem løst.
Der blev fra flere sider efterlyst én eller flere
personer, der følger op på Web-systemet og løser
problemer med blokering af kritikskrivning m.m.
Der kan måske etableres en varm linie til én eller
flere personer. AASJ videregiver spørgsmålet til
WEB-udvalget..

9.0. Økonomiudvalget
Der var fra AD indgået et forslag om, at DJUs regnskab offentliggøres på DJUs hjemmeside.
PV meddelte, at Økonomiudvalget er positive
over for, at regnskabstallene bliver tilgængelige på
DJU’s hjemmeside. ØKO udvalget kommer med et
forslag, så det fremlagte materiale er letforståeligt
for læserne.
Dette blev vedtaget.

12.0. Næste møde
Lørdag den 12. oktober i forbindelse med DM.
Klokkeslæt aftales senere.

10.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
Fra udvalget var indgået et mødereferat, hvoraf
det fremgår, at der nu arbejdes på, at DKKs prøve/
aktivitets system skal benyttes for alle former for
prøver i DJUs regi. På et møde i DKK den 29. april
2013 var kravene til input i systemet for prøverne
blevet gennemgået, så programmørerne kunne starte
arbejdet i løbet af sommeren 2013. Det forventes, at
udvalget kan begynde at teste systemet med de nye
prøver efter sommerferien, så det kan benyttes af
prøveledere m.fl. senest ved starten af 2014.
AASJ kommenterede kort status for udvalgets
arbejde.

Der findes mange kogebøger på markedet.
Der findes også en del om vildt – jeg har
selv flere, men nu er der kommet en ny, som
på mange måder adskiller sig fra de øvrige.
Den hedder kort og godt Vildt og indeholder
85 inspirerende opskrifter på hverdagsmad.
Netop hverdagsmad er det geniale ved
bogen, og derfor holder den sig også til fire
vildtarter, som det almindeligvis er nemt at
få fat i, og som mange jægere har rigeligt
af. And, due, fasan og hjortevildt.
Hvem kender ikke til det, at man i bunden
af fryseren finder et par fasaner eller
en dyrebov, som er flere år gammel. Man
har ikke fået det spist, fordi det ikke lige
passede ind i en gæstemenu. Eller som
jeg plejer at sige det. – jeg har ikke
råd til alt det rødvin, der skal til, hvis
alt mit vildt skal serveres for gæster.
Derfor ar man nødt til at kunne lave
hverdagsmad af vildtet.
I den nye kogebog gør man det
heller ikke vanskeligere, end alle
kan være med. De fleste opskrifter
kræver ikke andet tilbehør, end hvad der
findes i de fleste husholdninger, eller som
man nemt kan hente i den lokale
Her er supper, her er sammenkogte retter.
Der er Vild bolognese, og der er5 hakkebøf af hjortevildt. Der er salater, og der er
pitabrød med vildtfyld. Der er kort sagt alt,
www.fjd.dk

11.0. Valg af næstformand
Da næstformanden Finn Møller Jørgensen er udtrådt
af DJUs bestyrelse, skal der vælges en ny næstformand. HRA blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

13.0. Eventuelt
Under dette punkt blev forskellige emner og problemer diskuteret. Heraf kan nævnes, at hverdagsprøver, som i sin tid blev indført som et ekstra tilbud,
nu kritiseres af mange hundeførere. Man skal også
huske på, at dommerne skal bruge en arbejdsdag
eller feriedag til at dømme. THM advarede mod at
se stort på FMR § 14 stk. e vedr. holdstørrelser. Når
man laver store hold på vinderprøver, kommer dommeren nemt i tidsnød inden frokost, og hundene får
ikke den afprøvningstid, de har krav på. Endvidere
bekendtgjorde TMH, at DUV stiller sig til rådighed
for møder med hundeførere i specialklubber, regionskredse o. lign.
Mødet sluttede kl. 15,50.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

hvad man sådan lige har lyst til en tirsdag
aften.
Ud over gode opskrifter giver den også
anvisning på udskæringer og stegetider, og
den er spækket med dejlige inspirerende
fotos. Man bliver ganske enkelt sulten af at
blade i bogen.
For de læsere og brugere, som ikke er
jægere, er der et mindre afsnit: Vildt godt at
vide om jagt. Det er godt tænkt i en tid, hvor
de fleste supermarkeder har vildt i køle- eller frysedisk.
Som en lille morsomhed, men ganske
genialt tænkt af forfatterne, så spiller den
i overskrifterne på ordet vildt. Det er vildt
nemt. Vildt hurtigt. Vildt på ben. Vilde
stegetider osv.
Bogen er på alle måder særdeles anbefalelsesværdig og burde stå i et hvert jægerkøkken. Vi giver seks jagthunde ud af seks
mulige.
F.Ø.

Få 25% rabat på bogen
Gå ind på dette link: http://www.lrforlag.dk/da-DK/
Titler.aspx?c=Item&category=4945&item=31739
Bestil bogen og udfyld med navn og adresse.
I feltet rabatkode skriver man: vildt2013. Det udløser en rabat, så du får den for 224,96 kr..
Ordningen gælder til d. 31.12.2013

DANSK RUHÅR KLUB
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Hvor er vi gode ved hinanden, eller er vi?
Meget af tiden er det en fornøjelse at sidde i
bestyrelsen i DRK. Det er en dynamisk klub
med en masse herlige mennesker, dejlige
hunde og medlemmer med stor vilje til at
deltage i klubbens mange aktiviteter. Men
der er også lidt malurt i bægeret, hvor for
lærer vi ikke at behandle hinanden lidt bedre
og med gensidig respekt. I det seneste år har
været nogle ting der gør at man overvejer
om det er det her man skal bruge så meget
tid på. Medlemmer der brokker sig over
andre medlemmer, dommere eller andre.
Rygtesmede der sætter de mest mærkelige
historier i gang, som vi i bestyrelsen så
bliver bedt om at forholde os til. Negative
bemærkninger, hvis nogle forsøger at gøre
noget lidt ud over det sædvanlige eller gøre
tingene på en anderledes måde.
Vi er også trætte af at skulle forholde os til
om en hund er af tysk, dansk, svensk, finsk
eller russisk afstamning. Om den er brun,
hvid, sort, gul eller orange spiller vel heller
ikke den store rolle så længe den er inden
for standarden. En ruhår har ingen farve
eller nationalitet.
Vi synes ikke at den evindelige diskussion om nationalitet klær klubben og dens
medlemmer. Vi har alle en ruhåret hønsehund, den mest alsidige jagthund der
findes. Hvorfor skal vi splitte os selv op i
forskellige lejre når vi i bund og grund har

en fælles interesse? Og en ting er hel sikker,
bestyrelsen har ikke tænkt sig og begynde
at blande sig i hvem der parrer hvilken tæve
med hvilken han. Den beslutning ligger der
hvor den har det bedst, nemlig hos ejerne af
avlsdyrene. Det er dem der kender hundens
stærke og svage sider og ved hvem den
bedst mulige partner er.
Hvorfor kan nogle medlemmer af DRK
ikke glædes over andres resultater og fremgange? Hvordan kan nogle finde på at ringe
til en der lige har købt en hvalp og sige, at
det er vist ikke så godt det valg du har taget,
for sådan og sådan, du skulle hellere købe
der. Hvis man som opdrætter ikke kan sælge
de hvalpe man laver på de kvaliteter disse
hvalpe har, men forsøger at sælge dem ved
at nedgøre andres hunde, så skulle man måske overveje at lade være med at opdrætte.
Hvad mon en ny kommende ruhårs ejer
tænker når vedkommende hele tiden hører at
så dur det ene ikke og så dur det andet ikke.
Registrerings tallene for de stående hunde
falder, det kan jeg da godt forstå når vi ikke
engang kan finde ud af at behandle hinanden
pænt i egne rækker.
Vi er 1400 medlemmer i DRK og som
klub fungerer vi kun hvis alle deltager
aktivt klubbens liv. Det betyder at mange
flere gerne må sige, hvad kan jeg gøre for
klubben og ikke bare sige, hvad kan klub-

ben gøre for mig. Enighed gør stærk. Og
da det ikke er svært at blive enige om, at
den ruhårede hønsehund er den ultimative
familie- og jagthund, så kan det vel ikke
være så svært også at føre det ud i livet. Vi
i bestyrelsen vil meget hellere bruge vor tid
på at fremme interessen for den ruhårede
hønsehund samt sørge for at der er så mange
gode træningsmuligheder som muligt for
klubbens medlemmer. Så kære medlemmer,
lad os fremover trække på samme hammel
og sørge for at den ruhårede hønsehund
også i mange år fremover vil være jægerens
foretrukne valg af jagtkammerat.
Knæk og bræk/Annette Laursen

Dansk Ruhår Klubs Hovedprøve
folk der er på hele tiden og det var tiden til
at slippe noget inden alle var slidt helt op.
Bestyrelsen vil her gerne takke Johan
Sandersen og alle hans gæve hjælpere samt
deres familier for det store stykke arbejde
de har lagt for dagen og ønsker jer alle god
vind frem over.
Nå hvor skal vi hen du ???? ja pludselig
stod vi jo med en ny stor opgave at finde et
hold der kunne tænke sig at prøve kræfter
med en af de største prøver der er i DanDet er tid for nye terræner til klubbens
forårs prøve …. Ribe holdet har takket af
mark, var det tid til ny tænkning og sprede
for denne gang og det er vi rigtige kede af i sig over flere terræner/hold der vil afholde
bestyrelsen, men som de siger vi har rigtige prøven hvor vi så veksler mellem dem for
mange prøver i området og det er de samme ikke at slide folk op…. Det koncept var der
www.fjd.dk

nogle der syntes de gerne ville være med
til og i 2014 + 2015 har område RandersGrenå budt ind på prøven og givet håndslag
for de vil afholde den med udgangs pkt. i
Grenå. Løbende er vi i dialog med andre
områder som er ved at se på om de kan
byde ind også så vi får en veksel mellem
terræner fra 2016 og frem
Bestyrelsen glæder sig til at se hvad de
gæve Kronjyder kan finde på og allerede nu
er der mange spændende tilbage meldinger
om terræner – standkvarter – festmenu og
aften, så til alle rigtig vel mødt i Randers/
Grenå området i 2014.
Bestyrelsen
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Fik Redaktøren stukket hovedet i ”strikken” ?
Det drejer sig ikke om min person men
Jeg kan konstatere at med indlægget i sidste meget mere om hvad jeg kan gøre for den
Ruhåret og fremtiden for klubben samt det
nr. fik jeg rørt ved nogle ting som kunne
prøvesystem der skal sikre fremtiden, her er
skabe lidt debat og har fået en del tilbage
det at holdninger og forskellige meninger
meldinger med ”sure” og positive holdninskal skabe debat og grundlag for at sikrer
ger til indlægget!
fremtiden så vi også har en klub om 10 – 15
Nu har jeg det sådan at stikker man
år, hvis vi sætter os ned og siger det er godt
hovedet frem får man også ind imellem
nok så går det galt, mine holdninger er og
et slag tilbage, og har man holdninger, og
indlægget drejede sig om holdninger, så skal vil være det fremover ” Vi skal bygge på det
fundament de gamle har skabt men så sanman også stå ved det man har sagt og tage
delig være klar og forandrings villig ” for på
konsekvensen af det.. og det gør jeg så!
Men samtidig skal man også være stor nok den måde skaber vi det bedste for klubben.
Jeg siger ikke at det er ”de vise sten” jeg
til at sige undskyld hvis man har trådt nogle
kommer med men er helt sikker på at skabes
lidt tæt, det gør jeg så her, ingen nævnt
der en debat nu så finder vi i fælleskab en
ingen glemt, beklager til dem der føler jeg
god fremtid for vores Ruhår – klub – og
gik for langt..
Men samtidig er jeg da utrolig glad for den prøvesystem, så uanset om du er enig, føler
respons der kom for så har jeg jo opnået det dig trådt på (beklager igen) eller bare har
en anden mening så deltag med åbent sind i
der var planen, at skabe en debat og snak,
jeg har i hvert fald nydt både at snakke med den debat jeg forhåbentlig har sat lidt skub
i…
dem der har en anden mening end jeg og
ikke mindst dem der bare stille kom hen og Knæk og bræk
Lars Hansen
gav udtryk for de var enige..

Ja måske, men han ”spræller endnu”….

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330
Dronninglund, tlf: 60130423 E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04
23

Thisted området:

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

Hobro området:

Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Randers området:

Kontaktperson: Flemming Ransborg Sanglærkevej
18, Assentoft 8960 Randers SØ
Telefon: 8648 7204 - 2294 4210 E-mail: randers@
ruhaar.dk
Almindelig jagthundedressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til
træningsområder

Herning området:

Kontaktperson: Annette Rasmussen
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup Tlf: 8680 2528 2781 2528 e-mail: herning@ruhaar.dk
Områdemøde:
Område Hernings årlige område møde 2013, afholdes d. 6/11 kl 19.00 i Egeris Hytten,
ejstrupvej 7a, Egeris, 6920 Videbæk Program for aftenen kommer senere på året, her på hjemmesiden.
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Som noget nyt vil vi prøve at finde en der kan holde
et foredrag, som kan relateres til vores hundeverden. (opslag kommer senere).

Skanderborg området:

Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år.
Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 30. kl. 19.00. Pris
Kr. 150,00 Første gang mødes vi ved Tørring Brugs
Der tages forbehold for ændringer og priser Vel
mødt
Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring. 7580
1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.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
Planlagtemøde
Torsdag d. 19. december, Fjelsted skovkro
2014
g d. 01. februar,, Fjelsted
j
Lørdag
skovkro

Årbog 2012
Årbogen er udkommet, har du bestilt og
ikke modtaget den, eller ønsker at bestille
den, tag kontakt til Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839

Debat-/medlemsmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest
vindende ruhår kåres fra DM 2012 til DM 2013.
Onsdag d. 23.10.13 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter
Stat-ene-vej 18, Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre.
Tilmelding til Jørgen Madsen.

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. Hvis ikke andet anført, så er
kontaktpersonen gældende for aktiviteterne.

Egtved området:

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

NOVEMBER 20. - Dressur og lydighed (onsdage)
Opstart på dressur i ridehallen. Sidste gang inden jul
med gløg og æbleskiver er d. 18. december 2013.
Opstart igen 2014 8. januar. Afslutning med prøve
og pokal d. 5. februar 2014 (spisning efterfølgende
med smørrebrød). Der inddeles i hold af 8 hunde.
Alle møder kl. 18.30 første gang, hvorefter der inddeles i hold. Endelig pris ikke fastlagt.

Esbjerg området:

Slagelse området:

Kontaktperson: Per Bertelsen Tonnesensvej 11
6740 Bramming. Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@
ruhaar.dk
Aktivitets udvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans
Gregersen 2280 0081

Aabenraa området:

Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail:
aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:

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

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

Nykøbing Falster området:

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

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14, 3790 Hasle Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Hundetræning - Slut for i år, ses igen forår 2014.

www.fjd.dk

KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

Stemningsbilleder fra Bredsten d. 3. august

- JEP! her kommer far og jeg.

Så er der gang i grillen.

Dejligt! tid til hvalpetræf.

Til venstre: BIR, Lystlunds Å Rikke S, ejer Tine og Fedder Brunhøj Jensen. Til
højre: BIM, Fjelstrup`s Gordon, ejer Andreas Dahl Jensen

www.fjd.dk
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Mindeord
Vagn Jensen.
Mandag d. 19/8 døde Vagn, efter kort tids
sygdom, 72 år gammel.
Vagn var en kendt person, indenfor
jagthundeverdenen, specielt for de stående
kontinentale jagthunde, hvor han i mange
år fungerede, som en dygtig, og retfærdig
dommer på mange markprøver. Der er nok
ikke nogen kontinentale hundefører, der
ikke har fået deres hund bedømt af Vagn.
Vagns egen hunderace var den Korthårede
Hønsehund, som han har ført flere af helt
til tops på prøver, den mest kendte er vel
nok Ras, som han bl.a. blev placeret ved
Danmarksmesterskabet med, det vil føre
for vidt at nævne alle de hunde Vagn har
fået præmieret på prøver.
Vagn udførte et stort arbejde indenfor racen, og for Korthårsklubben i særdeleshed.
Han var i en årerække i arbejdsudvalget

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg.

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes
marktræning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden.
Kontakt adresser:E-mail: aalborg@korthaarklubben.
dk Formand: Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38 – 20
28 94 69, Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95.
Per Morville Jensen, tlf. 21 84 04 28
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 61 38 65
27. Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.

i landets første aktivgruppe ”Studiekredsen”, hvor han hjalp mange hundeførere.
For Korthårsklubben som han var medlem
af i 51 år i udbrudt rækkefølge, heraf 9 år i
bestyrelsen. Og hans store indsats for racen
og Korthårsklubben i særdeleshed, fik han
i 2004 tildelt klubbens højeste udmærkelse,
Guldhunden.
Vagn var også jægeren og naturmennesket, hvor vi er mange af hans venner, der
nød hans jagter og samvær, som han satte
i højsæde. Vagn havde den største glæde,
når han holdt sine jagter på sin dejlige jagt,
at det var hans venner der fik en god dag,
han medbragte aldrig selv gevær på sine
egne jagter, det var gæsterne det gjaldt. På
hans dejlige landejendom ved Terslev, fik
han for få år siden, lavet en stor naturplan,
med plantning af mange træer og buske,
til gavn for naturen og vildtet. Desværre
skulle Vagn ikke nå at opleve, frugterne af
hans store indsats.

Vi er mange af hans jagt og hundevenner,
der nu har et stort savn af en god ven,
men størst er dog savnet for hans hustru
Bente og hans to voksne børn, Pernille og
Christian.
Vagn blev uddannet, markprøvedommer
i 1973, et hverv han udførte på bedste vis,
indtil han faldt for aldersgrænsen, da han
fyldte 70 år. Og han opnåede også flere
gange at dømme på DM, samt mange
vinderklasser på klubbens prøver.
Vagn var også et utrolig behageligt menneske at være i selskab med, og når cigaren
blev tændt og der kom noget i glasset, så
kom alle de gode minder og historier frem.

4 Alf, Steen Petersen Ruhår, 10, 10, 10, 30. Præmie
5 Ami, Bjarne Jensen Ruhår, 10, 0, 1, 20
6 Canis, Palle Eriksen Ruhår, 10, 6, 10, 26
7 Sirius, Palle Eriksen Ruhår, 9, 0, 10, 19
Hold 2:
8 Atlas, Niels Sørensen Ruhår, 8, 10, 10, 28
9 Kira, Jeanne Thamsen Klm., 10, 9, 10, 29
10 Bacchus, Kim Nielsen Ruhår, 10, 10, 10, 30,
Pokal
11 Frigg, Claus Jensen Ruhår, 10, 7, 10, 27
12 Bonzo, Bjarne Bentsen Ruhår, 9, 10, 10, 29
13 Charli, Sofie Skovly, Vizsla, 7, 0, 8, 15
14 Tess, Jørgen Jensen, Ruhår, 10, 0, 10, 20.
Venlig hilsen Kim Nielsen.

Kontaktpersoner:

Aktivgruppen Midt og Vestjylland.
Program 2013.
Ræveslæbsprøve:
Fredag den 11. oktober 2013 i Hjelm Plantage.
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-??) til: Steen
Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den
5. oktober 2013. Kan eventuelt indsættes på konto
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.
Min. 5 deltagere.

Aktivgruppen Storstrømmen.

Lørdag den 27/7 afholdte aktivgruppen storstrømmen lokal VSA prøve.
Afslutning VSA træning med lokal prøve afholdt
lørdag d. 27. juli 2013 i Nr. Vedby Grusgrav.
14 deltagende hunde på en meget varm dag, meget
godt hundearbejde, men lidt problemer på slæb, til
trods for gode og velegnede græsmarker.
Efter prøven præmier og fælles frokost. Tak til
sponsorer. Resultater som flg.:
1 Ricki, Henrik Andersen Korthår 8, 9, 9, 26
2 Pento, Bent Jørgensen Klm. 10, 0, 10, 20
3 Hunter, Lars Rasmussen, Korthår 8, 0, 0, 8

Lokal Markprøve.
Lørdag den 31/8 afholdte Aktivgruppen Storstrømmen lokal markprøve. Der var tilmeldt i alt 24
hunde fordelt på tre hold. Vejret var fint. Frisk
vind overskyet men solen kiggede frem en gang
i mellem op til 18 grader. Regn byerne kom først
efter prøven. En rigtig god dag hvor specielt hold
tre havde rigtige mange gode fugle situationer. 6
hunde ud af 8 fik præmieringer fordelt på 4 første
præmier, en anden præmie og en tredje præmie. De
to andre hold var desværre ikke lige så heldige med
fugle, det blev desværre kun til en første præmie på
begge hold.
Tak til alle sponsor, deltagerne, terrænlederne og
dommer for en rigtig god dag.
Følgende hunde og hundefører fik tildelt vandre
pokaler: Ruhår Alf, føre Sten Petersen, fik tildelt
vandrepokalen: Bedste åkl. Ruhår. Korthaar Ice,
føre John Olsen, fik tildelt vandrepokalerne: Bedste
åkl. Korthaar og Prøvens bedste hund. Jørgen Gregersen fil tildelt vandrepokalen: Førerpokal.
Mange hilsner fra kasserer Anette Holm.

Æret være Vagns minde.
På Aktivgruppens vegne John Christensen.
På Korthaarklubbens vegne Hans Martin
Christensen.

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
Kontaktperson: 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

Alle deltagere, som deltog i VSA-prøven.
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Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

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

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 /30458584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@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 Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

kravene til championater, dette skal iht. beslutningen på generalforsamlingen 2012 være gældende
for hunde født i 2012 og fremefter.
Schweiss: Schweissudvalget har efter nogen kritik af at hjælpere m.m. ikke kunne stille på egen
prøve, besluttet at ændre dette i 2013. Reglerne
er under harmonisering idet der skal mange andre
specialklubber med ind under DKK reglerne. I de
nye schweissregler vil dette punkt blive behandlet
og hjælpere m.m. tilgodeset. Vores schweissdommerelev Dan Vestergaard er nu færdig som
schweissdommer. Det er den første spordommer
der har taget overbygningen til schweissdommer.
DJU: Der er indført nye regler for tilbagebetaling
at tilmeldingsgebyrer, se DJU’s hjemmeside.
DJU har aftalt med DKK, at DKK opkræver
gebyr til DJU kr. 35,- samtidig med registrering
af resultater fra de forskellige prøver. Det er en
næste umulig opgave for DJU’s sekretær at finde
ud af hvor og hvornår der afholdes prøver rundt
omkring.

at de er klar til næste generalforsamling. Der var
noget snak om hvor mange hunde som er i avlsregisteret der egentlig bliver brugt i avl. Derfor har
Ellen udarbejdet en hvalpestatistik for kuldene i
2012. Heraf kan man se hvem og hvor mange der
er brugt. Denne er lagt på hjemmesiden.
Mht. til beslutningen om at forære nye medlemmer Flemming Konnerup’s bog, Korthåret
Hønsehund viste det sig at der ikke var flere på
lager. Vi har nu fået trykkeriet til at optrykke 300
stk. Disse er selvsagt lidt dyrere end det første
oplag, men det er dog begrænset. Så fremover vil
nye medlemmer der svarer nej til spørgsmålet om
de har bogen, få denne tilsendt med velkomstbrev
efter betaling af kontingent.

Bestyrelsesmøde
18. april 2013.
Dagsorden
1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Konstituering.
3. Økonomi.
4. Orientering FJD-DKK-DJU.
5. Evaluering af og planlægning af fremtidige
Giveprøver.
6. Evaluering Generalforsamling.
7. FJD udstilling og Bredstenudstilling.
8. Efterårsvinderklasse herunder dommere.
9. Et eventuelt klubarrangement på Fyn.
10. Eventuelt.
Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra mødet 11.02.13, referat fra aktivgruppemødet og Generalforsamlingen blev underskrevet.
2. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Hans
Martin valgt formand, Ellen Kasserer, sekretær
og årbogsredaktør. Anders aktivgruppekoordinator. Villy Schweisskoordinator. Allis pokalansvarlig og René prøveleder for Efterårsvinderklassen
(Allan Grundahl terrænansvarlig), tovholder for
PR projekt.
Bestyrelsen drøftede et PR projekt som skal
kunne bruges på de forskellige messer og af
aktivgrupperne. Et par personer udover René er
involverede i projektet.
Hvalpeformidling/anvisning nedlægges. Denne
post har været genstand for megen misundelse og
usaglig kritik gennem mange år. Nye hvalpekøbere - Medlemmer opfordres til at kontakte
bestyrelsen for hjælp og vejledning.
3. Økonomi.
Kassebeholdning pr. 31.03.2013 blev oplyst. Den
er selvsagt pt. stor idet kontingenterne er indgået
og udgifterne først efterfølgende skal afholdes.
Medlemstal blev ligeledes oplyst.
4. Orientering FJD-DKK-DJU.
FJD: Mht. Udstilling i Vissenbjerg kunne vi konstatere da annoncen blev offentliggjort, at der kun
var sat 1 dommer på til samtlige racer. Vi havde
inviteret 2 dommere, men har nødtvungent måttet
acceptere kun at have 1. Klubberne havde intet
fået oplyst om denne procedure. HMC tager det
med til mødet i FJD den 8.05.2013.
DKK: DKK har indført 2 slags stambøger. Korthaarklubben får den der kaldes Basis stambog,
idet vi ikke har nogle avlsrestriktioner. Vi har
konstateret at Raceportrættet for Korthår endnu
ikke er lagt på DKK’s hjemmeside. HMC følger
op.
DKK kontaktes (HMC) for præcisering af HD

5. Evaluering af og planlægning af fremtidige
Giveprøver.
Giveprøven 2013 forløb som sædvanlig som en
veltilrettelagt prøve. Tak til Tove og Kristian
Møberg og alle deres hjælpere. Kristian fortsætter
også i 2014 som prøveleder. Fra 2015 skal der ny
prøveleder til og her har Heine T. Jørgensen sagt
ja til at tage over. Tusind tak for det. Vi kunne
godt ønske lidt større tilslutning af antal hunde.
Det var så sidste år vi var på Filskov Sognegård,
vi har været der i 24 år. Stedet er sat til salg og
indtil dette sker, vil det skulle fungere som forsamlingshus. Vi har derfor været ude at finde et
andet sted. Det bliver Grønbjerg Hotel som også
ligger midt i de terræner vi anvender til Giveprøven. Vi har fået nogle fine priser forhandlet
på plads og lokaliteterne er i orden. Vi er i gang
med at finde overnatningsstedet til dommere,
bestyrelse m.m.
Vi havde herefter en drøftelse af de hidtidige
regler for overnatning af dommere, bestyrelse
m.m. Dette tages op på næste møde og reglerne
gennemgås.
Datoen i 2014 er på plads, men datoen i 2015 er
igen problematisk i forhold til påsken. Bestyrelsen besluttede at prioritere Giveprøven i forhold
til prøveleder, terrænledere m.m. Velvidende at
det igen kolliderer med DKK’s Mesterskabsprøve. Markprøveudvalget tilskrives. Giveprøvens vinderklasser vil blive annonceret som 2 VK
i lighed med andre organisationer.
6. Evaluering Generalforsamling.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Dejligt med den store opbakning. Dog er det
ærgerligt at skulle bruge tid på generalforsamlingen til at drøfte kontingentbetaling med gamle
medlemmer.
Punkter til vedtægtsændringer udfærdiges og behandles på næste bestyrelsesmøde for forhåndsudtalelse fra DKK’s juridiske afdeling. Således
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7. FJD udstilling og Bredstenudstilling.
Vissenbjerg: Ref. Til punkt 4 antal ringe og dommer. Bestyrelsen møder og sætter telt og diverse
op. HMC medbringer morgenbrød og 1 kande
kaffe. Allis og Ellen kaffe.
Ellen bestiller spisebilletter til bestyrelse m.m.
Bredsten: Ellen & Svend sørger for hjælp til
teltrejsning og nedtagning. Annoncen tilrettes.
Spisebilletter sælges for kr. 50,- for morgenkaffe
og grillmad til middag. Anders og HMC står for
grilning. Ellen & Alice hjælper med mad. På
grund af sygdom er der afbud fra den ene dommer, vi har derfor også i Bredsten kun 1 ring og
1 dommer.
8. Efterårsvinderklasse herunder dommere.
Iht. punkt 2 er René prøveleder. Allan har styr
på terræn. Aftale med Vandrehjem til fredags
arrangement på plads. Kun antal af deltagere
mangler. Antal værelse skal ligeledes aftales.
Dommere besluttet. HMC inviterer disse. Annoncen tilrettes, der annonceres også her med 2 VK.
Annoncen skal indsendes til klubredaktør senest
1. juli (René og Ellen)
9. Et eventuelt klubarrangement på Fyn.
Efter opfordring fra nogle medlemmer fra Fyn
besluttede bestyrelsen at afholde et medlemsmøde på Fyn. Det er vort håb at mange vil møde
frem og at der er nogle personer der vil melde sig
til at være med til at arrangere aktiviteter til gavn
og glæde for hundefolket. Vi håber at alle vil
møde op i positiv ånd, så vi kan få en god snak.
Mødet vil blive afholdt den 13.06. Peter Storm
har lovet at finde et sted for afholdelse.
10. Eventuelt.
Jagtdag for nye medlemmer bliver afholdt hos
Karl Georg Kristensen i september i lighed med
sidste år. De nye medlemmer der blev udtrukket
som vindere på februarmødet inviteres. Vi håber,
det igen bliver en god oplevelse for deltagerne.
Referent Ellen Jørgensen.
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Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

Qvindeweekend 2013 - oplevet af en firbenet deltager

Samtlige deltagere på Qvindeweekend 2013

Mor og jeg har været på Qvindeweekend i
Himmerland. Det vil sige, det var nu ikke
kun en kvindeweekend, for det var kun for
mennesker det med at være kvinde var et
krav. Der var en masse, både tæver og hanhunde med, og også et par helt unge hunde.
Der var faktisk også en enkelt menneskemand, men ham gav de bare et nyt navn og
en lyserød hat, og så måtte han gerne være
der – mennesker er mærkelige en gang
imellem.
Nå, men tilbage til weekenden. Mor og jeg
kom allerede fredag aften, fordi vi havde
temmelig langt. Da vi kom ud af bilen, var
der allerede en del andre hunde, men lige
først havde jeg ikke så meget lyst til at lege
og hilse. For det første er jeg lidt genert, og
for det andet lugtede der bare så spændende
alle steder, at jeg slet ikke havde tid til alt
det hilseri. Mor gik ind og spiste sammen
med de andre, og så gik vi alle sammen en
lille aftentur sammen. Vi fik lov at gå uden
snor – dejligt. Mor og jeg sov i en lille hytte
vi fik lov at låne.
Næste morgen, begyndte der at komme
flere og flere hunde og mennesker. Den
ene var fra samme kuld som mig, det
syntes både mor og hendes ejer var vældig
spændende, og de ville absolut have os til
at sidde sammen, så de kunne tage billeder,
men det gad vi ikke.
Lidt senere, kom vi alle sammen ind i
bilerne, og så kørte vi ud til en kæmpestor
græsmark. Der gik vi alle sammen ned i den
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ene ende, og så fik vi hunde lov at løbe to og
to ud og søge marken af, ligesom mor og jeg
har set på hundefilm.
En af hundene fik jaget en hare op, og vi
kunne alle sammen høre den gå på hals på
en god lang løbetur. Men fik jeg lov at få
linen af og løbe med? Næ, nej, jeg må aldrig
prøve det der er rigtig sjovt! Det viste sig nu
ikke at være helt rigtigt, for lidt efter, fik jeg
også linen af og fik lov at søge marken af.
Det var så sjovt, at jeg helt glemte haren, og
bare løb, og løb og håbede på at finde noget
spændende undervejs. Jeg fandt ikke noget,
men hvor var det dejligt bare at løbe og
søge, og mor var så glad da vi stoppede igen
og kaldte mig meget dygtig. Alle vi hunde
fik 2-3 søg.
Efter frokost trænede vi stand. De hunde
der havde prøvet det mange gange før, fik
lov at løbe ud på marken, hvor der var agerhøns.. Vi andre kunne så stå og se fuglene
lette, og også hvor de landede, men igen
mente mor at jeg skulle beholde linen på,
selvom jeg tydeligt havde set hvor flere af
fuglene var landet.
Vi er altså ikke altid helt enige om, hvad
hunde skal have lov til mor og jeg. Igen var
mor meget glad og kaldte mig en dygtig
hund. Det er nu dejligt når hun gør det, også
selv om jeg sagtens kunne være dygtig til
flere ting end hun tror. Jeg tror for eksempel
sagtens jeg kunne have ordnet nogle af de
der agerhøns, hvis bare jeg havde fået lov at
løbe ud til dem…
www.fjd.dk

Da vi alle sammen havde fået løbet af,
kørte vi tilbage til huset. Vi hunde skulle
ligge i bilerne, mens menneskene gik ind og
hørte et foredrag med en hundekiropraktor.
Det gjorde nu ikke så meget, for der kom en
vældig sød pige rundt med kødben til os alle
sammen, dem kunne vi så ligge og hygge os
med imens. Bagefter samledes vi alle ude på
græsset, og så gik nogle af de andre hunde
frem og tilbage, mens der kom kommentarer
om, hvordan de bevægede sig, og hvad det
betød. Jeg forstod ikke meget af det, men
mor syntes det havde været vældig godt.
Så gik alle menneskene ind og spiste, og da
de kom ud igen, snakkede de alle sammen
om, at det havde smagt helt fantastisk, men
at der havde været alt for meget mad, og
at det var synd der måtte smides så meget
ud. Smides ud! Hvordan i alverden kan de
smide dejlig mad ud, når der ligger bunker
af sultne hunde udenfor, der sagtens kunne
have spist det?. Aftenen sluttede med at
menneskene tændte et bål, og sad og hyggede sig med det. Så snart mor og jeg kom
ind i hytten, og jeg var helt sikker på at der
ikke ville ske mere spændende den dag,
faldt jeg i søvn.
Søndag morgen, efter morgenmaden fik
nogle af os lov at komme i noget der hedder
en kaningård. Det var en indhegning, hvor
der var en hel masse kaniner, og så skulle vi
lære at dække, i stedet for at løbe efter dem.
Det har mor og jeg trænet en del
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Klar til dueapportering.

herhjemme, men kaninerne har aldrig været
hegnet inde, og det er kun en gang imellem,
når jeg har været god til at høre efter at jeg
har fået lov at få snoren af.
Bagefter kørte vi ud til et andet sted. Der
blev vi delt i tre hold. Mit hold startede
med at vandapportere duer. Det er jeg vild
med, men mor synes ikke jeg skal komme
lidt længere op af vandet med duen, inden
jeg slipper den, så det kommer vi nok til at
øve os lidt mere på, før hun er tilfreds. Jeg

kan nu ikke se hvad hun er så utilfreds med,
nogle af de andre ville slet ikke aflevere
duen, men drønede rundt i store cirkler med
den. Det så vældig sjovt ud, men det syntes
menneskene heller ikke om. Der skal nogle
gange meget til, før de er tilfredse.
Bagefter kom mit hold hen og apportere
kaniner. Her vil mor også have, at jeg kommer helt hen til hende og sætter mig, og
beholder kaninen i munden indtil hun siger
”Slip”: Det er jeg ikke helt enig i, så det har
vi talt en del om de sidste par måneder, men
her fik hun alligevel snydt mig til at komme
helt hen med den. De må have talt sammen,
og givet hinanden skumle tricks de der mennesker.
Til sidst fik jeg lov at komme på duebanen
– det elsker jeg. Da vi alle sammen havde
prøvet alle tre ting, samledes vi, og så skulle
vi prøve en hareflusher. Det har mor og
jeg kun prøvet en enkelt gang før, i foråret.
Det syntes hun ikke gik godt. Jeg syntes til
gengæld det gik fint, jeg var lynhurtig og
fangede ”haren”, men det var åbenbart ikke
det jeg skulle. Denne gang blev jeg sendt
ud i et kort søg, og på tilbageslaget kom
”haren” så pludselig piskende foran mig.
Mor fløjtede, og jeg dækkede straks. Jeg har
fundet ud af, at det ind imellem, kan betale
sig at høre efter, så får man lov til flere ting,
men det er ikke altid jeg husker det.
Tilbage ved huset, fik de hunde der ikke
havde prøvet kaningård om formiddagen
lov at prøve den. Vi andre måtte pænt blive
i bilerne. Jeg ville ellers gerne have prøvet

igen, det var sjovt med alle de kaniner.
Så gik alle menneskene ind i huset og
snakkede og spiste kage, og så skulle vi
hjem igen. Både mor og jeg var trætte, men
det havde været en rigtig dejlig weekend, og
mor har lovet at vi skal af sted igen til næste
år. Det glæder jeg mig til, selv om jeg ikke
synes der er nogen grund til at vente et helt
år, når vi nu begge to nød det så meget.
Skrevet af Bente Bak

Hvordan kan jeg holde ferie sammen med
mine to kleiner münsterländere, Tica på
3 år og Addi på 5 mdr.? Det havde jeg
længe overvejet. Jeg kendte Anders Due
fra Juelsminde, og det var derfor oplagt at
tage en tur til Arjäng i Sverige, hvor Kennel
Kragborg nu udfolder sine aktiviteter. Tre
dage med hundetræning og overnatning i et
hus med alle faciliteter. Det lød lovende. Jeg
havde glædet mig, og opholdet overgik mine
største forventninger.
Al træning foregik i den vilde natur med
klipper, skov og søer, og der blev ikke sparet
på udfordringer. Hver dag bød på nye opgaver. Træningen blev henlagt til en formiddags- og en sen eftermiddags seance for at
undgå middagsvarmen. Der blev trænet fire
til fem timer dagligt med fuld koncentration
om den enkelte hunds præstation. Der blev
lagt slæb og spor. Apporteringer af udlagt
vildt og markeringer. Vandarbejde på en ny

sø hver dag. Var det ikke muligt for Anders
alene at skabe de rette faciliteter, blev
Hanne indkaldt som hjælper. Kun fantasien
satte grænser for apporteringsemnerne ræv,
måge, agerhøne mm., og dummyarbejde.
Også markarbejde sammen med en svensk
og norsk hund blev gennemført på store
marker med masser af vilde agerhøns.
Efter tre dages arbejde satte vi os sammen
og lavede en evaluering. En vejledning som
rummede både en vurdering af øjeblikkets
status og en udfordring til at komme videre.
Jeg fik virkelig afprøvet og overskredet
grænser for min hundetræning. At kaninerne
havde forladt kaningården og sammen med
fasaner gik frit rundt omkring huset, som
jeg boede i, gjorde ikke opholdet mindre
spændende. Det var professionel træning og
ferie med hundene, som jeg siger tak for og
varmt kan anbefale.
Ellen Greve

Weekendens yngste qvinde.

Et rigtigt hundeliv

Addi på vej efter apporten.

Holdapportering 2014

Pokaler

Den 07.06.2014 bliver der afholdt holdapportering på Fyn.
Nærmere detaljer kommer senere, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Pokaler vundet på Landsudstillingen bedes være udstillingslederen i hænde senest d. 1. januar 2014.
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Dansk Münsterländer Klubs Landsudstilling 2014
Lørdag d. 1. februar i Grenaa.
Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa. Bedømmelsen starter kl. 11.30. Tidspunktet er fastlagt så man fra
Sjælland kan tage færgen til Århus.

Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs Eller på mail hundeweb@gmail.com

Som Dommer er inviteret: Annette Bystrup
Alle FCI godkendte Münsterländere er velkomne For danske
hunde betyder dette, at hunden har en DKK stambog.

Eventuelle spørgsmål besvares på mail hundeweb@gmail.
com eller telefon 86 33 91 76
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket vedlægges beløbet i
check eller indsættes på reg. nr. 7320 konto nr. 1167597.
Husk tydelig afsendernavn på indbetalingen, afsenders navn,
samt evt. hundens navn skal passe med anmeldelsesblanketten. Husk stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal være i
orden før anmeldelse.
Sidste tilmelding er d. 13. januar 2014 med online tilmelding eller med post eller e-mail.
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!

Der er 2 måder man kan tilmelde sig på:
Man kan tilmelde og betale On-line via hjemmesiden www.hundeweb.dk , dette er den hurtigste, billigste og mest sikre måde.
Så er priserne følgende:
1. hund (samme ejer): DKK 350,00
2. hund (samme ejer): DKK 300,00
3. hund (samme ejer): DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 240,00
Udenfor bedømmelse: DKK 95,00
Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket. Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer): DKK 385,00
2.hund (samme ejer): DKK 335,00
3.hund (samme ejer): DKK 290,00
Hvalpeklasse: DKK 270,00
Udenfor bedømmelse: DKK 115,00
Som anmeldelsesblanket anvendes DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s blanket, find den på www.dmk-online.
dk

DMK-områderne

Klasserne er følgende: Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr.), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mellemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9
mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Babyklasse (fra 3 mdr.), Avlsklasse og Opdrætsklasse.
Det er ikke længere obligatorisk at medbringe resultatbog, men
resultater indskrives selvfølgelig hos dem som måtte ønske
det. Der opfordres dog til at alle deltagere stadig bliver i hallen,
til alle hunde er færdigbedømt. Vær opmærksom på at sætte
dig ind i udstillingsreglerne inden tilmelding. Der er cafeteria i
hallen.

Område Fyn:

Område Himmerland:

Område Nordsjælland:

Område Viborg:

Område Herning:

Område Århus/Grenå:

Område Holstebro:

Område Vejle/Horsens:

Område Nordjylland:

Område Esbjerg og omegn:

Område Thy/Mors:

Område Odsherred:

Aktiviteter:
Vi holder filmsaften onsdag den 13-11-2013 kl
19.00 hos Finn i gildestuen over værkstedet I P
Jacobsensgade 7

Område Sønderjylland:

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

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

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

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

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

Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12,
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf. 97 96 51 14-40 47 84
22, E-mail: aasepeter@privat.dk
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Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25,
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27
E-mail: tinebroen@live.dk

Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12,
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07,
E-mail: peter.madsen17no@viborgskoler.dk

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

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bøgevænget 6, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13,
E-mail: nicole@postkasse.com

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

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

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

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com

Nye tider

Sommeren er efterhånden gået på hæld
nu, og det har været en dejlig en af slagsen
for mange af os. Der har ikke kun været

familiedage, forskellige træninger, ligesom
prøvesæsonen er også i gang, med hvad det
nu bidrager med af med og modgang, men
alt sammen ting der giver et godt samvær
med vores firbenede venner, og kontakt til
andre hundefolk, man ikke lige ser i hverdagen. Klubbens medlemmer har også deltaget
i hundearrangementer uden for klubben,
bl.a. hundens dag i tivoli samt hundedag på
Hjerl Hede, hvor der var fokus på jagthunde
og fremvisning i brugen af hundene.
Jeg har desværre ikke deltaget i meget af
det, mest af alt fordi jeg har været hundeløs
siden januar. Nu har vi dog i familien fået en
ny lille hvalp, med deraf følgende træning
og rengøring. Jeg havde helt glemt, hvordan
det var. Det betyder så nok at I ikke slipper
helt for os fremover. Vi har ikke helt droppet
hundesport, og vi er begyndt at lægge planer
og glæder os til igen at komme lidt ud, til de
nogle af de mange gode arrangementer.
Anny Kure
dejligt vejr, der er også blevet afholdt en del
aktiviteter i hundens tegn, som mange medlemmer har deltaget i. Der har både været

Det gik lidt tilbage for GDH på den fynske racedyst
Sidst GDH deltog i racedysten på Fyn var i
1997. Dengang blev GDH nummer 1.
I år blev vi nummer 2.
Vi har i nogle år talt om, at nu skulle vi
altså også se at få stillet et hold til den fynske racedyst.
Det blev så i år, at det lykkedes at finde
3 hunde med førere, der ikke skulle noget
andet den dag.
Det var Louise Thestrup Nielsen med
Loke, Mads Bonde med Lærke og mig selv
med Bess.
Bess plejer ellers ikke altid at være for
sikke til at bringe det hele tilbage, så vi blev
det svage led.
Loke er bare suveræn, den gik igennem
med 30 point. Lærke mistede bare 2 point.
Så var der Bess, den skal lige have et tilråb,
så den bliver mindet om at den skal se at
komme hjem med apporteringsemnet. Det
kostede så 6 point. I alt 72 point, hvilke

rakte til en flot andenplads.
I dysten deltog 7 racer hvoraf kun 3 racer
gennemførte, GDH var så den ene.

Ruhåret blev en suveræn vinder med maximumpoint. Tillykke til Ruhåret.

GDH-holdet, der besatte 2. pladsen.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

Fuldbrugsprøveseminar på Fyn
en prøve det vil være muligt for alle med
en god hund at bestå, efter en passende
træningsindsats.
Efter den teoretiske gennemgang gik vi
ned bag Falck stationen til et skovområde,
som vi havde fået stillet til rådighed i dagens anledning. Her blev alle disciplinerne
i skov- og vandarbejdet vist med forskellige
hunde og efter hver disciplin var gennemført, blev det drøftet hvilke karakterer
hunden skulle have. Skov- og vandarbejdet,
samt en lille middagspause med grillpølser,
øl og vand, gik vi en tur i marken, for at
afslutte dagen med en visning af disciplinerne her. Vi startede i en roemark og kom
efterfølgende på en stubmark hvor der lå
en flok agerhøns og 2 harer. Desværre blev
hønsene ikke udnyttet, men der blev vist fin
respekt for harerne.
Tak til medlemmerne, som viste interesse
for seminaret, tak til Jens Jensen for at
skaffe lokaler og terræn, tak til Falck i Ejby
Søndag den 11. august afholdt Langhårstisk er alsidigheden racens adelsmærke og
for lån af mødelokale og sidst men ikke
klubben fuldbrugsprøve seminar i Ejby på
fuldbrugsprøven er netop derfor den
mindst, tak til Just Mikkelsen som udøste af
Fyn.
prøve, der mest af alt kan bruges til at vise
mange års erfaring som prøveleder, dommer
Den Langhårede hønsehund hører til blandt en Langhårens alsidige jagtbrugsegenskaber. og hundefører på fuldbrugsprøverne.
de mest alsidige stående jagthunde, ja fakHar man bestået en fuldbrugsprøve med sin Carsten Lundhøj
hund, har man vist hundens jagtbrugsmæssige værdi og er i besiddelse af en fuldt uddannet hund, der vil være en fryd for øjet på
en hver jagt og ved næsten enhver jagtform.
Langhårsklubbens bestyrelse har derfor et
ønske om at udbrede kendskabet til fuldbrugsprøven blandt klubbens medlemmer og
herved animere flere af medlemmerne til, at
stille med deres hund på fuldbrugsprøve
På seminaret deltog 12 af klubbens medlemmer.
Dagen startede i mødelokalet på Falck stationen i Ejby, med en teoretisk gennemgang
af regelsættet, hvor der blev gået i dybden
med de enkelte discipliner
p
og
g fortalt om
hvad der skal til for at bestå og selvfølgelig
også hvad der ikke må ske, hvis man vil
undgå at dumpe.
Formålet med den teoretiske gennemgang
var også, at give deltagerne en forståelse af,
at fuldbrugsprøven ikke er en prøve for få
Seminaret skulle værr med til at udbrede kendskabet
Seminaret bød på såvel teori som praksis.
dygtige hundefører af eliten, men derimod
til fuldbrugsprøven.

40

www.fjd.dk

LANGHÅRSKLUBBEN

Facebook
Hvis du er på Facebook, er der en gruppe,
der hedder Langhåret Hønsehund. Der er
indtil nu 139 medlemmer. Meld dig ind og
du har f. eks. mulighed for at skrive en oplevelse eller historie, som du har haft med din
Langhårede Hønsehund. Du kan også finde
billeder med vore hunde, som medlemmer
fra gruppen har lagt ind.
Nedenfor er et indlæg, som eksempel på
hvad du kan læse:
Maria-Louise : Endnu et talent som den
langhårede har. Muldvarper og mosegrise
har ingen chance her på matriklen.
Karin : „skjult talent“?.
Maria-Louise : hun skjuler det ikke, hun
tager et par stykker om ugen
Ditte : Sikken en dygtig hund. Vores forsøger det samme men indtil videre har hun
ikke fanget nogen men blot gravet kæmpe
kratere ved alle mulvarpeskud :
Maria-Louise : Det kommer når hun øver
sig. Emma er godt nok dygtig til det nu
Helle Vibeke Hansen Dygtig hund
Maria-Louise : Hun har bare et talent, som
vi ikke havde opdaget endnu. Det er blevet
til 5 stk i denne uge. Faderen er glad kan du
tro.

Helle Vibeke : Der tror jeg, I kan tjene
penge på ! 5 stk. flot klaret...
Maria-Louise : og vel at mærke uden at
græsplænen er molestreret....

Maria-Louise : ja det er noget af et talent.
Mon det kan blive godkendt som en anerkendt prøve i jagtregi.. Det må jeg have Leif
til at arbejde på.
Helle Vibeke : Ja, prøv at foreslå ham det!

Helle Vibeke : Ikke dårligt.
Stor hilsen fra Ida

Hvalpemotivation i Kreds Midtjylland

Deltagerne til hvalpemotivation.

Kreds Midt- Vest har et hvalpemotivtion/
træning´s hold, som mødes tirsdag aften.
Det er et blandet hold som består af 5
Langhår, 4 Korthår, en Labrador og en lille
Golden.
Arne Larsen vores træner, har gjort meget
ud af at forklare hvordan en hvalp lærer
bedst og hvornår. De første 16 uger af en
hvalps liv er den særlig modtagelig for nye
indtryk, både gode og dårlige. Så det er
meget vigtigt at man tænker godt over hvad
man udsætter den helt unge hund for.

Vi har lært små øvelser som efterhånden
bliver en helhed og danner grunden til den
lydighed vi har brug for resten af hundens
liv. Det er fantastisk at opleve hvor hurtigt
en hvalp lærer ved hjælp af godbidder og
ros. Vores hvalpe har lidt forskellig alder,
min egen og dens to søskende var 10 uger
da vi startede. De kan nu komme når vi
kalder og sætte sig foran, de kan følge
pænt ved venstre side, de kan gå bagom og
sidde „på plads“, og i det hele taget holde
god kontakt til føreren. Vi er begyndt på
www.fjd.dk

„hente bringeleg“, og det sidste nye er
begyndelsen til fremadsendelse (ud). Vel og
mærke, NÅR vi træner DERHJEMME, så
kan de små faktisk disse ting.. Hvorfor ikke
udnytte at hvalpen har så let ved at lære på
dette tidspunkt i livet, det der bliver indlært
på den rigtige og positive måde glemmes
aldrig..
Det er rigtig hyggeligt at vi er et blandet
hold og vi hygger, snakker og drikker kaffe
og en enkelt øl måske efter træningen..
Gitte Becher
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20,
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. 51 80 60 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

Marktræning i Sunds
Der var tunge grå skyer på himlen og kraftig
vind, men det er ikke vejret, der kan få
entusiastiske hundefører til at blive hjemme.
Der var tilmeldt 16 hunde, hvoraf der var
7 unghunde. Det var dejligt at se så mange
nye hundefører, som var først fremme i
rækkerne og altid klar til et ekstra slip, lige
meget om det så stod ned i stride strømme!
Formand for Kreds2 Peter Poulsen bød
velkommen til morgenmad kl. 9 og efter
½ time gik vi i markerne, som lå lige rundt
om Charlotte Thornvigs ejendom, hvor vi
havde fået stillet terræn til rådighed. Her
startede Bjarne Nürnberg med at fortælle
om marktræning, hvad en kovendig betyder,
hvordan et perfekt søg skal være - ja, både
nye og trænede lyttede efter, for man kan jo
altid lære noget.
Herefter fik alle slip og jo vist var de unge
noget kåde, men det gik godt med at sætte
en ung og ældre hund sammen og hundene
søgte flot i udstrakt galop, hvilket altid er en
fryd. Det kneb desværre med at finde meget
andet end nogle store krabater af nogle harer
Martin Pedersen og Falco gav den maks gas hele dagen. Unghundene klarede sig rigtig godt, og viser et stort
pga. de meget voldsomme regnbyger der
potentiale.
kom, men et par hunde kom for fugl ved et
tæt læbælte, men der havde fuglene nu ikke
Kl. 14 var vi igennem terrænerne og havde og kage. Tak for en god dag og for lån af det
tænkt sig at komme ud fra, så det blev ved
det hyggeligt i Charlottes garage med pølser fine terræn.
det.

Karen Sylvest Hansen 70 år
Karen Sylvest Hansen fyldte rund den
8. august. Karen er født og opvokset på
Frederiksberg og flyttede til Karup med sin
daværende mand i 1966. Her fik de to børn,
datteren Anne, der bor i Christiansfeld og
har fået to børn og sønnen Erik, der bor i
Fort Worth, Texas, USA og har et barn. Karen har endvidere en 10 år ældre søster, som
også blev smittet med weimaranerfeberen og
fik flotte resultater med Turbo, DKCH Kira
og Bonnie. De to sidste fik deres pensionisttilværelse hos Karen.
Karen har en uddannelse som korrespondent, og har bl.a. været radaroperatør i
flyvevåbnet, chefsekretær og hjemmegående
husmor. Karen brænder også for dressurrid-
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ning, og har i mange år været amatørtræner
og underviser under Dansk Rideforbund.
Karen har altid været en flittig jæger og
havde i starten tysk jagt terrier. I 1980 blev
hendes drivende hund suppleret med en
stående og apporterende hund, nemlig weimaraneren Tanja fra Åbyhøj. Den tyske jagtterrier, Paf, og Tanja supplerede hinanden
rigtig godt på jagt (Tanja kunne dog også
drive med fuld hals, havde spuhrlaut og var
totverbeller) og Karen var også på mange
jagtlige prøver med Tanja, som blev Dansk
Champion. Det var i den periode Karen blev
bidt af at gå på prøver og siden må vi jo
konstatere, at Karen deltager flittigt på prøver med sine hunde og altid får imponerende

DANSK WEIMARANER KLUB
resultater og mange pokaler med hjem.
I dag har Karen flere Weimaranere og
der er ingen tvivl om hendes hjerte slår for
racen. Aske er den ældste på 10 år og er til
dato den hund, der på én dag har kunnet apportere flest fugle på Ormstrup Gods, hvor
Karen hvert år deltager som apportør. Hele
104 stk. blev det til. Mange jagthunde har
ikke så mange apporteringer på et helt liv
! Dernæst Janka fra 2009, som har opnået
mange præmieringer bl.a. 1. og 3. vinder i
vinderklasserne og 6. vinder til DM forår
2012. Og det ud af 84 deltagere, så der er
bestemt noget at leve op til for de to nyeste
skud på stammen, nemlig Fjosie fra 2012
og Gaby fra 2013, sidst nævnte indtil videre

udstationeret hos Hanne Bro i Vejle. Og
hvis ikke Karen finder en egnet ny ejer til
Gilbert, beholder hun den hjemme og uddanner den som apportør og dermed afløser
for Aske.
Der er dog også tid til at deltage aktivt i det
frivillige arbejde i Dansk Weimaraner Klub
ind i mellem prøver og træning. Snart på 10.
år er Karen hvalpeformidler for klubben,
hvor hun yder god vejledning til kommende
weimaraner ejere, og ligeledes har taget sig
godt af de få omplaceringer, der har været i
perioden. Karen har i flere år været medlem
af bestyrelsen i Kreds 2, hvor hun næsten
altid deltager i de planlagte aktiviteter. Dog
ikke lige, når der er konkurrence for dres-

surheste, for der deltager Karen også på sine
to dressurheste på højt plan.
Karen er altid positiv og tager godt imod
nye mennesker hun møder. Hun øser gerne
af sin store viden og for mit eget vedkommende, og sikkert også mange andres, er
det en fornøjelse at gå ved siden af Karen til
prøver og træning i klubben, for der kommer
altid brugbare informationer om hundene,
deres måde at arbejde og agere på og så er
det vældig hyggeligt! Et stort tillykke med
fødselsdagen Karen - og i klubben glæder vi
os til fortsat at følge dig, dine hunde og jeres
fine resultater ud over det sædvanlige.
Skrevet af Jette Veggerby

Peter Poulsen 70 - formand i Kreds 2
Peters liv med de grå startede i 2005, hvor
han mødte op til en træningsdag hos Bjarne
Nürnberg på Fyn. Under træningen kommenterede Peter på sin tørre jyde-facon, at
han glædede sig til at få en grå, nu hvor han
havde set, at de godt kunne lave noget og
Weimaraner ejere nu var ganske flinke og
rare mennesker. Peters første hund blev Hot
Shoot’s Flika - kaldet Silke - som er fra 9/62005 og kommer fra Karin Høy. Siden kom
Aggi fra Hanne Bro til.
Peter voksede op i Hobro, hvor hans
forældre havde købmandsbutikken på
Mariagervej, hvor Guldbageren nu ligger.
Peter mødte Else fra Hadsund, de blev gift
og flyttede til Hinnerup, hvor Peter blev
ansat som post til han gik på pension. Peter
og Else har døtrene Helle, Heidi og Britta
samt flere børnebørn, som de med stor fryd
ofte passer i deres elskede sommerhus ved
Mariager Fjord.
Peter blev valgt ind i bestyrelsen for Kreds
2 i 2007 og blev formand i 2008, hvilket
han har været lige siden. Peter og Else gør et

rigtig stort stykke arbejde for både kredsen,
men også racen. De møder altid glade op
alle steder, griller pølser, medbringer hele
havemøbel arrangementer og Else laver
sin fantastiske æblekage. De grå er ikke de
eneste, der nyder godt af Peters engagement
- også i Foldby forsamlingshus slår han
sine folder hver torsdag, som bankoopråber,
ligesom han står for udlejningen.
Peter er en rigtig ildsjæl, altid ærlig, altid
hjælpsom og altid venlig. Peter går også op
i, hvad der er “ret og rimeligt” og står ved
sine principper, så han kæmper gerne, om
det så er for “kun” 50 kr. - det er princippet
der tæller! Peter er også en mand, der holder
sit ord og som man kan regne med 100%.
Vi håber at Peter (og Else) vil blive ved
med deres positive og dedikerede arbejde
for DWK og Kreds 2 i mange år endnu til glæde og fornøjelse for alle de “kreds
aktive” i det jyske.
Stort tillykke med den runde dag.
Skrevet af Jette Veggerby

Kageholdet stillede op til Racedyst i Videbæk

Peter Poulsen med Aggi, Flemming Frederiksen, Jette og Morten Hougaard med Sally, Helle og Torben Brandt
med Dodo.

Søndag den 28. juli oprandt og vi ankom
til “Egehytten” ved Videbæk lidt over kl. 8.
Dagen var grå og blæsende, men der kom
sol og holdt tørt hele dagen. Det var med
lidt nerver på vi studerede programmet
og fik fundet ud af, hvor vi skulle hen og

hvornår. Flemming fik regnet ud på minutter, hvornår han kunne være de forskellige
steder og se hundene på opgaverne.
Prøveleder Annette Rasmussen bød
velkommen og præsenterede dommerne og
der blev kørt ud til banerne, som alle ligger
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inden for få km. Dodo var nr. 12 på hold 1,
Sally 2 på hold 2 og Aggi 8 på hold 3. Sally
fik hentet kaninen på 40 sek., så der var
fuldt hus. Ligeledes gik det super for Aggi,
der i dagens anledning virkelig skyndte sig
og begge duer kom perfekte hjem. Dodo ræsede afsted efter kanin, men i hendes forsøg
på ikke at ødelægge skindet, kostedet det er
point ;o) Hundene gjorde det virkelig godt,
men vi fik desværre lavet et par fører fejl og
derfor bestod vi ikke som hold.
Vi må - selv om vi ikke er meget for det
- tage hatten af for Årets Hund, ruhåret
Morild´s Iron, som på bare 0,57 sek. vandt
tidsdysten! Her på 10. år takkede Annette
Rasmussen af med gråd i stemmen og Racedyst 2014 holdes i Skive. Vi takker for en
god dag, vi var rigtig tidlig færdig i år, hvilket tyder på der virkelig var blevet trænet
rundt om i klubberne. Vi ses i 2014!
Jette Veggerby.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

Nordea Cup - Racedyst 2013
Hagested-Gislinge Jagtforening 28. juli
2013
Det blev en varm dag for hundene og deres
mennesker.
10 hold stillede op:
Gordon Setter, Engelsk Setter, Irsk Setter,
Breton, Kl einer Münsterlænder, Korthåret
hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Ruhåret
Vizsla, Golden Retriever og Chesapeake
Bay Retriever.
Vizslaklubben var alene repræsenteret at de
ruhårede fra familien Secher. Derudover var
Claus dommer.
Prøven forløb som en almindelig apporteringsprøve, med dueapportering, hare
(kanin) apportering og and apporteret på
vand. Dog blev der taget tid på duebanen, så
der ikke ved lighed i point skulle matches
efter pointopgørelsen.
Det sidste viste sig at være klogt, da 3 hold
sluttede med hver 90 point.

1. vinder blev Ruhåret hønsehund, 2. vinder
blev Golden Retriever og 3. vinder blev Kl
einer Münsterlænder.
De ruhårede vizslaer blev nr. 8. Det lyder
måske ikke af så meget, men de gjorde det
faktisk rigtig godt.
Aura fik 28 point, Sproket fik 27 point og
Cady fik 24 point.
Dagen udviklede sig til at blive rigtig
varm, selv om der ved 9.30 tiden kom lidt
dryp ovenfra, dog ikke noget der gjorde en
særlig våd. Et problem var også, at vinden
lagde sig, så hundene havde svært ved at
få fært af dyrene. Men med kyndig dirigering lykkedes det alligevel for hundene at
komme med duer og hare.
Racedysten er en hyggelig men også seriøs
begivenhed. Jeg kan kun opfordre Vizslaejere, der har hunde der kan apportere på
prøver, at deltage. Det er en måde at vise
vore hunde frem på.

Resultattavlen
Udstilling
09.06.2013 FJD Vissenbjerg
Højlofts Ais, DK10285/2012 (kh),
VG,JK,Plac.1
Krudtens Hockey, DK08898/2010 (kh), Exc.
ÅK, Plac.1 CK 2 BHK
Krudtens Kenobi, DK15154/2011 (kh), Exc.
ÅK, Plac.1 CK
Michen’s Jatzie, DK15003 (kh), Exc. ÅK, BTK
CERT BIM
Michen’s Keiser, DK 01348/2012 (kh), VG JK,
Plac.2
Michen’s Kenzo, DK01346/2012 (kh), Exc ÅK,
Plac.2 CK
Nygaards Amarone, DK04926/2010 (kh), VG
ÅK, Plac.3
Nygaards Maserati, DK11578/2012 (kh), VG
JK, Plac.1
Nygaards Porche, DK11580/2012 (kh), G JK,
Quodian’s Rembrandt, NHSB 2840143 (kh),
Exl BK Plac.1, CK 1 BHK CERT BIR
Qvistorf J-Lo, DK09925/2011 (kh), VG ÅK
Qvistorf Jo-Jo, DK09924/2011 (kh), G BK
Robin, DK03675/2009 (kh), VG ÅK
Thasjani’s Goliat, DK01019/2010 (kh), VG ÅK
Plac.4
Amigo, DK09619/2009 (rh), VG BK Plac.1
Humlekrogen’s Kaos, DK12987/2010 (rh), Exc
ÅK Plac.1 CK 1 BHK BIR
15.06.2013 DKK Vejen
Humlekrogen’s Kaos, DK12987/2010 (rh), Exc
ÅK Plac.1
Apporteringsprøver
23.06.2013 DJU Hagested Gislinge
Michen’s Kenzo, DK01346/2012 (kh), Bestået
22.06.2013 DJU Tørring
Monty, DK11911/2012 (kh) Bestået 27 p.
Thasjani’s Holly, DK05030 (kh), Bestået 27 p.
28.07.3013 DJU Nonnebo Korthårsklubben
Nygaards Amarone, DK04926/2010 (kh),
Bestået 29 p.
Thasjani’s Hektor, DK005036/2011 (kh),
Bestået 29 p.
Ræveskæb
01.08.2013 Ørnfeldt,Dansk Ruhår Klub
Thasjani’s Hektor, DK005036/2011 (kh),
Bestået 4 p.
Vand og Slæb
08.08.2013
Thasjani’s Gismo, DK01020/2010 (kh), Bestået 25 p.

Vizsla-holdet ... med backing group.
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Helle Rønde, Skovduevej 3, 2670 Greve.
Tlf. 23 27 40 41
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Gram Slot, Outdoor messe - Jagt & Natur
Den 7. & 8. september blev der afhold jagt
& natur messe ved Gram Slot, hvor også
Dansk Drentsche Patrijshond Klub var
repræsenteret. Der blev afhold fremvisning
af alle stående jagthunderacer, både lørdag
& søndag kl. 11 & kl. 15. og hvor Erik
Pedersen fortelt publikum om alle disse
racens fremragende kvaliteter og hvordan
disse bruges til jagt og familie. Både lørdag
og søndag havde en del drentefolk fundet
vejen til Gram for at hjælpe til at gøre Drenten mere kendt her hjemme. Os som har
en drente ved jo godt hvorfor vi har valgt
denne dejlige jagthunderace ;)
Hermed vil jeg gerne siger tak til alle
frivillige hjælper, det var en skønt weekend
og en ekstra stor tak til John Møller som var
tovholder på denne begivenhed for klubben.
Mvh.
Formanden

Ny klubredaktør

Racedyst – Jylland

Efter seks år formidler af stof fra bestyrelse
og medlemmer, har jeg, som følge af nye
krævende arbejdsopgaver i min erhvervsliv
og som formand for klubben, valgt at give
posten som klubredaktør på Jagthunden
videre til vores nye bestyrelsesmedlem,
Helle Rønde.
Helle kan godt lide kreative udfordringer,
så derfor mener jeg at posten som klubredaktør er skabt til hende. Jeg har set en del
af Helle kreative sider og synes hun er vældig dygtigt. Jeg håber derfor også at klubben
for en del af det at se igennem jagthunden.
På bestyrelsens, klubbens og dens medlemmers vegne, skal der lyde en STOR TAK til
Helle for den indsats og tid hun er villig til
at ofre i klubbens interesse. Vi både håber
og tror på, at vi vil få et godt samarbejde
fremover.
Stof til Jagthunden bedes fremover sendt
til: Helle Rønde, Skovduevej 3, 2670 Greve.
Tlf. 23 27 40 4, e-mail redaktoer@drenteklub.dk

DJ afhold den 28. juli 2013 Racedyst for
alle jagthundeklubber i Danmark fordelt
på 3 steder i landet - Sjælland, Fyn og Jylland. Der udvælges 3 hunde fra hver klub
til at deltager i denne apporteringsprøve.
Til dysten på Sjælland og Fyn var der ikke
nok deltager til stille hold, forhåbentlig
til næste år. På det Jyske hold var der 3
velmotiveret deltager og deres hunde, klar
til at give dem kamp til stregen ;)
Det lykkes for alle 3 at bestå prøven, ellers er det jo slut med deltagelsen, tillykke
med det.
Vi opnåede en delt 3. plads, det er super
godt gået synes jeg, fordi det var mange
klubber som måtte forlader dysten på
grund af enkelte ikke kunne bestå. Vores
hold bestået af Knud Flemming Madsen
med Mosehøjs Amfri Pascha, Mogens
Espensen med Mosehøjs Amfri Chako og
Myself med Mosehøjs Bufri Eros. Eros var
bland de 5 bedste af dagen med max point.
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Tak for en dejlig dag og en veltilrettelagte
prøve. Og vi vil mødes igen til næste år ;)
Tak til dommerne og prøveleder Annette
Rasmussen for den stor indsats.
Mvh. Johanna Jongstra
Drenteholdet til den jyske racedyst.

På sporet

Marktræning
Lørdag den 31. august, havde vi en dejlig
marktræningsdag hos John, vi var med 6
drente, hvoraf 2 unghunde. John havde
selvfølgelig sørget for ekstra godt vejr, tak
for det John ;)
Fantastisk hvordan alle hunden arbejde
sig ind på agerhønsene, alle hunde havde
fået stand for agerhønsene inden dagen var

omme, som vi fandt på Johns flotte terræn
i det sønderjyske. Efter alle hunden var
afprøvet, inviterede John på sønderjyske
ringridder pølser, hhhmmm. Mange tak for
en dejlig dag, fra alle os, Bent, Mogens,
Rikke, Anders og Fotografen Johanna. Nu
er vi så klar til jagten gå i gang, god jagt til
alle derude, pas godt på hinanden.
Efter en lidt skuffende 3 præmie på
schweissprøve tidligere på året, var forventningerne høje da Pascha og jeg den 4.
august tog til en ny prøve i Ruhårsklubben
i Åbenrå. Helt på udebane i nyt terræn,
men en rigtig godt tilrettelagt prøve, med
gode spor. Resultatet blev tilfredsstillende
med en første præmie i 400 m 3 timer.
Fredag den 6. september tog vi til Samsø
for at deltage i den udvidede apporteringsprøve, som blev bestået med 212
point uden ræv. Dejligt vejr og utrolig
dejlig stemning på solskindsøen. Lørdag
den 5. september deltog vi i markprøven,
uden det ønskede resultat, så der arbejdes
videre.
Vi siger tak til prøveledere og dommere på
begge prøven for en veltilrettelagte prøver.
Mvh. Knud Flemming Madsen
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Tøsetræning
Tilbage i februar prøvede jeg at stable en
træningstur for tøserne på benene, da vi efterhånden er mange i hundesporten og nogle
gange måske kunne have lyst til at hygge os
lidt sammen.
Nu er det jo ikke fordi vi ikke nyder vores
træningsture sammen med det modsatte
køn, på ingen måde, men derfor kunne det
jo være at snakken blev lidt en anden uden
dem.
Jeg smed derfor en prøveballon op og der
var mange som var med på ideen. Desværre måtte en hel del melde afbud i denne
omgang pga. parringer, vejr, prøver og andre
træningsture. De ville dog meget gerne være
med hvis det skulle blive igen og der var
mange gode forslag om at udvide arrangementet. Disse vil helt sikkert blive husket og
taget med i planlægningen af næste tur.
Vi var dog nogle meget… ja, lad os kalde
os dedikerede hundefører, som kunne mødes
på årets nok koldeste dag. For hold da op!
-8 grader og chillfactor som lagde os på
-24 grader, det er ikke for svage sjæle og
slet ikke for bløde hundepoter. Vi tog dog
chancen selvom der var flere hundepoter
som denne sæson blev skåret på sten i de
frosne marker.
Vi var en samlet gruppe på 5 som drog ud i
det is kolde vejr. Hvor bretonerne denne dag
fik selskab af en korthåret og en weimaraner. Vi mødtes i Langå hvor Holger som
eneste mand havde våget sig ud i kulden og
efter morgenkaffen fortrak han til hjemmets
varme. Vi gik så i stiv kuling med store smil
og Pernilles kamera klar, ud på hvad man
næsten ikke kan kalde en rapsmark. Pernille
lod hendes friske Didine få en lille tur for at
strække benene, men hun var jo parret, så
der skulle ikke gives fuld gas. Sammen med
den korthårede slog hun ikke mange slag før
den fine lille breton fik stand og kort efter
kunne vi se en stor smilende Pernille klappe
Didine og sætte hende i den varme bil. Fin
situation med agerhøns på den golde rapsmark. Jamen, så er det jo det hele værd.
Birthe med den korthårede måtte desværre
smutte kort efter, da hun havde en anden
aftale, men flot at måde op og dejligt med en

(Iskolde kvinder)

hyggelig dag på tværs af racerne.
Så gik vi i den kolde vind ud at hente vind
for der kunne jo fint ligge flere fugle og
humøret var højt selvom vinden gik gennem
marv og ben. Selv hundene trak godt i snorene, der havde jo været fugl i luften.
Så slap Charlotte sin Weimaraner sammen
med Eva som havde fået bevilliget Aston
med på tur og selvom jorden var hård som
sten, så var det velvillige hunde som tog
turen op mod Pernille som havde linsen klar
til at tage fantastiske billeder denne dag. Vi
tog nogle korte slip og byttede mellem de
tre tilbageværende hunde, så vi kunne gå
marken til bunds.
Ingen af os tilbageværende er erfarende
hundefører, men har jo observeret meget og
selv fået en del oplevelser på tasken alligevel, så der blev snakket godt mellem hvert
slip. Og da vi fik fugl to gange mere hvor af
den ene dog blev trådt op og den sidste var
endnu en god situation blev vi enige om at
der ikke var grund til at tage flere chancer
med hundepoterne.
Vi returnerede til bilerne som fik sat fuld
knald på varmen for at vi kunne få følelsen
tilbage i ansigter og hænderne igen. Sjovt
hvordan man kan glemme kulden mens man
traver afsted efter hunden.
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Thomas var blevet sat til at varme den
forberedte krondyrsuppe og lidt brød. Snakken om dagen og ikke mindste mange andre
dage med hund og jagt gik lystigt hjemme i
den varme stue.
En øl og godt med varm suppe var en dejlig
afslutning på en lille træningstur. Snakken
var dog langt fra slut og vi var alle enige om
at sådan en tøsetur nu var ret hyggelig som
afbræk fra de andre gode ture.
Lad os bare sige at snakken måske er lidt
en anden sådan en dag hvor det bare er
kvinder som deler deres passion for hund,
jagt og træning. Derfor vil vi prøve at stable
en hel weekend på benene hvis interessen er
der. Vi vil lægge fokus på kvinder inden for
hundesport og se om vi kan få nogle gode fif
fra en eller to meget rutinerede kvindelige
hundefører. Kombineret med marktræning,
udstillingstræning og evt. apportering. Alt
afhænger naturligvis af interessen og opbakningen, men det er helt sikkert at der skal
snakkes hund og spises god mad. Initiativet
vil gælde for alle stående hunderacer, da jeg
tror der er meget at hente ved at vi mødes på
kryds og tværs. Så jeg håber der er flere som
kunne have lyst til dette arrangement og
forhåbentlig kan alle være med næste gang.
Sidst, men ikke mindst håber jeg i høj grad
på et godt varmt forår, så vi ikke skal døjes
med frosne marker.
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Mafiafest anno 2013

under spisningen fik Kisser og Hans Kurt af
både Søren og Claus overrakt en erkendtlighed for det store arbejde de gør med at sørge
for vi har vildt til apporteringstræningen.
Hans Kurt fik bl.a. overrakt et kilo mel,
samt en opfordring om at sørge for at Kisser
stadig bager lækre kager til os.
En lille intern joke blev det også til, da
Jesper fik en hilsen fra Allan. Et billede
af Jacques i den flotteste ramme. Meningen med billedet er, at Dina skal have det
stående på sit natbord, så hun får øje på en
flot fyr når hun åbner sine øjne. Jesper fik
i øvrigt også den eftertragtede fløjte, vi er
mange der glæder os til at se den i brug, på
den først kommende markprøve.
Det blev snakket og snakket og fortalt gode
historier, vi havde vist hørt nogen af dem
før, men det blev de ikke dårligere af.

Årets præmiebord. Som sædvanlig ganske overdådigt.

Et par gange i løbet af foråret havde jeg
tænkt:”Hov vi har da vist ikke fået arrangeret mafiafest” Men da ingen andre nævnte
den, blev jeg enig med mig selv om, at vi
alle sikkert havde nok at gøre med jubilæet.
En dag til apporteringstræning trak Aage
mig til side og sagde:- Skulle der ikke snart
annonceres angående mafiafesten? - Jo da,
men tror du vi skal holde nogen mafiafest,
der er ikke arrangeret noget, svarede jeg.
Det svar jeg fik tilbage var: - Selvfølgelig
skal vi da holde mafiafest.
Autoritetstro som man jo er, så sendte jeg
straks spørgemålet videre til Søren og efter
et par minutter havde jeg kækt lovet, at vi da
bare kunne holde festen i vores have- ikke
noget problem. Da Bent og jeg kørte hjem
fra træning, måtte jeg tilstå, at jeg da vist var
kommet til at love at vi holdt mafiafesten i
vores have.

færdige med at sætte telt op, begyndte det
at regne og det blæste også op. Godt vi var
færdige!!
Regnen og blæsten tog til i løbet af aftenen
og ved to tiden om natten var det helt sindssygt, vi måtte gøre noget inden teltet lettede
og fløj ind til naboen. Det har været et syn
for guder, at se Bent og jeg springe rundt
om teltet iført T-shirts og underbukser i regn
og blæst, mens vi forsøger at tøjre teltet. I
mangel af bedre brugte vi fliser vi tog rundt
omkring bedene i haven og ledning som lå
tættest på i skuret. Det var nu ikke fordi vores anstrengelser gav det store, så vi opgav
og gik i seng igen.
Lørdag morgen stod teltet der stadig, det
havde dog rykket sig 1 meter kunne vi se
på græsset. Men vi kunne få dækket borde
og da gæsterne kom, var alt da blevet helt
nydeligt.
Ganske som vi plejer, var bordet overUgen op til festen, blev haven pudset af,
dådigt med masser af brød, grønne- og
der blev ryddet op, fejet, græsset slået osv.
kartoffelsalater, tapaz, tzatziki og jeg kunne
Dagen før havde Bent taget fri fra arbejde,
blive ved. Grillen var næsten varm til tiden
dagen blev brugt på at ribbe hele den
(et tilbagevendende problem her i Jørlunde)
omkring boende familie for borde og stole.
men kødet blev da færdigt og smagte himSidst på dagen kom Nille, Claus og Allan og melsk. Pølserne (som man jo altid skal have
hjalp med at sætte telt op, det var super at de når man griller) blev også spist. Kagebordet
havde tid til det, jeg havde tirsdagen inden
var også helt som det plejer fyldt og som
fået en diskusprolaps, så jeg kommanderede traditionen byder, blev det tømt.
vist mest rundt med dem. Lige da vi var
Den sædvanlige pralerunde havde vi og
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Da de sidste gæster var draget med Haslev
og Lolland, ryddede Bent og jeg det sidste
op og startede opvaskemaskinen inden vi
dejsede om efter en dejlig dag og aften.
Søndag morgen blev opvaskemaskinen sat i
gang igen, igen inden vi spiste morgenmad
med Sissi og Carl der havde overnattet i deres campingvogn, hyggeligt. Ved middagstid
kom Nille, Claus og Allan igen og teltet
blev pakket fint sammen så det var klar til
apporteringsprøven.
Tak alle sammen for en hyggelig og sjov
aften og tak for hjælpen Nille, Claus og
Allan.

Mon ikke billedet vil gøre lykke på natbordet?

DANSK BRETON KLUB

KALDASKER-WEEKEND
Traditionen tro lagde Keld og Kirsten Sørensen hus og grund til årets kaldaskerweekend i Mou. Der var lagt op til et spændende
arrangement med apporteringsprøve og
drukfest lørdag samt udstilling søndag.
Apporteringsprøven var velbesøgt med 12
hunde meldt til A-prøven og 6 hunde meldt
til B-prøven. Der var 6 hunde der bestod
B-prøven og heraf var der hele tre hunde der
bestod med 108 point! Det resulterede i en
apportering af tre duer på tid og her måtte
Ritta og Krico se sig slået af en forrygende
Mintos. På A-prøven var der 4 hunde der
bestod og dagens bedste hund var Elling Å’s
Smilla der bestod med max point. Dagens
yngste deltager var Midtvejs Kenzo der med
sine blot 6 måneder og 8 dage bestod sin
apporteringsprøve med 23 point – det var
vist endda ny rekord mht. til yngste hund på
den jyske apporteringsprøve! GODT GÅET
og tillykke til alle de dygtige hunde og deres
ejere! Se mere om resultaterne under ”resultater” -> ”apporteringsprøver” i menuen til
venstre

To duer er hjemme, så man godt være
begejstret.

det gale sted. Dertil kommer, at Steen på
C-prøven faldt i et hul så stort, at der måtte
2 mand til at trække ham op. Tillykke med
den fine og MEGET velfortjente titel og
PAS PÅ kære hundevenner – man ved aldrig
hvornår sladre-Anni og stikker-Oluf står
klar til at notere nominerede i bogen!

problematikker, han skulle udsætte sig selv
for dette år. Han skuffede dog gevaldigt og
lokkede fru Anni med i laden i stedet – det
fortrød de vist begge, for hver gang de
vendte sig tændte det automatiske lys!

Alle fik dog sovet trygt og godt og søndag
stod vi så op sammen med hanen! Det var
Lydniveauet i jagtstuen var på intet
ikke alle der så lige friske ud, men alle kom
Om aftenen var det lagt op til sjov og spas tidspunkt tåleligt højt og der blev snakket
op og fik gjort klar til en dag i udstillingens
i jagtstuen. Pernille Bonderup stod for
fornøjet over hele linjen (men vi glemte da
tegn.
maden og det var utroligt lækkert - faktisk
at snakke hund… hvad søren snakkede vi så
Winnie B- Larsen var dommer og Jens
så lækkert at hun allerede er booket til næste om..?). Der var spændende diskussioner og
Ole Nielsen var ringsekretær. De havde i alt
år!! Henrik havde stået for at slæbe rundt
meningsudvekslinger og der var faktisk også 13 hunde igennem og det hele forløb super
på maden og havde også fået lov at lægge
fint – til trods for, at det var Jens Oles debut
nogle enkelte der kunne nå til enighed! Det
kødet på grillen – det kunne man næsten
som ringsekretær og at det foregik med
hele blev skyllet ned med et fjoget velforsagtens smage, Henrik, og du er også booket nøjet skål og lidt mere snak (om hvad? Vi
to-fingersystemet plus den langemand der
til næste år. Maden og al den gode snak (gad glemte da at snakke hund…).
også blev luftet enkelte gange til dem der
vide hvad vi snakkede om, for vi glemte da
For en del af deltagerne skulle der overnat- drillede. Winnie havde lovet at hjælpe til
helt at snakke hund…?) gav en naturlig tørst tes på pladsen. Pernille Hansen havde været med skriverierne hvis det tog ALT for lang
og den blev da vist så godt og vel slukket!
tid, men det blev heldigvis ikke nødvendigt
så smart at slå sit telt op tidligt på dagen så
Snakken gik lystigt videre (om hvad?? Vi
det stod klart og Karl Kaldasker Hansen var og udstillingen var vel overstået til middag.
glemte da helt at snakke hund…) og der
Bedst i race blev Stenhøjs Noah ved Jens
så snedig at placere sit telt (og sin bil!) inde
blev delt mange røverhistorier og skål hen
i udstillingsteltet – var det mon en måde at
Stenhøj og vi løb, sammen med Benna, med
over bordene.
sikre sig at nå op til tiden? Jens Ole Nielsen dagens bedst i modsatte køn. Øvrige resulEn højtråbende Anni tog på et tidspunkt
havde fået lov at låne en plads i campingtater kan ses under ”resultater” -> ”udstillinordet sammen med Oluf Søndergaard for at vognen hos os; han havde bare ikke taget
ger” i menuen til venstre.
fortælle lidt pinlige historier fra året der gik højde for at vi havde parkeret vognen lige
Der blev sluttet af med frokost og lidt mere
i hundesportsverdenen. Det endte med at
ved siden af hønsegården, HVOR HAsnak, men hvad søren blev der snakket om?
blive en længere seance – for HOLD NU OP NEN som burde være endt i en galge for
- Vi glemte totalt at snakke hund – det må vi
hvor var der mange der havde båret sig utro- LÆNGE, siden ifølge Jens Ole GIK!
love hinanden at huske til næste år. VI SES!
ligt tåbeligt uheldigt ad!! Vinder-dumheden- Jens Ole brugte derfor en del af aftenen
Birgitte Grand
historien foregik sådan her:
på at nå til enighed med Keld om prisen på
På en træningstur går de kære hundefolk
kokkens hoved. De blev aldrig helt enige
ud over en lidt kuperet mark. Peter Strandog selvom den var MEGET truet så endte
gaard får på et tidspunkt brug for at dække
den med at se endnu en solopgang – Jens
sin hund af og i det samme dækker Steen
Ole endte også i den rigtige campingvogn
Thomasberg lige så lang han er. Han påstår efter at have vækket Henrik Bonderup SOM
selv at det var fordi der var en grøft han
IKKE ville åbne døren af frygt for aldrig at
ikke havde set, men vi andre er nu sikre på
slippe af med ham igen!
at det er et tegn på god dæktræning fra fru
Jens og Anni skulle også overnatte på
Thomasberg.
stedet og som aftenen skred frem opbyggede
Der var vist også noget med at Steen og
der sig en vis nervepirrende spænding om
svigerfar, Flemming Knudsen, var kørt til en hvornår og hvorledes Hr. Jens klods-Hansen
tilmeldt lokalprøve – man havde bare glemt skulle i gang med at rejse deres lærredspaat man OGSÅ havde meldt til vinderklasse
lads telt. Sidste år valgte han at pumpe den
den dag… Der blev ringet for at høre hvor
dobbelte luftmadras op UDENFOR teltet
de da blev af og det tog temmelig lang tid
og vi overvejede hvilke nærmest uløselige
Hvad skal vi lægge i det grin?
før det gik op for dem at de var mødt op
www.fjd.dk
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Vagn Stubkjær 70 år
Den 23. oktober 2013 fylder Vagn Stubkjær
70 år. Vagn har været medlem af pointer
klubben i tæt ved 50 år. Inspireret af en af
Danmarks dygtigste dressører og opdrætter Laurids Nilsen fra Kennel Mørups, blev
det pointeren der blev Vagns foretrukne
jagthund, og som det konkurrencemenneske,
Vagn altid har været, gled Vagn helt naturligt ind i markprøvesporten, og ret hurtigt
blev han en dygtig og respekteret dommer,
og i 1993 fik Vagn Dansk Pointer Klubs
fornemste trofæ ”Sølvpisken” som tak for
indsatsen for klubben og sporten.
I Herning kommune som ejer store arealer
i Gullestrup området, var Vagn én af initiativtagerne til at få lavet en god aftale med
kommunen, så det blev muligt for jægerne
at træne deres hunde på de kommunale
terræner, en aftale der er sat i system med

holddeling, og som i dag stadig fungerer til
stor glæde for kommunens jægere.
I Kennel Birk Stars blev der opdrættet
flere gode hunde, den bedste og mest kendte
var Dansk Jagt Champion Birk Stars Leo,
som med Vagn som opdrætter, ejer og fører
havde mange VK placeringer, og satte sit
positive præg på avlen i flere kenneler, både
herhjemme og i det øvrige Norden. Leo var
som de fleste gode markprøvehunde, også
en fremragende jagthund med stor vildtfinderevne. Hvert år når vi fejrer nytårsaften
sammen med Vagn og Jonna og Hugo og
Jonna, bliver der spolet tilbage, og mindet
de mange fantastiske oplevelser vi har haft
sammen i fjeldene i Norge og Sverige.
En af disse oplevelser er den sidste stand
Leo havde for rypekuld, hvor vi skød en
rype hver og Jonna fotograferede. Leo var

Dansk Pointer Klubs apporteringsprøve på Fyn
Der var i år ikke den store tilslutning til
klubbens apporteringsprøve. Der startede
kun 2 pointere, som begge bestod.
En stor tak til Karen og Svend, for at stille
deres hjem og terræn til rådighed år efter år.

Ln´s Pointmann Lady, DK14049/2011, E&F. Tom B.
Hansen Bestået + Pokal
Metrinelunds Olfert, DK10298/2008, E&F. Svend
Buchhave Bestået + Pokal
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lidt træg i rejsningen, måske vidste han at
det var ved at være slut, og han ville nyde
ryperne så længe som muligt?
Vagn du har det altid dårligt med middelmådige præstationer, uanset om det er
føreren eller det er hunden der underpræsterer, og du er også mand for at påpege det på
en konstruktiv og positiv facon.
Du og Jonna har været hårdt ramt af sygdom de sidste par år, og har været igennem
nogle hårde operationer og efterfølgende
behandlinger, men nu går det den rigtige
vej. Dine venner i det midtjyske og Dansk
Pointer Klub ønsker dig en god fødselsdag
og fortsat god bedring og håber du hurtigt
bliver helt frisk, og ja et mål kunne jo være
flere herlige ture i det skønne højfjeld.
Jens og Carlo

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden,
5600 Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

Marktræning på Trehøje Hede

Igen i år var der stor tilslutning til Engelsk Setter Klubs træningstur på Trehøje Hede i weekenden 17. – 18. august. Det samlede deltagerantal for de to dage var cirka 70 deltagere.
Lørdag viste vejret sig fra sin bedste side med høj sol og 23 graders varme, hvilket resulterede i, at hundene ikke holdt så længe. Søndag
startede med blæst og regn, men op ad dagen klarede det op, og det var perfekt vejr til marktræning.
Tak til Knud Overgaard og Egon Dynesen for en veltilrettelagt træningsweekend.
På hundeførernes vegne,
Poul Aagaard Sørensen

Ingemann Albrichtsen 60 år
Ingemann holdt en stor fest i Uggerby Sognegård 24. august, hvor mange venner og
hundesportskammerater deltog.
Jagten er en stor faktor for Ingemann; i
særdeleshed jagten med den engelske setter.
Den fornemme sneppejagt med stående
hund er en af hans favoritter. Rypejagt og
skovfuglejagt dyrker han hvert år med sine
norske engelsk settervenner.
Ingemann har været medlem af Engelsk
Setter Klub i rigtig mange år, og han er en
meget vigtig støttespiller i miljøet i Nordjylland.
Han er aktiv deltager på apporterings- og
markprøver, og han har ført mange gode
hunde frem i såvel ungdoms- som åben
klasse.
Han afholder klitapporteringsprøve på
Uggerby Strand hvert år første weekend i
august, og her deltager kendte hundefolk fra

nær og fjern.
Det er Ingemanns fortjeneste, at skovprøven, som han afholder om foråret ved
Skagen, nu er en anerkendt prøve.
Alt hvad Ingemann har med at øre er meget
godt tilrettelagt og ikke mindst fornøjeligt;
Ingemann går ikke af vejen for at muntre
alle med sine morsomme historier.
Ingemann og Tove er de mest gæstfrie værter. De disker op med dejlige specialiteter,
og man smager Ingemanns berømte bjesk.
Vi ønsker ham hjerteligt til lykke med de
60 år, og vi glæder os til rigtig mange gode
oplevelser og samvær med ham i de kommende år.
På vegne af venner i ESK
Martin og Margrethe Clausen

www.fjd.dk
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Erling Clausen 50 år
Erling blev i 1986 medlem af Engelsk Setter
Klub ifølge almanakken. Han fik Heegårds
H.Senja (Østerhedens I Jeppe og Heegårds
Randi), som jo nok er starten til Kennel
Senja. Allerede i 1988 var Senja med helt
frem i finalen på ESK´s Hovedprøve. I 1991
starter han med et kuld under kennel Senja.
Det var med Heegårds H. Senja og Topper.
Herfra er der Senjas A.Line, som 1992 får 1.
pr.ungdomsklasse. En bror Senjas A. Avance
bliver 6. vinder på Dansk Jagthunde Derby.
Heegårds H.Senja bliver parret med Cow
Boy Des Rives i 1993. Dette gav bl.a.
Senjas Columbine, som han senere overtog
fra Fleming Schaumburg. Hos F.S. opnåede
den flere 1.pr. i ungdomsklasse og hun blev
derbyvinder. Hos Erling opnåede hun mange
vinderklasseplaceringer. Senere får Erling
Bjergagers Sascha, som bliver parret med
Tværgaards Black Turbo Kon. Her kommer
Senjas Taya, som har flere kuld med Myrhe-

dens G-Granat, bl.a. Senjas Opus.
Han henter også en tæve fra Sverige
Martallens Iasy, som har Tværgaards Black
Hunter som far. Denne hund har han opnået
meget med både i Sverige og herhjemme.
Også på udstillingssiden er hun gået til tops.
Foruden at træne sine hunde har Erling en
dommergerning at tage sig af. Han sidder
også i dommerudvalget og er formand for
engelsk Setter Klub. Erling er altid villig til
at arrangere træningture og afholder mange
af de store markprøver. Man går aldrig forgæves, når man henvender sig til ham.
Erlings hunde er ikke kun til pynt og prøver. De bliver brugt til al slags jagt, vel mest
sneppejagt, agerhønsejagt og rypejagt på
fjeldet. Når jagten går ind, er det lidt svært
at finde ham hjemme.
Tillykke med fødselsdagen.
TS

Hygge af tredje grad i klitterne
Uggerby strand i weekenden den 2. til 4.
august 2013.
Den første weekend i august er det efterhånden blevet en tradition, at vi sætter hinanden
og hundene stævne på Ingemanns strand ved
Hirtshals. Kristian Fly, Jette og Jørgen, Inge
og Poul, Margrethe og Martin, Kirsten og
Tage, Jane og Flemming, Marianne, HP og
jeg var mødt frem i år. Ingemann havde som
sædvanligt lånt Uggerby Bjærgelaugs bådhus som hovedkvarter på kanten af Uggerby
strand. Her varmes op til en utraditionel
apporteringsprøve i klitterne ved stranden. I
løbet af fredag eftermiddag og aften ankom
de forskellige vogntog, og natlogiet blev
gjort klar, inden vi grillede vores medbragte
mad. Vi var alle en tur på stranden for at se
solnedgangen fredag aften. Lyset er helt specielt og stemningen er i top og med en irsk
kaffe til, så kan man faktisk ikke forlange
ret meget mere.
Lørdag morgen kom Ingemann med
rundstykker og kaffe. Således godt beværtet
kørte vi et stykke hen af stranden. Her skulle
vi se, hvad vores hunde kunne bedrive af
god apportering og gavtyve streger. Ingemann og Martin stod for bedømmelsen af
hundene. Ingemanns svoger var hjælper på
banen til at lægge vildtet ud. Inde i klitterne
er der en ferskvandsbræmme, hvor der bagved denne blev lagt tre duer ud med ca. 10
m mellemrum, og i marehalmen var der en
anden bane med 4 stykker vildt på. I år var
det et rådyrhoved, et løb og to råger. Det kan
variere fra år til år, alt efter hvad Ingemanns
fryser indeholder.
Det er ganske uformelt og ”kun” æren står
på spil, så der kæmpes hårdt for sagen. Med
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en temperatur i nærheden af 30 grader var
det en varm dag for hundene, så en dukkert
måtte være dejligt. Her måtte vi konstatere,
at det var Whitney ikke enig i. Hun ryddede
banen med råger og rådyr, men duerne fandt
hun aldrig ud til. Duebanen viste sig at være
noget mere vanskelig for flere af hundene
end forventet. Whitney var ikke den eneste,
der havde problemer med at komme ud til
duerne. Jørgen og Freja endte med at vinde
prøven med alle tre duer og de fire stykker
vildt foran Poul og Chano med to duer og
fire stk. vildt og med Martin og Natasja på
tredje pladsen med en due og fire stk. vildt.
www.fjd.dk

Kristian blev tildelt Niels Weichenfeldts
stok, så har han noget at støtte sig til, når
Inger-Marie ikke er med.
Ingemann havde smurt en lækker makrelsandwich som formiddagsmad til os. Senere
serverede han sin berømte fiskesuppe. Alene
den - er hele turen værd. Den smager skønt,
og det var endda kun forretten. Hovedretten var salat, kartofler og grillede bøffer. Da
vejret var noget af det varmeste, vi har haft
i denne sommer, tog både hunde og vi en
svalende tur i bølgerne. Ja - nogle af os var
helt ude og svømme, andre nøjedes med at
dyppe fødderne. Hundene nød at få en or-
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dentlig løbetur i vandkanten. Havbadet giver
den blødeste pels, man kan tænke sig.
Søndag morgen kom Ingemann igen med
kaffe og rundstykker og så var det ved at
være opbrudstid. Alle fik pakket sammen og
kørte ud i sommerlandet med erindringen
om endnu en dejlig tur i det nordjyske. Vi
kan godt have plads til et par stykker mere,
og i grunden kunne det være sjovt at se
andre racer være med på denne prøve. I år
havde en enkelt irlænder med fører vovet
sig med. De kunne godt klare skærene. Og
ikke mindst – så skal vi endnu en gang sige
kæmpe tak til Ingeman - for det store arbejde han gør for, at vi andre kan ha’ nogle
dejlige dage på hans strand.
På samtlige deltageres vegne Astrid og
H.P. Clausen.
Kristian Fly blev tildelt Niels Weichenfeldts stok, så har
han noget at støtte sig til, når Inger-Marie ikke er med.

Jørgen Heegaard.får sølvtøj som 1. vinder.

Setterdag på Sjælland
Det blev en god dag i Kirke Stilling igen hos (Irsk Setter) ført af Christina Bak med 30
point og flest duer på tre min.
Børge Holm
PS: Der holdes vintermøde d. 14-02-2014
Desværre var der kun 13 hunde tilmeldt på
dagen, heraf kun 4 Engelske Settere. Takket kl. 19,00 (adressen er endnu ubekendt).
være seks Gordon Settere, en Irsk Setter, en
Cocker Spaniel og en Breton, blev det til
tretten hunde, men det er ti mindre end sidste år. Vi synes, ærlig talt det er for dårligt,
det er stort set det samme arbejde at være
23-25 hunde og så kun TRETTEN. Vi håber
på mere opbakning/tilmeldinger næste år,
ellers bliver det måske ikke til noget.
Der var kun en Eng. Setter, der opnåede 30
point; Lady, ført af Asger Mogensen, som
også blev pokalvinder.
Bedste og eneste unghund blev Marley
ført af Søren Rydahl Christensen, den fik 28
point og blev dermed også pokalvinder.
27 point til Line, ført af Helge Esbensen.
26 point til Bjerndrups Richo, ført af Per
Olsson.
Der blev udtaget tre hunde til Racedysten;
det blev Asger Mogensen med Lady, Søren
Rydahl Christensen med Marley og Helge
Esbensen med Line.
Desværre opnåede de ikke noget resultat.
Bedste IKKE Engelsk Setter blev Calle

Hvis der er nogen der har ideer til input til
denne aften, er man meget velkomne til, at
kontakte Søren Christensen eller Øystein
Grandorf.

Sjællandske pokalvindere. Søren Rydahl Christensen og Asger Mogensen.

Godt i gang
Efterårets markprøver blev indledt på værdig vis af Jan Marinussen og Henning Klokker i Bramming. Jan fik 1.ÅK på
Bjerndrups Mikkel og Henning fik 1.UK på Vitus.

www.fjd.dk
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DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
e-mail: ole@fyrbakkens.dk

Vellykket høyfjeldsprøve for danske Gordon Settere

Under regbuen. Rype letter, og der er ro i opflugt og skud. Nakkehages BF Walther og Preben Pedersen sikrer sig 1. UK på Hovden. Foto: Olav Egeland.

Helgen 30/8 – 1/9-13 arrangerte Agder
Fuglehundklubb sin årlige høyfjells høstprøve for stående fuglehunder. Stedet heter
Hovden og befinner seg øverst i Setesdal, ca
200 km nord for Kristiansand.
Prøveterrengene på Hovden ligger fra 850
– 1100 moh, de er lett tilgjengelige og ikke
veldig tunge å gå i.
Været varierte fra strålende sol på fredag
med temperatur over 20 grader i 1000 meters høyde, nesten for varmt både for hunder
og førere. Lørdag og søndag var det mer
«levelige» forhold, med litt sol, noen skyer,
ørlite regn og mere behagelige temperaturer
for jaktprøvepartiene.
Terrengene var til dels godt besatt med ryper, norske forhold tatt i betraktning. Nesten
alle hunder hadde sjanser på fugl i løpet av
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sin slipptid. Av ca 210 startende ekvipasjer,
ble det dessverre kun 22 premieringer, noe
kan skyldes forhold/ dårlig vitring for hundene, men litt svikt i dressur må nok ta det
meste av skylden for at vi ikke fikk så lange
premielister som ønsket
Prøvekomiteen ble veldig glad da vi fikk
påmelding fra 3 danske deltagere med sine
gordonsettere. Disse var: Troldmarkens W.
Toto med eier/fører Lasse Weberg, Kvannidalens Champion Diesel med eier/fører Ole
Frank og Nakkehages BF Walther med eier/
fører Preben Pedersen.
Ingen av disse hadde deltatt på høyfjellsprøve i Norge tidligere, men det skulle man
ikke tro når man ser på dommerkritikkene.
Til dels strålende kritikker på søkskvalitet i
uvante norske høyfjellsterreng er imponewww.fjd.dk

rende. Når da i tillegg unghunden BF Walter
forsyner seg godt av premiebordet med at
hunden oppnår 1. premie UK både lørdag og
søndag er intet mindre enn fantastisk. Det
var en meget stolt og rørt Preben Pedersen
som mottok velfortjente rødvinsglass og
diplom.
Prøvekomiteen takker de danske deltagere for flott innsats – og svært hyggelig
bekjentskap. De ga også tydelige signaler
på at de var imponert over terrengene og
arrangementet på Hovden, og har allerede
sagt at de kommer tilbake også neste høst.
Vi ønsker gjerne velkommen til enda flere
danske deltagere.
Trond Å. Strand, Leder prøvekomiteen
Hovden Høst 2013 og 2014

DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubweekend i Riis

Der hygges ved ringside. Foto: Kristian Frøkjær.

Klubweekenden den 3. og 4. august 2013
– flot deltagelse og suverænt afviklet. En
weekend hvor Gordon Setter folket og
gæster igen kom langvejs fra for at deltage i
den festlige weekend ved Riis Hytten, Give.
Alt var til stede for en god weekend, et
prøveleder-par med styr på tingene, flot vejr
og godt humør hos alle, samt ikke mindst
en masse hundesnak, som det sig hør og bør
når ligesindede mødes.
Klubweekenden den 3. og 4. august 2013
– flot deltagelse og suverænt afviklet. En
weekend hvor Gordon Setter folket og
gæster igen kom langvejs fra for at deltage i
den festlige weekend ved Riis Hytten, Give.
Alt var til stede for en god weekend, et
prøveleder-par med styr på tingene, flot vejr
og godt humør hos alle, samt ikke mindst
en masse hundesnak, som det sig hør og bør
når ligesindede mødes.
I udstillingen deltog 16 hunde, som på
bedste vis blev dømt af Jens Martin Hansen.
Det var første gang Jens Martin dømte
Gordon Settere herhjemme, noget han
gjorde vældig godt. Han fremviste en ny
måde, med at stille alle hundene i klassen
op på række og derefter give kritik af hver
enkelt hund, efter placerings rækkefølge,
og begrunde rækkefølgen samtidig. Noget
der faldt i vore medlemmers smag. Enkelt
og overbevisende. Jens Martin synes vores
standard var ganske høj på udstillingen, men
måske også et udtryk for, at de med knapt så
pæne hunde, holder sig tilbage.
Åens Mads med fører Christina Bak blev
BIR og Buskogens Daisy med fører Thomas
Svensen blev BIM.
Til apporteringsprøven var tilmeldt 27
hunde – heraf godt 20 Gordon Settere, som
konkurrerede hårdt om at blive klubmester.
Ud af de 27 hunde dumpede faktisk hele 18,
en ret usædvanlig høj dumpeprocent. Vind-

lut rimelige priser. F.eks. kostede en flaske
vin kr. 60,00 – her kan alle være med – og
samtidig støtte klubben en smule.
I Sverige og Norge kan man vel knapt få
et enkelt glas til den pris. Der var næsten 60
deltagere til festmiddagen.
Det forlyder at traditionen med Lucia brud
blev opretholdt lørdag nat – til morskab for
nogle og de sædvanlige godmodige knotterier fra andre. Uden det vil effekten dø.
Fra Anne Kirsten og Kristian skal der også
lyde tak til de mange hjælpsomme sjæle, der
hjalp til med borde, stole, oprydning, m.m..
Noget der er nødvendigt når indsatsen er
Der var hele weekenden stor ros til værts
frivillig.
og prøvelederparret Anne Kirsten og KriSøndag gik turen, for nogle til skydebanen
stian Frøkjær, som på sædvanlig effektiv
og for andre mod hjemmet.
og humoristisk vis sørgede for en perfekt
afvikling af klubweekenden. Fra DGSK skal Klubben takker for et godt samvær og
ønsker alle tillykke med de fine resultater.
der lyde en stor tak til dem og deres flittige
hjælpere. Ikke mindst festmiddagen var helt Vi glæder os til at se så mange som muligt
i top, med masser af velhængt godt oksekød, i løbet af efteråret, men ikke mindst til forsamt øl, vand, vin, tarteletter, m.m., til abso- årets hovedprøve ved Herning.
forholdene og banerne kunne der ikke sættes
en finger på, men ved mange hunde så det
ud til at søgsmønstrene til apport ikke var
helt tilstrækkeligt, ligesom mange hunde,
førere og tilskuere er med til at stresse
hundene sådan en dag. Tydeligt at man skal
huske at træne sammen med andre hunde,
gerne mange, inden man går op til prøve.
Klubmester blev Glavaris Diezel med fører
John Bak, som efterhånden, ved flid og
dygtighed, ser ud til at have udviklet sig til
en sand apportmester.

Uden mad og drikke. Foto: Kristian Frøkjær.
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

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

Irsksetteren - den røde jagthund
Tanker efter Ole Schmidts læserbrev, og DKKs svar
Jeg har med stor interesse læst Ole Schmidts
læserbrev og Jørgen Hindses svar i Jagthunden, om anderledes udstillingshunde af
racen Irsk setter. Jørgen Hindse kommer i
sit svar til Ole Schmidt, knapt ind til dybden
af problemstillingen, kan den Irske setter
overleve som jagthund, når den oprindelige
og originale type, på DKKs udstillinger, i
den grad bortdømmes af udstillingsdommerne, der aldrig har haft relationer til jagt
eller markprøver.
I disse år registreres der ca. 50 Irsk setter
hvalpe pr. år i Danmark. Bliver halvdelen
af disse hvalpe avlet efter hunde, der aldrig
er blevet brugt til jagt, forsvinder ”jagthunden”. Jægerne, og markprøve folk, tør
så igen ikke købe en Irsk setter. Den Irske
setter er en Engelsk stående fuglehund. Det
vil sige, at den skal tage stand for vildtet,
have fysik og bygning, til at gå på jagt, i alt
slags terræn. Det kræver helt andre hunde, at
opfylde disse fysiske krav, end hvad mange
udstillings hunde kan klare. De kan måske
slet ikke tage stand, eller bevæge sig over
længere tid, på grund af bygningsfejl og
overpelsning.
Vi jægere i Dansk Irsksetter-Klub, har
kæmpet med problemet, fejlbyggede hunde,
og hunde der ikke kunne tage stand, siden
jeg blev medlem for ca. 40 år siden. DKK
er bekendt med problemet, da der omkring
1997, i forbindelse med en dommerkonference i DKKs eget hus, blev lavet en aftale
med Dansk Irsksetter-Klub om, at minde
udenlandske dommere om netop dette
problem, med for høje, spinkle, forkert byggede og overpelsede Irske settere. Der blev i
årene herefter gjort opmærksom på problematikken, hvilket tjener DKK til stor ære,
men en løsning på problemet er udeblevet,
idet de hunde, der den dag i dag advares
imod, stort set vinder hver gang på DKKs
udstillinger. Når Jørgen Hindse i sit svar,
spørger om der er dækning i standarden, til
at top præmiere showdog typen (det Jørgen
Hindse betegner som den type, Ole Schmidt
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pålagt DISKs bestyrelse, at forfølge temaet
hos moderlandets beslutningstagere. Jeg
håber på DKKs hjælp, f. eks. som beskrevet,
gennem DKKs eksteriørdommerudvalg.
Den omtalte tilføjelse, afslutter afsnittet
om “fejl” og udtrykker nu HELT klart, at
Den Irske setter, ser fra skabelsen, og de
moderlandet har indskærpet noget om, hvad
næste 200 år, ikke ud som showtyperne i
racen er skabt til, og lyder således, ”and on
dag. Men fra ca. 1960 og det næste halve
its ability to perform its traditional work”,
århundrede, går det tilbage for den oprin(hundens evne til at udfører dens traditiodelige jagthundetype, og racens mareridt
starter der. Her har DKK et medansvar, ved nelle arbejde). Det vil sige, jagt i flere dage,
på store sletter og hede arealer. Med denne
dommervalget til udstillingerne. Så et stort
tilføjelse i standarden, også for den Irske
JA til Jørgen Hindses citat og gamle motto
setter, kan vi opdrætte, og bevare racen som
”hunde der ligner og dur”. Det er det vi
en jagthunderace, der stadig kan udføre det
gerne vil have.
klassiske arbejde de er skabt til, nemlig flere
De hunde, der vinder på DKKs udstillindages jagt i tungt terræn.
ger, ligner ikke ægte Irsksettere, og de dur
Hjælp os med at få standarden ændret ”det
sandsynligvis ikke på jagt.
Jeg vil ønske, at DKK, med Jørgen Hindse bette nøk”, og indtil det er på plads, beder
jeg om, at Irsk settere bliver bedømt af Dani spidsen, vil være Dansk Irsksetter-Klub
behjælpelig, med at få præciseret standarden ske udstillingsdommere.
for den Irsk setter, så den får samme nye til- Palle Krag.
føjelse, som er gældende for Gordon Setter
og Engelsk Setter. Generalforsamlingen har
har set sig gal på) – så er svaret NEJ. Det er
jo netop den type, DKK selv advarer imod,
på morgenmøderne med udstillingsdommerne.

Ung, svensk derbyvinder.

Udstillingens bedste hund.

Forskellen er
til at få øje på
www.fjd.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB

DISKs Sdr. Jyske/Fynske apporteringsprøve 2013
I sin sædvanlig stille og rolig stil, og
med solen skinnende fra en skyfri himmel, kunne prøveleder Helge Knudsen,
den 7. juli, byde velkommen til Dansk
Irsksetter-Klubs, Sdr. Jyske – Fynske apporteringsprøve ved Søbysøgård på Fyn.
Desværre havde kun 2 Irsk settere fundet
vej til prøven, men et pænt antal hunde, af
Engelsk og Kontinental herkomst, var med
til, at prøven kunne gennemføres, med et
næsten normalt antal deltagende hunde.
Over halvdelen af hundene var unghunde,
og til Deres fører havde Dommer Harris
Jensen, en lille løftet finger, idet han mente,
at apporteringen endnu ikke sad helt fast.
Jeg tror enkelte af unghundene ”blinkede”,
sagde Harris med myndig stemme, men

jeg kan ikke bevise det, og det giver derfor
ikke noget minus i bogen.
Bedste IS på prøven blev Yobbo´s Balder,
ført af Helge Knudsen. Balder fik Kennel
Skovlykkes vandrepokal til bedste hund i
åben klasse, samt Balders Fynbopokal, til
bedste Fynske hund. Præmien til bedste
ikke Irsk setter, blev tildelt prøvens yngste
hund på kun 14 måneder, Klejne Münsterlünder, Løvmosens Dexter, ejet og
ført af tidligere DISK medlem Svend Erik
Sørensen. Dexter fik max point 30. Tak til
familien Knudsen og dommer Harris Jensen for en fin og positiv dag i det Fynske.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke til
alle beståede hunde og Deres fører.
Palle Krag.

Prøveleder Helge Knudsen og Dommer Harris Jensen, under morgensangen.

Pokalvinder IS Balder ved Helge Knudsen, bedste
ikke IS Dexter ved Sv. Erik Sørensen.

Det vindende hold, blandt de Engelske hunde, på den
Sjællandske Racedyst.

Sjællandsk racedyst
På DGSK og DPKs apporteringsprøve den
29. juni på Sjælland, blev der udtaget 3
Irske settere til den Sjællandske racedyst.
Holdet kom til at bestå af Yobbo´s Calle,
ved Christina Bak, Tsunami, ved Lene
Knudsen, Gaudy, ved Niels Erik Krüger.
Senere den 14. juli, og den 3. august, blev
Yobbo´s Calle ved Christina Bak, bedste
ikke Engelsk Setter på ESK apporteringsprøve på Sjælland, og bestod igen apporteringsprøven på Dansk Gordon Setter Klubs
prøve ved Give.
På Racedyst appotreringsprøven Sjælland
den 28. juli, blev IS holdet bestående, Calle,
Tsunami og Gaudy, bedste hold bland de
engelske Racer. En ualmindelig flot præstation.
DISK ønsker tillykke stort tillykke..

Apporteringsprøve - Gørding - FJD - DPK
På FJDs apporteringsprøve den 21. juli ved
Gørding, bestod 4 IS prøven.
Aiko DK16897/2011, og Aslan
DK16899/2011, ejet og ført af Tom B. Juhl,
samt Vilslevs Knap DK19381/2011, ejet af
Flemming Vilslev, ført af Jane Mortensen.
På billedet vises hundene af, Susanne, Tom
og Jane. Derudover bestod Mårup Storm
DK13101/2011, ved Søren Godtfredsen prøven, men er desværre ikke med på billedet.
DISK ønsker tillykke, med vel overstået
apporterings prøve.

Referat DISK generalforsamling 2013
Alle 20 fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Dirigent: Gunnar Jensen konstaterer, at
generalforsamlingen er lovligt varslet og flyttet i
overensstemmelse med reglerne.
Referent: Birgit Jensen.
2 medlemmer til at underskrivelse af protokollen:
Ulrik Kjærsgaard og Lars Harbo.
2 stemmetællere: Ole Schmidt og Birte Jensen.
Kommentarer til formandens beretning: (Tidligere bragt i Jagthunden). Frank Krøyer opfordrer til
at debattere avl og indførsel af fremmed blod med
mere fokus på konkurrence og ønsker, at også andre
medlemmer af klubben end bestyrelsen deltager i
debatten. Per Pedersen mener, at der allerede generelt laves hvalpe på de bedste hunde, hvortil Frank
svarer, at han også mener, at kurven er opadgående.
Beretningen godkendt.
Det reviderede regnskab og beretningen fra jubilæumsfonden tages til efterretning.

Fra venstre Susanne med Aslan, Tom med Aiko, Jane
med Vilslev Knap

DPKs apporteringsprøve fra venstre: Flemming med
Vilslev Kari, Jane med Vilslev Kuba, Tom med Aika.

2. behandling af forslag fra bestyrelsen fra sidste år,
om ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7
til 5. 2 stemmer imod og 18 stemmer for. Forslaget
vedtaget.
Genvalg af formand Erik Rimmen og bestyrelsesmedlemmer Erling Juul og Jan Lorentsen. Som
suppleant genvælges Jane Ellebæk.
Som revisor genvælges Jørgen Jensen, og som
revisorsuppleant genvælges Torben Reese.
Hilsener overbringes fra Erik Marker og Torben
Reese.
Årbøger udleveres efter generalforsamlingen.
John Jensen stiller spørgsmål om trøjer med logo.
Erling Juul svarer, at det er for dyrt med trøjer, men
vi har kasketter og emblemer. John Jensen kommer
med idé om at få lavet trøjer med logo til 100-årsjubilæet. Han kender én, som godt vil sy på bestilling. Frank Krøyer mener, at det er vigtigt at vise os
udadtil med logoer.
Gunnar Jensen opfordrer til ar lave flere hvalpe, da
der mangler hvalpe i hvalpeformidlingen. Palle Krag

mener ikke, der mangler hvalpe, idet nogle avlere
ikke er kommet af med alle hvalpe, og giver udtryk
for, at nogle hvalpe endda er blevet aflivet.
Ole Schmidt foreslår, at der til jubilæet laves et
antal nummererede tryk af en akvareltegning af
en Irsk Setter, der har gjort sig specielt bemærket,
nævner Lohmanns Jaffa som en mulighed og mener,
at de skal foræres til prøvens deltagere. Ole Schmidt
kender en kunstner, der kan påtage sig opgaven.
Erling Juul opfordrer til at komme med idéer til
Jubilæumsprøven på mail til bestyrelsen.
Søren Gottfredsen undrer sig over, at ikke flere har
klubbens logo på bilerne.
Erling Juul: Der udgives en jubilæumsårbog.
Ole Schmidt opfordrer til, at der ikke afholdes
andre prøver, når der er jubilæumsprøver, da det vil
gå ud over antallet af deltagere.
Palle Krag opfordrer bestyrelsen til at lave de i
formandens beretning nævnte anlsanbefalinger om
til avlsrestriktioner.
Referent, Birgit Jensen.
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Mon ikke de fleste af os har
det dårligt, når vi har sagt
farvel til en hund, vi synes,
har givet os alt. Men de færreste af os magter at sætte
ord på vore følelser. Det har
forfatteren til denne historie
formået.

Loui var altid en glad hund. En kollega sagde engang,
at han var den eneste hund, hun kendte, der kunne
smile.

Den sidste
duft
Tekst og foto: Allan Folmer Hansen

I foråret 2002 blev jeg den lykkelige ejer
af min første hund. Valget var faldet på
den lille charmerende race, Breton, efter en
fællesjagt for nogle år siden, hvor en sådan
deltog. Et af argumenterne overfor konen
var ikke mindst, at det jo var en størrelsesmæssig lille jagthund. Efter lidt søgen på
nettet og breton.dk fik jeg bestilt en hund
hos Esben Mortensen fra Thisted og jeg
havde to krav: Det skulle være en han og
farven skulle være hvid/orange. Havde godt
læst mig til, at det var en stående jagthund,
men hæftede mig mere ved, at det var en
alsidig jagthund.
Husker tydeligt da min datter, hendes
veninde og jeg hentede den lille tykmavede Loui, hvordan han havde mest travlt
med at undersøge hvor langt væk i haven,
han kunne komme. Hjem kom han og som
eneste hund på matriklen, lærte han hurtigt
at holde os alle beskæftiget, ikke mindst i
ulvetimen først på aftenen, hvor han fik sine
daglige anfald af besærkeragtig energi udladning. Kan huske dyrlægens kommentar,
da Loui skulle have sin første vaccination og
sundhedscheck: - Der har du vist fået hund
for alle pengene.
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I starten gik han fint i min nærhed og
søgte ikke langt væk. En aftentur ca. to uger
senere i marken, helt nøjagtig d. 16. maj,
stødte vi på en råbuk som havde travlt med
sit og derfor ikke ænsede os. Faktisk kom
den tættere og tætter på os. Loui syntes det
var vældig spændende, indtil bukken kom
lidt for tæt på og så gemte han sig ellers i
en fart bag mine støvler. Kan huske at jeg
tænkte: - Skal du nogensinde blive en stor
og farlig jagthund?
Men stor blev han – ja faktisk så stor, at
han skabte lidt debat i klubben, da han vist
var over maximum. Stor var hans radius på
vores daglige ture også blevet og sikke en
fart og energi – puha. Ellers var han dressurmæssigt nem at arbejde med og til træning,
klarede han sig godt i alle discipliner.
Da jeg ikke vidste noget som helst om
stående hunde og jagten med disse, havde
jeg tilmeldt os på et weekendkursus på
Kalø, da Loui var ca. seks mdr. Fremagende
kursus og så småt begyndte jeg at forstå,
hvad det var, Loui havde gang i, når vi gik
vores ture. På 2. dagen af kurset skulle vi så
på marktræning i roerne for at se hundene
tage stand. Dette lykkes dog ikke for nogen
www.fjd.dk

af de engelske hunde, men lille Loui fandt
fugle hver gang, han blev sluppet, og de
to vejlederes kommentar var: - Den vil
dæl´dut´me´mig på jawt den der lille breton.
Har senere mødt kursusleder, Ole Noe, som
kunne fortælle, at de gik og talte meget om,
hvordan de dog kunne få narret den hund
fra mig.
Efter kurset vidste jeg pludselig alt om,
hvordan træning af en stående hund skulle
gribes an, og jeg gik i gang. Lod Loui løbe
og knokle, helst mange gange på en uge, og
mistede i løbet to mdr. fuldstændig kontrollen med ham i marken.
Lidt fællesjagt på mange fasaner blev det
også til da vi stod og manglede hunde et
par gange – og jo, Loui kunne både finde

og forfølge. Og jagtlyst, det fik han. Kunne
godt fornemme, at det her vist var gået lidt
af hånd og fik kontakt med Anders Due,
som mente, at jeg skulle starte forfra med
konsekvens-apportering, benhård lydighed
og ingen marktræning. Kørte ned til Anders
Due to gange i ugen hele januar og februar
og trænede på mark sammen med mange
hjælpsomme mennesker.
Efterhånden blev søget bedre og mere
kontrolleret, og fugle fandt han, tog flot
stand og kørte dem konsekvent op og prelleeeeede, så jeg til sidst troede, at det aldrig
ville lykkes at komme op til ham inden.
Så skete miraklet en dag, hvor jeg på
vej ned til Duen lige ville slippe Loui i en
rapsmark, for lige som at tage gassen lidt af

ham. Pludselig står han i en stram stand, og
det lykkes at komme helt op til ham og give
ham rejseordre, og han prellede kun ganske
kort.
Vintermarktræning hos Kennel Kragborg
sluttede med sin egen lille markprøve, hvor
Loui vandt i UK. Han blev faktisk prøvens
bedste hund og vandt Kennel Kragborgs
forårsmarkprøve til stor ærgrelse for ikke
mindst ruhårsopdrætter Anders Due, som
herefter droppede sin forårsprøve og siden
er emigreret til Sverige – ak ja, Loui har
ikke så lidt på samvittigheden.
Loui har gennem de sidste 10 år deltaget i
rigtig mange prøver, og han har altid været
garant for stor underholdningsværdi – ikke

Louis sidste hvilested på toppen af bakken med udsigt
til skov og fjeld. Han jager sikkert videre på de evige
jagtmarker.
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fantastiske landskaber og grouse moores.
Vil for altid have mit indre billedet af Loui
for fuld damp igennem blomstrende lyng
med en violet sky af blomsterstøv efter sig
som kondensstriber fra et fly på en blå himmel. Husker også d. 12. august dagen, hvor
jagten på grouses går ind. Netop det år faldt
denne næsten religiøse dag på en søndag, og
så går man ikke på jagt på de Britiske Øer –
selv ikke på ”The Glorius Twelfe”. Men det
gjorde Loui og jeg – dog uden bøsse. Sneg
os op på en grouse moore tæt på whisky
destilleriet Dalwhinnie” og brugte tre timer
på at afsøge det smukke terræn på endnu en
smuk sensommerdag.
Til sidst, da jeg faktisk havde opgivet at
finde fugl, tager Loui stand øverst oppe på et
fladt plateau, og der havde flokken så ligget
og nydt dagen i fred og ro.
Efter en måneds rundrejse ankom vi så til
vores hjem de næste 4-5 mdr. i Wales med
udsigt til Black Mountains. Et kæmpe bjergområde Loui og jeg afsøgte ca. 1-3 gange
om ugen. Fandt faktisk nogle få steder, hvor
der var grouses, og hvor han dog knoklede
den hund.
Bjergene i Wales er ikke vildt høje, men
det er hele tiden op og ned – ikke som i
Sverige hvor man knokler for at komme op,
men vel ankommet til højderne, så går man
typisk på forholdsvis flade fjeld plateauer.
Men i Wales er det hele tiden op og ned
i knæhøjt lyng, til tider faktisk i lyng til
skridtet og tro mig, det er hårdt for både ”
man and beast”.
Vil for altid have mit indre billedet af Loui for fuld damp igennem blomstrende lyng med en violet sky af blomsterstøv efter sig som kondensstriber fra et fly på en blå himmel.

De sidste 5-6 år har turene gået til Sverige.
Op til vores hytte ”Louis lyst” i det nord
vestlige Dalarne, for hvor han dog elskede
at komme der. Timer på fjeldet, hvor han
i dette game fortjent en bedre, dygtigere og
altid for det gode, men kedeligt var det
kunne få lov at gøre det, som han var skabt
aldrig, når Loui blev sluppet. F.eks. Derbyet mere erfaren fører.
til, nemlig at jage for fuldt skrald uden
Til gengæld ved jeg, at jeg har været den
2004 hvor Loui var med på 2. dagen og blev
begrænsninger af for små marker, distraheudtrukket til sidste slip, så han rigtig kunne
bedste ejer for Loui, og at han har haft et
rigtig godt hundeliv med masser af oplevel- rende.
nå at gejle sig selv op.
Fælles Markprøveregler og en fører, der
Da det endelig blev hans tur, beviste han,
ser, samvær og kærlighed.
hele
tiden vil dirigere og bestemme og
Husker vores ferierejser med ham. Første
at en breton i søg, fart og stil og med et
tror
han
ved noget som helst om jagt og
kæmpeformat kan måle sig med/mod alle de gang da han var godt og vel et år gammel
fugleadfærd.
Næh, her var Loui kongen og
engelske racer – lige indtil prøvens eneste
og specielt dagene på Læsø, hvor han rigtig
kunne
i
den
grad
bruge sin store jagtlyst,
kunne løbe igennem, hvilket han så gjorde
hare krydsede hans vej. Og selvom han
sit format og sin evne til at finde fugl uden
blev fløjtet til dæk og respekterede i første
en meget varm sommerdag, så han nær var
indblanding.
omgang, så kan en rigtig jagthund altid finde dehydreret – blev reddet af nogle venlige
Husker specielt vores allerførste jagttur
bilister, der havde vand i bilen.
en harefod igen. Som Knud Overgård tørt
deroppe,
det var før, jeg havde fået bygget
Fik også brug for hans gode næse, da jeg
kommenterede: - Den faldt sgu´ med ære.
hytten,
i
midten
af september med kolde
Husker også Louis gyldne efterår i 2006 på efter en strandtur havde glemt hans fløjte.
nætter
og
stille
klare
varme dage på fjeldet.
en lille prøveturne´ rundt i landet, hvor det
Da jeg opdager det om aftenen, kører vi
På
knap
tre
dag
havde
jeg skudt 12 ryper og
blev til en fjerdeplads ved DBK Hubertus
tilbage og prøver at genkalde, hvor det lige
en enkelt urfugl for Loui samt de sædvan(desværre missede hans håbløse fører den
var, vi havde ligget, men en tom strand har
ikke mange pejlemærker. Sender Loui i ap- lige mange forbiskud. Jeg tror, vi var lige
sidste agerhøne) og nappede tre 1. præmier
portsøg, og det lykkes ham at snuse sig frem høje af den oplevelse, da vi kørte hjem til
på tre brugsprøver – skønne tider i dejligt
Danmark.
til fløjten. Om det er derfra, at hans mangsensommervejr.
Efter at hytten var bygget, blev det næsten
lende respekt for fløjten stammer – tja, det
Tror at det er tæt på sandheden, når jeg
endnu
mere himmelsk for Loui, for nu måtte
påstår, at Loui var sin generations største
kan man jo kun gisne om.
han
også
lige pludselig sove i samme seng
talent blandt Bretonerne. Jeg skal også være
som
sin
ejer
– skøønt.
den første til at indrømme, at han, på trods
Det er dog turen England – Skotland –
Husker
også
Louis evner som apportør
Wales i sensommeren 2007, der overstråler
af mange flotte resultater, ikke indfriede
i
det
svenske.
På
en fugle-trampe-jagt i
sit fulde potentiale, og jeg skal også gerne
alt. Først en måned rundt i England og ikke
skovene
omkring
Sveg i Jämtland har de
påtage mig skylden for dette – Loui havde
mindst Skotland på ture i nogle af de mest
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to øboer fra Orø, Johnny og Morten, fået
tyndskudt en urfugl, som Loui bliver sendt
af sted på i næsten uigennemtrængeligt
vildnis. Han knokler og knokler med denne
apportering i ca. 15-20 minutter, inden han
stolt kommer med fuglen – fuldstændig
udmattet.
Et andet billede er fra en jagttur til hytten
sammen med Thomas Kristensen på det
lokale fjeld. Højt oppe tager Loui stand, og
da Thomas er på vej op til ham med bøssen,
træder han rype op, som tager flugten ned
ad fjeldet. Thomas skyder, og fuglen flyver
videre – langt, langt ud, indtil den pludselig
pakker vingerne sammen og dratter ned,
stendød.
Loui har fasthold sin stand og Thomas
går op og afvikler. Jeg står lidt tilbage og
kan nogenlunde se, hvor fuglen er landet,
ca. 700-800 meter ned ad fjeldsiden i høj
lyng og fjeldribs. Sender den meget unge
Zidane af sted efter fuglen, som han havde
markeret, uden at han dog kan løse opgaven.
Loui kommer over, jeg sender ham af sted
og i løbet af no time, har han fundet den
dødskudte rype.
Hvis jeg skal fremhæve den egenskab ved
Loui, jeg satte allermest pris på, så var det,
at han altid var glad. Uanset hvor meget
uvenner vi var, hvor mange skældud han fik
og af og til prygl, så mistede han aldrig tilliden til mig. Som en kollega engang sagde
til mig, så var Loui den eneste hund hun
kendte, der smilede.
Rigtig mange vil sikkert huske Loui fra
div. prøver, hvor han efter et slip bliver
koblet og som noget af det første giver sig
til at rulle rundt af bare velvære, kigger på
mig med sine glade øjne og er fuldstændig
tilfreds med sig selv – altid glad og parat til?
… hvad som helst.
Det, jeg vil savne allermest ved Loui, er
hans duft. Helt fra han var hvalp, har jeg
indsnuset ham - stukket næsen helt ned i
hans pels og bare lugtet ham – og nydt hans
helt specielle duft. Alle hvalpe dufter pragtfuldt, men Loui blev ved med at dufte på
denne specielle måde - selv som ældre hund
måtte jeg stadigvæk jævnligt lige indsnuse

Jeg vil altid huske hans duft. Han havde sin helt specielle duft lige til det sidste. Jeg har den stadig i næsen.

ham.
Da jeg bar ham op til hans sidste hvilested
en time efter, han var sovet ind i mine arme,
indsnusede jeg ham for sidste gang og tro
det eller lad være, han duftede stadigvæk
som min Loui.
Loui. 02.03.2002 – 17.08.2013. Ære være
Louis minde.

Mindeord ved Thomas Klit:
Han var noget helt specielt, på mange
måder var han helt sin egen, en hund
jeg altid gerne ville have var min. Det er
mindre end et år siden, vi var på fjeldet
og her viste han, hvad han var: En meget
stor jagthund, og han gav alt for dig hver
dag. Du prøvede at skåne den gamle
jæger, men han ville jo bare jagte. Han
angreb fjeldet, så det var en fornøjelse at
se. R.I.P.

Dansk Jagthunde Derby 2014
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2012 til Derby i år
2014, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2014 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.
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LANGHÅRSKLUBBEN.
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500
Vojens. Tlf. 74507485 29263985.
Email. Justm@webspeed.dk

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

DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk

DANSK WEIMARANER KLUB.
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge.
Tlf. 48708900
Email. kasserer@weimaraner.dk

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. Tlf. 23634245
Email. lauge.stiig.larsen@papyrus.com

KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 75331760
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

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

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense.
Tlf. 64441145 - 22618279
Email. erik.lillesoe@privat.dk

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND
KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600
Års. Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring,
ind- og udmeldelse eller hvis bladet udebliver.

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke
Hyllinge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk
DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St.
Tårnb,. 4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK POINTER KLUB.
Anne Marie Petersen, Viernevej 4, 5471
Søndersø.
Tlf. 63835000 - 2048 5292
Email. branebjerg@tdcadsl.dk

Markprøve
Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65:
email: ajagthund@hotmail.com

Husk FJD markprøve ved Herning-Aulum d. 29. oktober.
Tilmelding på hundeweb snest d. 21. oktober.

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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

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

Agerhøns sælges
Bestilling modtages på
æg, daggamle kyllinger
og 6/8 ugers samt
familier.

Katholt´s vildtopdræt
K
v/Niels Skytte Sørensen
Tlf. 2763 6780/6013 2000
e-mail: katholt@private.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

Vidste du - at
er det mest
vindende hundefoder Ɵl brugshunde?
UniQ´s forskellige typer hundemad er Ɵlpasset din hunds forskellige livsfaser

UniQ´s specielle mix af
råvarer sikrer, at din hund
kan arbejde hele dagen.

UniQ´s rene valg af råvarer (uden Ɵlsætningsstoffer) sikrer din hunds næse
alƟd virker opƟmalt.

UniQ´s rene valg af UniQ
specielle mix og rene råvarer sikrer din tæves ferƟlitet og giver hvalpene den
rigƟge start på livet

UniQ sikrer din hund et
langt sundt liv lige fra fødsel Ɵl alderdom.

UNIQ OLIER

BYT GIFTEN UD MED OLIE

UniQ´s olier er rene naturprodukter. Der ƟlsæƩes
ingen kunsƟge eller unaturlige stoīer, og de urter som
anvendes, er dansk dyrkede økologiske urter. Den unikke blanding af koldpresset lakseolie og rapsolie giver
samƟdigt en skinnende Ňot pels.

UniQ Insect Free er specielt udviklet Ɵl akƟve hunde,
der færdes meget udendørs i naturen og hunde der
moƟoneres meget og dermed oŌe bliver generet af insekter og skovŇåter. Der anvendes udelukkende 100 %
naturlige ingredienser i produktet.

MÅNEDENS PROFIL

Med UniQ behøver jeg ikke at bekymre
mig om, hvad min hund spiser for at kunne
præstere store resultater...
Poul V. Nielsen
St Hubert VM: 3 guld, 1 bronze, Hold 3 guld, 1 sølv.
Mark prøve VM: 1 sølv, 1 bronze, Hold 1 bronze, 1 guld EM.
Udland markrpøver: 5 cacit, 9 cac, 12 exc.
Markprøve DK: 31 vinderklasse
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FOOD FOR UNIQ DOGS
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www.uniq.dk - UniQ Food Vestergaard ApS, Nymarksvej 7, 7200 Grindsted - T + 45 7533 6505 - mail@uniq.dk
www.fjd.dk
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* Med fjerkrækød
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri
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