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Rundt om i landet er der
den sidste måneds tid a
rrangeret mange demonstrationsjagter i jagt med stående
hund.
Det er dejligt at så mange enkeltpersoner
og grupper tager initiativ til at lave PR for
den jagtform, vi alle holder så meget af.
Et af arrangementerne er nærmere omtalt i
dette nummer, og det kan passende stå som
eksponent for alle den andre tilsvarende
landet over. En ting er nemlig helt sikker.
Hvis vi ikke tager de nye jægere ved hånden
og viser dem, hvad jagt med stående hund
er, så får de aldrig den idé at drive og dyrke
jagtformen. De bliver som så mange andre
”Stå på jagt” jægere, hvor de weekend efter
weekend får tildelt et antal poster, og så kan
de se, om der kommer vildt forbi.
Måske er de heldige komme med i et
konsortium, hvor der sættes mange fasaner
ud, og så bliver der sikkert skud i bøssen, og
de får nok også vildt med hjem, hvis ellers
de kan ramme.
Men de bliver ikke jægere og får ikke den
indføling i naturen, som er altafgørende, og
de får ikke den nødvendige viden om vildt
og hunde.
Måske slår de sig på riffeljagten – det er
der jo så mange der gør, og så rejser de Verden rundt og nedlægger det ene fantastiske
stykke med horn i panden efter det andet.
men prøve at nedlægge en agerhøne eller en
fasan for slet ikke at snakke om en sneppe
for stående hund, det opnår de aldrig.
Rundt om i landet findes der rigtig mange
gode jagtterræner, hvor der kunne drives
megen god jagt for stående hund. Man gør
det blot ikke, og de samme steder kunne
man passende bruge til at lave demonstrationsjagter.
Jeg tror det kunne være fantastisk, hvis
vi i FJD satte hele dette arbejde i system og
udarbejdede et koncept for, hvordan sådanne
demonstrationsjagter eller kursusdage skal
afvikles. Der bør naturligvis indgå information om hunde og en nødvendige terrænpleje, og så skal der jagtes.
Opgaven ligger efter min bedste mening
lige til højrebenet, og det er blot at samle
den op og få gang i løjerne i samarbejde
med specialklubberne.
Tænk, om vi næste år kunne annoncere
10-12 af sådanne arrangementer rundt om
i landet. Det vil give goodwill, og det vil
give kontakt til potentielt nye og kommende
medlemmer. Vi skal bare have det organiseret.
Rigtig god jagtsæson
Med jægerhilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

Forsidefoto: Anette Laursen
www.fjd.dk
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Unghunden

De første jagter

Der er fældet fugl for unghunden. Nu er det spændende at se, hvordan det
går med apporteringen.
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Vi kender det nok alle sammen: jagttiden er lige
om hjørnet og pludselig står man i dilemmaet –
skal den unge hund med på jagt eller ej?

Tekst: Hanne Buhr
Foto: Kim Henriksen m. fl.
Det kan godt betale sig at lade unghunden opleve de
første jagter i snor. Foto: Flemming Østergaard.

Det basale skal være på plads, så derfor skal
vi efter min mening passe meget på med at
være for hurtigt ude med hensyn til at bruge
den unge hund på jagt. Det kræver i hvert
fald, at hundens grunddressur er godt indarbejdet. Hjemkald, stopfløjte/dæk og kontakt
SKAL være på plads – og hér nytter det ikke
at gå på kompromis!
Det er ikke nok, at hunden ”for det meste
lystrer”. Den skal være vant til distraktioner i form af andre hundes selskab, mange
mennesker sammen, høje lyde og naturligvis
skal den være trænet på skudafgivelse.
Det vil sige: grunddressuren skal sidde
fast, både når hund/fører er alene, og når
hund/fører er i større forsamlinger.
Løsningsforslag: Vær flittige med træningen hjemme – kontakt, sit, dæk, stop, hjemkald. Gå til hundetræning og få ovenstående
til at virke i samvær med ligesindede.

det er ødelæggende for ethvert samarbejde.
Som fører bør du være nøglen til alt det
sjove – både i træningshenseende og på jagt.
Det er af afgørende betydning, at hunden
ikke får lov at jage alene. Såfremt hunden
har fundet ud af, at dét at jage ikke nødvendigvis indebærer, at fører er til stede,
er rigtig skidt! Hunden finder hurtigt ud af,
at den kan klare sig alene, og det er totalt
undergravende for det gode samarbejde,
hvor hunden bør være afhængig af førers
tilstedeværelse.
Bare et par gange ”alene” på jagt, hvor den
ikke søger kontakt, bør tænde en alarmknap
hos dig! Meget hurtigt tillæres (u)vaner og
mønstre, som kan være svære at bryde og få
vendt til noget positivt.
Derfor: KONTAKT, KONTAKT, KONTAKT…..
Er kontakten ikke tilstede mellem hund og
fører, så glem at få en brugbar jagthund!
Når disse elementer synes at fungere godt, Det er altid fristende at have hunden med
er næste skridt, at apporteringen skal påbepå jagt uanset alder, for, - Det kan jo ikke
gyndes og med tiden blive godt gennemarskade noget. Jo, det kan skade en hel del,
bejdet – med såvel dummyer som vildt.
men husk: At tage en unghund med på jagt
Jeg starter apporteringstræningen, når jeg
er ikke det samme som at bruge den på jagt!
mener, at hunden er klar til det. En noget
vag formulering, men eftersom der er individuelle forskelle hundene imellem, så er det
vanskeligt at sætte alder på.
Typisk er hvalpen 4-5 måneder når jeg
starter apporteringstræning op. Det foregår
på stuegulvet med meget korte seancer
flere gange daglig – derefter følger jeg den
slaviske vej med det konsekvensapportering
nu indebærer.
Dummyen udskiftes med vildt ret sent i
forløbet i min træning. Al det grundliggende
med markering, linjedirigering, dirigering
generelt og frit søg SKAL være på plads
med brug af dummyer og derefter vildt, før
jeg end overvejer at tage hunden med på
praktisk jagt. Mine hunde er omkring 1-1½
år før apporteringen sidder ordentligt fast.
Før du overhovedet tænker på at tage
hunden med på en jagt, så er det altafgørende, at kontakten mellem dig og din hund
er i orden. Din hund skal ville dig og vide,
at uden du er med, sker der ikke noget. Den
skal ikke tåge omkring på eget initiativ, da

For mit eget vedkommende foregår de første jagter med hunden ført i line hele tiden.
Den har godt af at ”være på jagt” – se fugle,
hårvildt, høre skud, etc., uden at den skal
tage stilling til andet end at være ved siden
af mig. Den ser andre hunde apportere; den
ser vildt, som den ikke kan løbe efter; den
hører skud, men den er tryg, fordi den går
ved siden af sin fører.
Meget vigtige parametre i min verden –
skabe ro, skabe tillid, forsøge at nedbringe
stress til et minimum.
- Lad geværet blive hjemme!! Og det er da
nok den sværeste overvejelse. Det er dog
en kæmpe fordel. Dét, at have en jagtmæssig begynderhund med, kræver ens fulde
opmærksomhed. Og det kan jeg i hvert fald
ikke give min hund, hvis jeg samtidig skal
skyde.
Alternativt kan man altid sætte hunden
i bilen en del af dagen og tage geværet i
stedet for.
- Vent med at bruge hunden til at drive med,
indtil det fornemmes at hunden vil holde
kontakt stort set af sig selv. En fører, der
konstant er nødsaget til at fløjte og råbe på
sin hund, får hurtigt et problem. Og jo mere

Dressuren skal være i orden som f.eks. ro i opflugt, før man tager hunden med på jagt. Foto: Anette Laursen.
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De første par gange kan man med fordel lade geværet
blive hjemme og lade en rutineret skytte fælde fuglen.
Foto: Flemming Østergaard.

man gør opmærksom på, hvor man er ved
fløjten og råben, jo mindre ser du antagelig
til din hund, da den har fuldstændig styr på,
hvor du står og går…!
Brug de første jagter som decideret træning
af din unge hund. Lær hunden ro på post.
Lær hunden at omgås andre hunde på jagtvognen, og når der er vildt tilstede. Lad den
få de meget lette apporteringer, som ikke
kan gå galt. Opbyg din hund langsomt og
sikkert og undgå så vidt muligt alle faldgruberne, som i sidste ende svier til én selv.
I de grelle tilfælde går hunden efter alt
vildt, der bevæger sig, og bliver en ”satan”

at have med på jagt. Èn, der tager mere
end en såt ad gangen; én, der smider det
opsamlede vildt på halvvejen, og så videre.
Og hvem ønsker at få beskeden at man er
velkommen en anden gang, men hunden
skal man lade blive hjemme!!!?
Brug tid på din hund! Der er en talemåde,
der siger, at man skal kravle før man kan gå.
Det gælder faktisk også indenfor hundeverdenen. Så BRUG TIDEN på din hvalp/
unghund. Træn målrettet efter at få en hund,
som du synes, du kan være bekendt.
Variér træningen - gør det spændende for

hunden - lad den hoppe og danse af glæde,
når du tager fløjten om halsen. Men vær
konsekvent i din træning. Du bestemmer
hvad, hvordan og hvornår der skal trænes.
Benyt de tilbud, der er i din specialklub og
i jagtforeningerne for at få inspiration til
træningen.
En veldresseret hund er virkelig en fornøjelse, men det kræver tid og vilje at komme
dertil. Den stående hund kan alt – men det
kræver en fører, der formår at få hunden
dertil.

DANSK SUPER PREMIUM
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!
NF
KOR RI

• Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød
• Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt
kød, som hunden kan omsætte i kroppen
• Foderet smager så godt og ser så indbydende
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer
• Foderet er selvfølgelig uden biprodukter
• Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er
det muligt, at ﬁnde et foder der passer til netop
din hund
• Prisen er fair, så alle hundeejere kan give
deres bedste ven en god og nærende kost

Alle varianter fås også i 4 kg.
Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os
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Quick draw
w
handsken
Perfekt til alt slags jagt
agt i
koldt vejr, hvor du hurtigt
skal ha` hånden fri til skud.

DIREKTE IMPORT FRA US

A

Varenr. MO-WWGM

JAGTHUNDEN
PRIS KUN

299,-

NORMALPRIS 399,-

Masser af
Lokkekald
ld
Kom ind i butikken
kken
og få svar på alle
lle
ål
dine spørgsmål
vedrørende
lokke-kald.

Hundeføre safety vest
Slidstærk sikkerhedsvest, der er forstærket
med kraftig nylon på udsatte steder. Med blandt
andet to antenneholdere og sikkerhedsbånd.
Str. S-3XL.
JAGTHUNDEN
Normalpris 1.399,PRIS KUN
Du sparer 200,Varenr. 120100338

FRIT
VALG KUN

199,-

Gælder kun kald
fra Mossy Oak

1.199,--

9
NORMALPRIS 1.399,-

Stor
transport
taske til
lokkefugle

Grizzly fleece jakke
Let og vendbar fleecejakke med vindtæt,
åndbar WINDSTOPPER-membran i Mossy Oakk
orange blaze og sort på den anden side.
Med radiolomme med lynlås.
Str. S-3XL.
Normalpris 2.399,JAGTHUNDEN
Du sparer 400,PRIS KUN
Varenr. 130108560

Nem måde at opbevarer
rer og transportere dine lokkefugle.
Plads til 6 gæs, overtrækk i nylon
l h
holder
ld d
dem ffrii ffor snavs.
Tasken er polstret og kan foldes
sammen, så den ikke fylder
JAGTHUNDEN
noget. Polstret bærestrop.
Str. 46 x 75 x 80 cm.

1.999,-

Varenr. MO-WWGB6

9
NORMALPRIS 2.399,-

PR KUN
PRIS

349,-

3 RIS 399,
PRIS
ALP
MAL
ORM
NOR
N

Sidde pude
ude
Oppustelig sidde pude
med rem bagpå, så du
kan sætte den fast på
skydestigen. Str. 42 x 27 cm.
m
Varenr. MO-SICUSH-BU

Pro Hunter Dog Keeper
Ekstrem slidstærkt sæt i Mossy
Oak New Break-Up camo med
vandtæt, åndbar GORE-TEX -membran
n
og CORDURA.
Jakken har ventilation under armene, radiolomme
me
på begge sider og frontlommer med patronholdere.
Buksen har lårlomme ventilation, formskåret knæ og snelås.
Str. 48-58.
Jakke, normalpris 3.999,JAGTHUNDEN
Buks, normalpris 2.899,PRIS KUN
Sætpris 6.898,Du sparer 899,Varenr. 100105160
NORMALPRIS 6.898,-

GRAT IS FRAGT

JAGTHUNDEN
PRIS KUN

199,-

NORMALPRIS 299,-

gælder til og med
den 1. november.

Gælder ikke våben, ammunition og våbenskabe.

5.999,-

Tilbudene gælder til og med den 1. november 2014.
Forbehold for udsolgte varer.
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Tekst og foto: Martin Engell Jensen

Nyjægere på
hønsejagt

Dagens myndige leder, Jens Chr.
Kjær gennemgår dagens program
og sikkerhedsreglerne.

Spændingen stiger. Der er stand. Nu er det med at være helt fremme, når fuglene letter.

Der arbejdes i øjeblikket med mange tiltag for at bane en vej for den stående hunds fremtid.
Ildsjæle omkring Videbæk gjorde forbilledlig indsats for nyjægere og jagten med stående
hund.
Den 20.9. havde hundeudvalget for jagtforeningerne Nr. Vium-Troldhede, HerborgVidebæk og Vorgod-Fjelstervang inviteret
syv nyjægere i alderen 16-41 år på hønsejagt
med stående hund.
Seks dygtige hundeførere fra foreningerne
var mødt med deres hunde, så både kontinentale og engelske hunde var repræsenteret. Vi nød: Korthår, ruhår, kleiner
münsterländer og breton. Ildsjælen over
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dem alle, den utrættelige Harry Jensen, var
terrængiver. Harry Jensen er æresmedlem af
Dansk Bretonklub og førte selv – trods sine
74 år - en velgående breton på dagen.
Dagen startede med morgenkaffe til alle
fremmødte i jagtforeningernes klubhus.
Jens Christian Kjær gennemgik instruktivt
spillets regler på white-boardet.
Nyjægerne fik en kort, præcis gennemgang
af teorien bag jagt med stående hund. Også
www.fjd.dk

hvad angår skytternes placering i forhold til
den stående hund, når der skal skydes.
Denne teori blev dagen igennem fulgt op
med praktiske tilrettevisninger af dygtige
hjælpere i marken.
Fra morgenen af blev sikkerhedsmomentet
betonet. Det var en fornøjelse at se, at nyjægerne hele dagen holdt sig til sikkerhedsreglerne, så der ikke opstod farlige situationer.
En nyjæger, som endnu ikke havde fældet

fugl, fik en sidste chance, hvor fuglen kom
godt. Han holdt sit skud tilbage, fordi en
hund ikke kunne dy sig og prellede.
Han vurderede ganske rigtigt, at han kunne
bringe hunden i fare, hvis han skød. En flot
og rigtig vurdering af den unge jæger.
Alle nyjægere fik skudchance til høns over
stående hund.
Vi gik dels på Harrys egen jagt, dels på
terræner, som han havde skaffet til dagen.
Terrænerne var godt besat med agerhøns
bl.a. takket være Harrys mangeårige arbejde
med familieflokke.
Vi gik i ræddiker, på stub og i en lav juletræsbeplantning, der med alle de frøbærende
planter mellem rækkerne må være et sandt
eldorado for agerhønsene. Hundene gik da
også her fra stand til stand, og de unge gik
med bankende hjerte op til hundene.
De havde fra morgenen af fået at vide, at
de ikke skulle løbe op.
Dagen igennem sørgede Jens Christian
Kjær fra hundeudvalget med matematisk
præcision for at sol og vind blev delt lige
mellem både de fremmødte nyjægere og
hundeførererne.
Det var også tydeligt, hvordan passionen
for den stående jagthund og iveren for at
bringe denne traditionsrige jagtform videre
til nyjægerne var med i alt, hvad der foregik.
Således fik de unge også kendskab til
meget af terminologien omkring jagtformen,
når praksis gav anledning til det.
Oprindeligt var paraden programsat til
15.30, men da et par nyjægere manglede at
fælde fugl, fortsatte Harry, Jens Christian og
deres trofaste hjælpere ufortrødent til henad
kl. 17, for at alle nyjægere kunne få fældet
fugl.
Det var virkelig som om, der på dagen var
tænkt på alt, så de unge fik en god introduktion til jagten med stående hund.
På paraden lå der seks fældede fugle. Jens
Christian Kjær fra hundeudvalget, der også
selv førte hund, havde sørget for en vingave
til dagens uopslidelige helt, Harry Jensen,
og til hans tro hjælpere. Fuldt fortjent!
Som en ekstra appelsin i turbanen til
nyjægerne inviterede en af hundeførerne i
forbindelse med parole og afslutning alle de
syv nyjægere på jagt senere på året.
Der er ingen tvivl om, at Videbæk-gruppen
her viste et slående godt eksempel på et af
de initiativer, der kan være med til at sikre
fremtiden for den stående hund. Det er sikkert, at flere af den slags initiativer rundt om
i landet kan være med til at sikre en fremtid
for de stående hunde, vi holder så meget af.
Når man selv er nyjæger og har hønsehund, var det med intet mindre end en
følelse af taknemlighed på de heldige
udvalgtes vegne, at man satte kursen hjemad
efter denne fantastiske dag.

Hundefører klar „til kamp“.

Jagtvært og æresmedlem i Dansk Breton Klub,
74-årige Harry Jensen.

Forventningens glæde er til at få øje på.

Tilfredse nyjægere efter en god dag.

www.fjd.dk
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Tekst og foto: Anette Laursen

De stående jagthunde er glimrende efterskudshunde
og løser uden problemer de fleste opgaver på træk- og
klapjagter, men nogle steder er udfordringerne større.
Jagthunden var med premieremorgenen på Værnengene, hvor det kræver sin hund at klare apporteringen.

Det kræver sin hund at finde en skudt and i rørene.

Jagt på Værnet

En hund af ret kaliber
Når en opdrætter laver et kuld hvalpe håber
vedkommende som regel på at få en eller
flere af hvalpene afsat til en person, der
gerne vil føre den frem på markprøver osv.
Men de fleste af de hvalpe, der fødes
bliver, for de mange racers vedkommende,
solgt til ganske almindelige jægere. Netop
derfor er det vigtigt, at vi ikke kun laver
hunde til markprøver, men hunde som kan
og vil opfylde alle de krav, som jægerne
stiller til dem.
Og det var helt almindelige jægere, som

vi mødte ude på Værneengene den første
morgen i september. Jægere der driver
jagten med stor passion. Nogle havde siddet
ude i sivene og ventet siden lørdag for at
være sikre på at få den helt rigtige plads, når
ballet åbnede mandag morgen.
Når der tales om kontinentale og engelske
hunde, er det ofte hundenes søg, evne til
at finde vildt og evne til at tage stand det
drejer sig om. Men på trækjagt, som er en
jagtform, rigtig mange jægere driver, er det

Hytterne ligger i små klynger i klitterne
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hundenes arbejde efter skuddet, der vægtes
højest.
De skal arbejde under svære forhold på
store arealer med meget tæt vegetation, blød
bund og ofte i vand. Det kræver en hund,
som har lært at apportere, og som synes om
at apportere. Det kræver en hund, som har
så stor jagtlyst, at den bliver ved og ved, så
længe der er noget, der skal hentes hjem,
også selv om den er ved at være træt og
kold.
Desuden kræves det af hundene, at de kan

forholde sig roligt når det er nødvendigt
og det kræves, at hundene vedholdende og
selvstændigt arbejder for at få opsamlet
al vildt. Man kan ikke stå og skyde ænder
samtidig med, at man skal dirigere hunden
rundt, det skal den selv kunne klare.
Det kan da godt være, at vi ser en knaldapportør hist og pist, men i de store sivbræmmer og rørskove er det vigtigt, at hundene
har lært at markere nedfaldsstedet, så de er
på en tynd skudt and eller gås lige med det
samme. Hundene skal også kunne arbejde
sammen og ikke stjæle vildt fra hinanden,
og de må ikke vogte for meget over det
vildt, de har hentet.
De gamle og erfarne hunde kan være væk
længe, men pludselig dukker de så op med
en and eller gås i gabet. Den bliver pænt
afleveret og hunden venter spændt på næste
opgave. Har man en rigtig god apportør,
behøver man ikke være en god skytte for at
få masser af vildt på tasken.
Værneengene og Tipperne er et fuglereservat, der ligger i den sydlige ende af
Ringkøbing fjord. Et eldorado for fugle af
alle slags. Området er en vigtig rasteplads
for fugle på træk både forår og efterår. Den
store koncentration af ænder og gæs har i
mange år gjort, at området er et sandt paradis for jægere. Her kan man virkelig tale om
at høste af naturens overskud.
På Værnengene ligger der 327 små jagthytter. De første hytter så dagens lys omkring
1930. Alle hytter er bygget af de materialer,
man nu havde i overskud den gang. Gamle
fiskekasser, en skrottet bus osv. Ikke mange
havde bil på den tid, så byggematerialer
måttet transporteres på cykel.
Nogle af de mindste hytter er kun på nogle
få m2.
I 1950 og 10 år frem var der et stort boom
i hyttebyggeriet, og her blev der opført lidt
større hytter, nogle helt op til 30 m2 og med
flere rum. Der er ikke vand og strøm i hytterne. Mere information om hytterne finder
man på: www.vaernhytter.dk

Jernhesten er det foretrukne transportmiddel på Værnet.

Værneengene er et stykke kulturarv, som
heldigvis for lov at blive, også i fremtiden.
For nogle år siden fik alle hytteejere opsagt
deres lejemål. Men gennem forhandlinger
og velvilje fra mange sider kom der en ny
aftale på banen. Så livet på Tipperne kan
forsætte, også ind i fremtiden.
Men fredningen betyder, at hytterne er
totalfredet helt ned i mindste detalje. Alle
hytter er fotograferet på alle leder og kanter,
og ejerne af hytterne må ikke ændre det
mindste på hyttens udseende. Hytterne må
gerne vedligeholdes, men de skal forblive
jagthytter.
Vi er på besøg i „Leonhard“ hytte nummer 144. Hytten er opkaldt efter ham der i
sin tid byggede hytten. Denne første morgen
bød på lidt for flot vejr til trækjagt. Det var
en smule overskyet, en svag østlig vind og
temperaturer på 10 til 12 grader.
De jægere, der ikke har siddet ude og ven-
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tet i flere dage, tager denne morgen ud i god
tid, inden solen står op. For Johnny, som
vi var med, betød det, at der var afgang fra
hytten kl. 04.30. Med gevær, rigeligt med
patroner, jagtstol, rygsæk og hund var det
afsted ud i mørket.
Der må ikke køres ind i området med biler
før solopgang, så eneste transportmiddel er
cykler. Når cyklen ikke kan komme længere, er det på med skridtstøvlerne, gummistøvler rækker ikke, og så på gåben resten
af vejen. Nogle sidder i skjul ude i de mere
åbne arealer, og andre gemmer sig i sivene i
de store våde områder.
Ænder, gæs, forskellige vadefugle, store
stæreflokke, skarver, måger osv. trækker
hele tiden rundt i området. Når luftrummet
over sivene er tomt, ser man hoveder hist og
pist, der stikker op, men så snart en flok gæs
eller ænder nærmer sig, forsvinder hovederne ned i sivene igen.
Omkring kl. 9 opgiver de fleste jagten,
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Morgentrækket er slut.

og små grupper kommer ud af sivene og
begiver sig i retning mod cyklerne. Dem, vi
så denne morgen, havde dog ikke for meget
at bære på, men en enkelt and eller to ænder
var det dog blevet til.
Da jægerne vender tilbage til cyklerne
kommer en enkelt bil stille forbi. Det
viser sig at være et par repræsentanter for
lodsejerne, som er ude og kontrollere, at alle
har indløst jagtkort. Disse kontrollanter har
bemyndigelse til at inddrage jagtkortet, hvis
indehaveren ikke overholder spillets regler.
Det kan være skud der afgives på for lange
hold, anskudte fugle som ikke eftersøges,
jagt uden hund, at køre i bil ind i området
osv.
Overtrædes reglerne, inddrages kortet for
en måned. Overtrædes reglerne igen, inddrages kortet for resten af året. Jægerne fortæller selv, at denne ordning gør, at der er en
stor grad af selvjustits. Et par jægere, som vi
så, skulle være glade for at kontrollanterne
først kom nu, for de havde måske ikke helt

Der spejdes efter ænder.

forstået det med skudafstanden.
Iøvrigt går det beløb, som kommer ind i
jagtleje, ikke i lodsejernes lommer, pengene
indbetales til en velgørende fond.
Største delen af området, ca. 5000 Tønder
land, er privat ejet. Alle, der har gyldigt
jagttegn kan købe jagtkort til området. Det
koster 2000 kr. for en jagtsæson. Men så må
man også gå på jagt i området hver dag fra
1/9 til 31/1.
Det er tilladt at skyde alt, som jagtloven tillader, dog kun med hagl. Så er man ikke kun
til trækjagt efter ænder og gæs, er det også
et fantastisk område, hvor man frit kan gå på
de store åbne arealer med sin hund og skyde
bekkasiner, snepper, harer osv.
Inden vi returnerede til hytte 144, slog vi
et smut forbi en anden gruppe jægere. De
havde sat sig ud i sivene søndag eftermiddag. De havde tilbragt natten på en presenning og var klar, uden at lave forstyrrelser,
da skydetiden gik ind.

Tid til morgenmad i hytte 144.
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Med dem var den enes søn, en knægt på 12
år. Han havde dagen forinden haft det som
juleaften og kunne næsten ikke vente på, at
turen gik ud i sivene.
Da vi stod og talte med dem, kom en lille
flok krikænder forbi. Det lykkes Johnny at
få et godt skud til den ene, som faldt ned
et eller andet sted i det kæmpe sivområde.
Knægten sendte straks hunden ud for at
apportere. Det varede ikke længe, inden den
havde løst opgaven, og Johnny fik overrakt
sin krikand.
En ung gut, der synes, der er alt for mange
år til, han må tage jagttegn, men en kommende jæger som har lært jagten på den helt
rigtige måde.
Tilbage i hytte 144 fik vi serveret et skønt
morgenmåltid. Nemlig æggekage med bacon og cocktailpølser samt masser af kaffe.
Det var mørkt, det var koldt og det var
vådt. Men når der rigtig gang i trækket så
bliver der rigeligt at lave for en jagthund af
rette kaliber.

Et skud, en krikand.
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– FODR DEM DEREFTER

Er du medlem
af Eukanuba
Hunting Team ?
Bliv det og få fordele
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

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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Det er tid for fasanerne.

HØNSEFUGLENE ÅRET RUNDT

Jagttid

Vi er lige midt i jagttiden, og her er det i høj
grad hønsefuglene, der må holde for. Først
har det været agerhønsene, og nu er det så
fasanerne, der må holde for.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Anette Laursen
Det er jagttid på hønsefugle. Alle de mange
timer vi i årets løb har brugt på pasning og
pleje af reviret, skal vi nu have udbetalt
udbytte af i form af kvalitetsjagt på velflyvende agerhøns og fasaner.
Og da vi også har brugt masser af kvalitetstid på at skole og træne hunden til en
effektiv jagthund, går det hele forhåbentlig
op i en højere enhed. Med sublimt førskudsarbejde i form af velgående hunde på såvel
åben mark som i skov og mose. Og med
sikkert og energisk efterskudsarbejde, der
sikrer, at alt skudt vildt kommer på tasken.
Det begynder med den jagtform, som
for mange har 1.-prioritet: Hønsejagten
på gyldne stubmarker under blå septemberhimmel. Og herefter følger efterårets
og vinterens jagter på fasaner, og selvom
sneppen ikke er en hønsefugl, nævner vi den
alligevel her.
De fleste fasaner og snepper skydes i
Danmark vel på drev. Egentlig en skam, for
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begge vildtarter er ensbetydende med fremragende jagt, når de jages med en veldresseret stående hund.

alt andet jagt kræver øvelse og rutine. Der er
faktisk god plads ved siden af fuglene.
Og den berømte forvirringseffekt, som
jægeren udsættes for, når en stærk flok
I september er agerhønsene samlet i flokke. agerhøns (eller ryper) med et brus går på
Fugle, der er et resultat af naturens eget
vingerne, har eviggyldig virkning. Mon den
ikke kan sammenlignes med rovfuglens vætillæg, holder til på de åbne marker, mens
gelsind overfor en hundredtallig stæreflok.
udsatte agerhøns ofte har en forkærlighed
for hegn og remisser.
Det handler om at udvælge netop én fugl.
For naturligvis skyder vi ikke bare ind i
De første er at foretrække, når vi træner
de unge hunde; det er en fordel, at hunden
flokken. Og så skyder vi ikke flokken ned til
lærer, at den skal finde fuglene på åbent felt. mindre en seks (eller syv).
Den kan tidligt nok erfare, at det er lettest at
Revirets foderautomater bør konsekvent
være fyldt op. Efteråret har nok været et
finde vildtet i hegn og remisser.
bugnende spisekammer fyldt af spildkorn,
Men hvad enten fuglene er vilde eller
udsat på korrekt vis, så er jagten på en stærk frø og bær, men det vil gavne revirets hønspredt flok – i roer, kartofler eller efterafsebestand, hvis de i god tid inden vinteren er
grøde – en herlig jagt.
vænnet til foderautomaternes reserver.
Hvis du har sat flere flokke af høns ud på
Nogen tror, at det en let sag at skyde en
agerhøne over en stående hund – man ved jo reviret, søger de måske i løbet af efteråret
sammen i større flokke. Det gør den bestort set hvor og hvornår fuglene kommer.
Men mange har måttet sande, at det ligesom sværlige at jage, - det er de i øvrigt næsten
www.fjd.dk

altid efterhånden som kalenderen nærmer
sig midten af oktober; agerhønsejagt er
septemberjagt.
Fasanerne går deres morgenture på de
åbne marker og langs hegn og gærder.
Mange af de udsatte fasaner forlænger
morgenturene og vender aldrig tilbage til
udsætningspladsen. Måske fordi en gammel kok får lyst til at vise de nye artsfæller
nye terræner. Til stor frustration for rigtigt
mange jægere. Imponerende, at de troligt

sætter fasaner ud år efter år.
Det er fin jagt at jage fasaner med stående
hund i roer og efterafgrøder i efteråret. Og
det er det bestemt også, hvis man går en
mand eller to langs hegn og gærder med en
gammel rutineret hund.
Det kan udvikles til sublimt samarbejde og
måske give en håndfuld kokke på tasken.
Måske falder der også en høne, men vær
opmærksom på, at vil du basere dit revirs
fasanjagt på vilde fugle, så er nænsom
afskydning af høner rigtig god vildtpleje.

En død fasanhøne kommer ikke med et kuld
kyllinger næste forår.
Ellers skyder vi nok de fleste fasaner på
drev, når vi sammen med gode jagtkammerater jager dem i skov, mose, remisser og
rørskær. Det er selskabsjagt med rart socialt
samvær. Afgjort en del af vores jagtudøvelse, som vi også værdsætter.
Knæk og bræk.

Agerhønejagten er slut for i år.

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg
(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere
led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter
Bestil direkte på www.gilpa.dk

Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400
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På sporet
Mange af de stående jagthunde kan blive glimrende schweisshunde, og mange er da også i
schweissregistret. Men hvordan træner man en kommende schweisshund, hvis man vil bibeholde alle de andre jagtegenskaber og dermed også jagtmuligheder?

Tekst: Flemming Thune-Stephensen
Foto: Hanne Buhr m. fl.
Når man har besluttet sig for, at familien
skal beriges med en jagthund, bør man
samtidigt have gjort sig klart, hvilke mål
man har med hunden, samt hvordan disse
mål skal nås.
Almindelig lydighed som hjemkald, sit og/
eller dæk må være et basalt mål for enhver
hundeejer, og som jæger må man desuden
sætte sig det mål, at hunden lærer at apportere, så man med sin hund kan opfylde
lovens krav om, at der på jagt medbringes
en apporterende hund.
I virkeligheden burde alle jagthunde
kunne/skulle bestå den almindelige apporteringsprøve. Disse grundlæggende krav kan
efter den enkelte jægers behov eller personlige præferencer suppleres med en række
yderligere mål for hundens formåen.
Som registreret schweisshundefører er mit
ultimative mål naturligvis, at hunden kan
bestå optagelsesprøven til Schweissregistret,
men desuden vil jeg også gerne, at min hund
kan bruges som jagthund samt begå sig på
markprøver og fuldbrugsprøve.
Det klinger måske fælt i nogles ører,
men jeg har den opfattelse, at jo mere
hundens evner bliver aktiveret, jo bedre
bliver hunden generelt, og den opfattelse
har ingen endnu fremført gode, saglige og
veldokumenterede argumenter imod. Så
derfor mener jeg også, at alle bør give deres
jagthund så alsidig en træning som muligt,
selv om målet ikke er deltagelse i prøver,
men at få en dygtig jagthund, som man med
god samvittighed og stolthed kan medtage
på diverse jagter.

Find dyret!
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Allerede ved hvalpens første måltid, efter
jeg har fået den hjem, lægger jeg et kort spor
med en lille bue for enden, hvor madskålen
stilles i skjul. Sporet kan være blodspor eller
foderslæb. Hvalpen får anvist startstedet og
får så lov til selv at finde frem til madskålen.
Dette gentages ved de følgende måltider,
indtil hvalpen viser, at den godt ved, hvad
det drejer sig om. Jeg har kun oplevet, at det
sker forbavsende hurtigt.

Derefter gøres sporet gradvist længere
og mere bugtet, men det foregår stadig i
haven. Så snart hunden magter det, forlægger jeg videre sportræning til skoven, og
da udelukkende med blod og altid med det
brede halsbånd og schweissline, det fraviger
jeg aldrig.
Jeg har hidtil brugt blod udlagt som sprøjtespor og har endnu ingen erfaring med at
indlede træningen med færtsko.
På dette stadium går jeg over til kun at
træne spor maks. 1 – 2 gange om ugen,
nogle gange endda mindre, hvis hvalpen
ikke viser tilstrækkelig gejst ved træningen.
Alle hvalpe modnes ikke lige hurtigt, og
sporarbejde er koncentrationsarbejde, som
kræver en vis modenhed.
Ved sporets slut lægger jeg et skind eller en
dummy, mens jeg aldrig lægger leverpostej
eller andre godter, derimod opfører jeg ved
sporslut det helt store glædesshow, som med
al tydelighed viser hvalpen, hvor glad og
stolt jeg er, og det gør jeg altid ved sporslut,
også selv om sporarbejdet måske har været
mindre godt.
Lige fra starten begynder jeg også på den
almindelige dressur, og samtidig bruger jeg
fiskestangsmetoden til at stimulere hvalpens
jagtlyst. Al aktivitet foregår i små bidder af
få minutters varighed, så hvalpen hele tiden
bevarer gejsten, for hvalpen lærer ingenting,
når den er træt, og så får træningen karakter
af tvang i stedet for at være motiverende.
Meget tidligt begynder jeg også at tage
hvalpen med i marken, hvor jeg altid går
mod vinden. Hvalpen løber frit, og hvis
den løber til højre, går jeg til venstre og
omvendt. Når hvalpen opdager, at jeg går
den anden vej, varer det ikke ret længe, før
den kommer løbende forbi mig, hvorefter
jeg straks drejer og går modsatte vej. På den
måde lærer hvalpen at anlægge krydssøg
op mod vinden, meget af det ligger sikkert
i generne, men så får jeg det i hvert fald
stimuleret.

apporten.
Når det fungerer i haven, fortsætter jeg
træningen på mark og i skov, hvor jeg også
begynder at træne dirigering, dels ligeud
langs et markskel eller et levende hegn, dels
højre-venstre og bagud efter ur-metoden.
Næste fase i apporteringstræningen er
ræveapport, hvor jeg tilstræber at gøre det så
positivt som muligt. Første dag får hunden
meget ros for blot at snuse til ræven, næste
dag forsøger jeg med glade udbrud at få
hunden til at tage fat i ræven og så fremdeles, og i løbet af få dage lykkes det på den
måde som oftest at få hunden til at komme
med ræven, men ellers må jeg anvende
konsekvens-apport.
Den videre træning af ræveapport foregår
ligesom ved almindelig apporteringstræning ved at gøre det vanskeligere og bygge
afstand på. Når det fungerer, træner jeg ikke
ræv ret ofte.
Tilvænning til vand og efterfølgende
vandtræning indledes, lige så snart vandtemperaturen er blevet tilpas høj. Hvis hvalpen
ikke af sig selv går i vandet, går jeg selv ud
i vandet medbringende fiskestangen, som
hvalpen kender og er meget glad for. Jeg
står ude i vandet og leger med fiskestangen,
men uden at kalde på hvalpen eller iøvrigt
vise den opmærksomhed. Som regel varer
det ikke ret lang tid, før det bliver for spændende for hvalpen, og den kommer på eget
initiativ ud til mig, hvor den så får meget
ros, og vi leger lidt med fiskestangen, og jeg

Artiklens forfatter efter en vellykket eftersøgning.
Privatfoto.

prøver at gøre det så sjovt som muligt.
I løbet af meget kort tid er hvalpen blevet
fortrolig med vand og forbinder det med
noget positivt, fordi det hver gang har været
sjovt. Når apportering på land er i orden,
begynder apporteringstræningen i vand.
Senere begynder jeg at træne dirigering i
vand, men først når det fungerer på land.
Mine træningsmetoder er baseret på de
tre k-er, kærlighed, krav og konsekvens.
Kærlighed fordi den indlæring, der er
opnået ved positiv stimulans, bundfældes
meget bedre end den, der baseres på tvang
og frygt, og man opnår en langt mere påli-

Er du sikker. Når hunden efterhånden forstår dette, vil den, når den har fat i sporet, stå i stram line og vente på
at komme videre.

Apporteringstræning begynder jeg
ikke på, før hvalpen har skiftet tænder,
men straks derefter går jeg i gang med
konsekvens-apportering, som finder sted i
bryggerset, hvor der er godt styr på hvalpen
og uden forstyrrende elementer. Konsekvens-apportering afviger fra den tidligere
tvangs-apportering ved, at der ikke på noget
tidspunkt anvendes voldelige metoder, men
i begyndelsen anvendes en mild form for
tvang samtidig med, at jeg hele tiden støtter
hvalpen.
Når hunden i bryggerset har lært på ordre
at tage apporten samt samle den op fra gulvet, foregår den videre træning i haven, hvor
jeg både bygger afstand på og begynder at
gøre apporteringen sværere ved at gemme
www.fjd.dk
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jeg nødigere ville dele soveværelse med end
med en hund.

Schweisshundene er uundværlige i forbindelse med jagt på klovbærende vildt.

delig hund, desuden er træningen væsentlig
mere behagelig for både hund og fører. Krav
fordi det hele bliver langt mere spændende
for hunden, hvis den bliver udfordret, ellers
ender det i kedsommelig rutine. Konsekvens, fordi hunden aldrig må få det indtryk,
at en ordre snarere er et forhandlingsoplæg
fremfor et krav, der skal opfyldes.
Og så kan jeg tilføje et fjerde k, nemlig
kontakt. En god kontakt mellem ejer og

hund er fundamentalt for at udvikle et godt
og tillidsfuldt samarbejde. Hunden er af
natur et flokdyr, og den værste straf, man
kan give hunden, er derfor at lukke den ude
af flokken. Derfor tilstræber jeg at være så
meget sammen med min hund som muligt,
hvilket bl.a. betyder, at min hund sover i
soveværelset ved siden af min seng. Føj for
s.... vil mange sikkert sige, dertil kan jeg
kun svare, at jeg kender flere mennesker,

Men tilbage til sportræningen, hvor jeg
samtidig med, at den starter,begynder. at
træne verharren, som betyder, at jeg, når
hunden har godt fat i sporet, gradvist standser op, så hunden står i stram line, hvorefter
jeg spørger: - Er du sikker. Når hunden
efterhånden forstår dette, vil den, når den
har fat i sporet, stå i stram line og vente på
at komme videre.
Hvis den derimod ikke er på sporet, begynder den at krydse rundt for at finde sporet
igen. Denne metode har jeg stor glæde af på
både prøver og praktiske eftersøgninger.
Jeg tilpasser altid blodmængden til sporets
længde, så når der skal bruges 2,5 dl blod til
400 meter, anvender jeg eksempelvis ¼ af
denne mængde til 100 meter spor.
Sporet gøres gradvis længere og vanskeligere, men stadig med skyldigt hensyn til
hvalpens udviklingstrin.
Det varer dog sjældent længe, før hvalpen
går 400 meter og også klarer flere knæk. På
dette tidspunkt er hunden klar til schweissprøve 400 meter/3 timer.
Hvis denne bestås. udbygges træningen,
så sporet kommer til at stå længere og
længere op til godt 20 timer, og der lægges
flere knæk på samt wiedergang, stjerne og
rundgang. Samtidig begynder jeg at udnytte

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
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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.

terrænet, så sporet får et mere naturligt forløb i stedet for slavisk at følge sporskitsen
fra schweissprøve-reglerne.
Når hunden magter sådanne spor, melder
jeg til schweissprøve 400 meter/20 timer, og
hvis den bestås, er næste skridt at melde til
optagelsesprøve til Schweissregistret.

Kandidater til DJUs udvalg

Ovenstående er en beskrivelse af, hvordan
jeg arbejder med en hvalp/unghund, og
beskrivelsen er ikke fuldstændig. Jeg påstår
ikke, at det er sådan, det skal gøres, for dels
er hunde forskellige, og det er ejerne også,
så selvom det har virket for mig, er det ikke
sikkert, at andre vil få den samme positive
oplevelse.
Det er imidlertid vigtigt, at man hele tiden
er opmærksom på hunden, så man ikke går
for hurtigt frem, skulle det alligevel ske, må
man gå tilbage til det stadium, hvor tingene
fungerede, og så arbejde sig langsomt frem
der fra.
Uanset hvilken metode, man vælger at
træne efter, skal man altid skrive sig bag
øret, at det som oftest ikke er hundens evner,
der sætter begrænsningen, men snarere førerens evner til at udnytte hundens evner.

Dommerudvalg
Joakim Skovgaard Larsen er på valg og kan modtage genvalg.
Markprøveudvalg
Lars Nielsen er på valg og kan ikke modtage valg. Poul Bislev er på valg og kan modtage genvalg.
Slæb- og apporteringsprøveudvalg
Erling Pedersen er på valg og kan genvælges.
Forslag til kandidater bedes fremsendt til DJU’s sekretariat senest den 1. november
2014.
Med venlig hilsen
Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær

Til Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub, FJD og FJD’s specialklubber
Vedr.: Valg til Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) udvalgsposter
Hermed indkaldes forslag til kandidater til de udvalgsposter, som skal besættes på
DJU’s bestyrelsesmøde 16. februar 2015.
Følgende udvalgsmedlemmer er på valg:

Der er pligt til at eftersøge
I Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt står der:
Eftersøgning og aflivning af nødstedt
vildt
§ 1. Såfremt der under jagt på klovbærende vildt konstateres tegn på anskydning
af sådant vildt, skal indehaveren/indehaverne af jagtretten, hvis vildtet ikke er
fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til
solnedgang) efter anskydningen, sørge for,
at der med henblik på aflivning af vildtet
tilkaldes en hundefører bemyndiget af
Skov- og Naturstyrelsen efter § 2, stk. 1,
Stk. 2. Deltager indehaveren/indehaverne
af jagtretten ikke selv i jagten, påhviler
forpligtelsen til at tilkalde en hundefører som foreskrevet i stk. 1, den, der har
anskudt vildtet.
§ 2. Skov- og Naturstyrelsen kan bemyndige hundeførere og andre til at eftersøge
og aflive anskudt eller på anden måde
nødstedt vildt, herunder fugle, der findes
indsmurt i olie.
Stk. 2. De personer, der er bemyndiget
efter stk. 1, har mod forevisning af behørig
legitimation uden retskendelse adgang til
privat område, når formålet er at eftersøge
og aflive nødstedt vildt, jf. lovens § 11,
stk. 1.
Stk. 3. Legitimerede hundeførere bemyndiget efter stk. 1, må under eftersøgning
efter § 1, stk. 1, ikke medtage andre hunde
end den af legitimationen omfattede
schweisshund. Hundeføreren kan medtage
jagtvåben samt én ubevæbnet hjælper.
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Tekst: Torben K. Simonsen og Kent
Hvirring Jensen
Foto: Kim Henriksen m. fl.

Skovprøven
Hvad er det, og hvad er det ikke
Det er ikke en markprøve som
andre, - nej, langtfra.
Desværre er der endnu engagerede hundefolk, der har
den opfattelse: - Vi har prøver
nok.

Blandt jægere er det almindeligt at høre,
at engelske hunde er smukke, har næse
og -- og - men de kan ikke bruges til alm
jagt. - De render ad H... til de går på jagt i
nabosognet osv. osv Markprøvehunde kan
ikke bruges til alm. jagt alt det har du nok
hørt adskillige gange.
Ingemann Albrechtsen har gået på jagt
fra drengeårene med faderen, som i øvrigt
også deltog i markprøver. Ingemann kan
jægerhåndværket, fra: find, fæld til færdigret. Hans hunde går på jagt for ham. Antal
fældet vildt er stort, men uinteressant. For
hvad, der tæller, er: Samarbejdet med hund
og fører. Samme hunde på markprøve, på
fjeldet, mark, i klit og i skov.
Den igennem årtier opnåede indsigt, viden
og erfaring har Ingemann brugt megen tid
på at give videre, - til dig, kære læser. Tag
imod den. Indsatsen, der er gennemtænkt og
gennemarbejdet, hedder SKOVPRØVEN.
Praktisk foregår prøven i marts, indtil
videre kun nær Skagen. Her er få fasaner,
hvorfor det er snepper, man fokuserer på.
For at kunne deltage på prøven, skal
hunden have ikke mindre end 1. pæmie i
åben klasse. Altså hunde der har vist, at de
kan gå på mark og gå stort, - kontinentale
som engelske. Disse tophunde skal nu vise
deres mentale evner, omstillingsevne til at
arbejde i skov og i nær kontakt med fører.
Dette kræver det ypperste. Det er krav, som

20

www.fjd.dk

kun de færreste kan præstere – dette absolutte topniveau. Regelret jagt med stående
fuglehund?
Disse ekvipager - hund og fører - er
eliten. Det er formidabelt. Her ses samarbejde, – kun lidt fløjten, sagte kommandoer,
dirigering, ofte kun en håndbevægelse. Det
er betagende.
Kom og se toppen af hunde på toppen af
Danmark.
Spørgsmål: Hvad drejer prøverne sig om?
Svaret må være: Dette.
På den seneste prøve så vi en Gordon
Setter, jagtchamp,. arbejde for sin fører.
Bemærk der blev ikke brugt fløjte. Alligevel
første vinder. Ejeren Kent Hvirring blev
spurgt: - Hvad bruger du hunden til? Svar:
- Al jagt.
-Der er prøver nok. Ja, der er heldigvis
mange. Men, der er kun een elitærprøve.
I 20 - 30 år har jeg hørt om tilbagegang
for den stående hund, og, hvordan får vi
fat i flere jægere. Her vises vejen. Her er
fremtiden.
Men hvad kan en skovchampion? Hvad
er det for en hund? Redaktionen har bedt
ejeren af Danmarks hidtil eneste skovchampion, Kent Hvirring Jensen beskrive sin
hund.
Når jeg skal forklare, hvad jeg mener med
jagtforstand, er det i høj grad hundens evne
til at omstille til netop den opgave, der
venter den:
Skal vi på sneppejagt, indstiller han
omgående sigtekornet på snepper, og jagter
i konstant kontakt med mig, uanset hvor
tæt skoven er. Evnen til at finde snepper
er steget i takt med antallet af jagtture, og
jagtlysten gør, at han stort set aldrig trættes
under jagten.
På andejagten kan han sidde i timer uden
at sige en lyd og afventer roligt ændernes

Skovjægeren med sin hund.

ankomst med en smule sitren.
På drivjagter, hvor der er flere hunde i søg
sammen, har han lært sig at jage på samme
måde, som når vi jager snepper. Han går
aldrig efter hårvildt, eller lader sig ophidse
synderligt af de ofte mange andre hunde. Alligevel elsker han at apportere en stor hare.
Skal vi på markprøve, ved han straks, at
der her stilles helt andre krav til søg, lydighed mv.
Med andre ord tror jeg, at det vil blive meget svært at få en skovchampion, der ikke er
udrustet med jagtforstand. I mange tilfælde
vil den mangle den altafgørende kontakt
med føreren.
Måske lyder det skørt i nogens ører, men
jeg har en helt klar fornemmelse af, at
Gangster - ”Skovsvampen” som min datter
kalder ham, fornemmer, hvor jeg synes,
han skal løbe hen, inden jeg når at pege i
retningen. (Evnen fremkommer sikkert ved
de fleste hunde, ved at de bliver brugt meget
flittigt på forskellige jagtformer med den
samme fører, herunder markprøver). At han
virkelig elsker at gå på sneppejagt, har han
flere gange bevist ved at stille sig op i den
flotteste stand bag mig, når han ser bilen.
Jeg er overbevist om, at han gør det for at
trække tiden, og jeg kan ikke lade være med
at more mig lidt over det hver gang.
Jeg har været heldig at få sådan en hund,
og jeg er sikker på, at enhver jæger med blot
en lille smule interesse for hundearbejde
kunne have fået en fremragende jagthund ud
af ham.
En stående fuglehund, der bliver Dansk
Skovfuglechampion, har bevist at den besidder en høj grad af alsidighed, (hvilket altid
har været Ingemann Albrechtsens mål med
skovprøven),) og den vil kunne bruges på
alle jagtformer - undtaget gravjagt. Faktisk
kunne jeg da godt ønske mig nogle større
ræve, der kunne grave nogle større huller. Vi er i hvert fald klar!

„Skovsvampen“, Gangster sammen med Kent Hvirring Jensens søn. Det gav snepper på tasken.
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Tekst og fotos: Hanne Buhr

HZP på Langeland
En septemberdag på Langeland i samvær med entusiatiske Kleiner Münsterländer-folk fra
Danmark, Sverige og Tyskland hvor en af de første HZPO-prøver på dansk jord blev afviklet.

Der var en god stemning dagen igennem…
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Indbydelsen til HZP-prøverne i Danmark
var med afsenderadresse Kleiner Münsterländer, Viszla, Langhår, Drentsche
Patrijshond, Korthår og Weimaraner, men
alle kontinentale hunderacer var velkomne.
Kravet var, at hunden var født i foregående
kalenderår, dog + 3 måneder – dvs. hunde
født efter 1.10.2012 kunne melde til prøven.
Dagens program
På denne dag deltog fem Kleiner Münsterländere. Èn person var dobbeltfører og
havde taget turen fra Sverige. Aldersfordelingen var tre hunde på ca. 15 måneder og to
hunde på ca. 23 måneder.
Der var inviteret dommere fra Tyskland –
ikke færre end fire personer skulle dømme,
men tre dommere er normen for denne slags
prøver.
HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) er en
tysk anlægsprøve for unge hunde og kort
fortalt omfatter afprøvningen (i Danmark)
følgende:
Standanlæg, søg, næsearbejde, sporarbejde,
arbejdsglæde samt ”evnen til at blive ført”.
Desuden dressurfagene apportering, fugleog hårvildtslæb samt lydighed. Hver enkelt
karakter ganges med et fagtal. Det er ikke
muligt at bestå prøven, såfremt hunden ikke
bringer det fundne vildt i slæb- og vanddisciplinen. Den højeste karakter på skalaen
er 12 og en hund skal have minimum 3
(”tilstrækkelig”) i alle fag for at bestå.
Efter morgenmad og parole skulle vi i
arbejdstøjet. Der var en god stemning hundeførere og dommere imellem og en festlig
blanding af tyske, svenske og danske gloser.
To af dommerne havde hver enkelt hund
i hænderne – kiggede tandsæt og bedømte
temperament, mens de to andre dommere
efterfølgende så hunden løs på et lille stykke
brak.
Derefter gik den egentlige afprøvning i
gang. Det var tydeligt, at der var nerver på
hos hundeførerne, så alt var som det skulle
være! Vejret var ”godt hundevejr” med en
god vind og ca. 15-18 grader.
Standanlæg var første punkt på dagsordenen. Alle hunde fik mulighed for fasaner
og alle udnyttede chancen tilfredsstillende.
Hundene skulle ikke vise avance, men de
blev trukket fra standen, så næste hund også
havde muligheden for (samme) fugl.
Marksøget fulgte efter og alle hunde havde
korte enkeltslip. Mens hunden var i søg blev
to skud affyret i luften med haglgevær. Dette
for at se reaktionen og teste skudfastheden.
Der var fasaner på terrænet og hér blev
hundens næsearbejde ligeledes bedømt –
mærkede den fuglene, havde den stand, etc..
Vandarbejdet foregik i et relativt lille
mosehul med gode muligheder for at vise
svømmeegenskaber.
Man afprøvede én hund af gangen; de resterende hunde var langt fra afprøvningsstedet og kunne derfor ikke ”lure” fiduserne…
Vandarbejdet foregår i to tempi: først en

Der tjekkes bl.a. tænder inden den egentlige afprøvning starter.

markering ca. 15 m ude på åbent vandspejl.
Når hunden nærmer sig anden skydes med
haglgevær i vandoverfladen i retning mod
den markerede and og hunden skal efterfølgende og uden kontakt fra fører apportere
emnet og bringe dette. Det lykkedes for alle
hunde og de tog skudseancen forbavsende
fint.
I direkte forlængelse af markeringsopgaven følger et frit søg i mosen med en skjult
udlagt and (i siv) ca. 25 m fra stedet, hvorfra
føreren sender sin hund. Igen bør apportering af emnet foregå spontant.
Det var et noget blandet indtryk hundene
og førerne (!) gav på denne deldisciplin og
én hund klarede ikke opgaven på tilstrækkelig vis, da den forlod det udlagte emne.
Slæbarbejdet bestod på dagen af kaninslæb
og andeslæb, hhv. 300 og 150 m med to
knæk, udlagt i medvind lige før hunden
skulle på sporet.
De resterende fire hunde klarede opgaverne
fornuftigt og apporterede spontant emnet for
enden af sporet.
Der var efterfølgende lidt – meget lidt! –

marksøg, igen i enkeltsøg. Der var denne
gang ingen fugle på terrænet.
Tanker omkring dagens HZP
Jeg havde ikke rigtig en idé om, hvad jeg
ville opleve på dagen, da én ting er at læse
et prøve-regelsæt, noget andet er at se tingene udført i praksis.
Den lokale prøveleder Palle Jørgensen samt
sekretær Henrik Raae Andersen var gode
til undervejs i forløbet at fortælle mig om
prøven og dennes betydning. Dette til trods
for at de begge førte hund på dagen.
Idéen med at ”kopiere” en tysk prøveform
bunder i, at der foreligger en database
med informationer i form af karakterer på
tusindvis af afprøvede hunde. Derved er det
muligt at lave statistik på et ens grundlag.
Danske hunde, som bliver bedømt med
samme karakterskala, vil derfor kunne indgå
i denne store pulje af informationer og det
vil ifølge Palle og Henrik blive et værdifuldt
værktøj i avls-øjemed. Hvor er den enkelte
hunds svage og stærke sider, er der blodlinjer der er bedre end andre, etc..

Et af delelementerne i bedømmelsen er Stand. Det lykkedes fint hér.
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•

anlægsklasse) og en udstilling, kan give
adgang til det tyske avlsregister. Derfor
bør der efter min mening, være en ret
stram linje mht. hvor gavmilde dommerne skal være!
Elementerne på prøven er relevante
for en god jagthund, men jeg finder
dog sværhedsgraden specielt på vand
værende mangelfuld. Jeg så på dagen
ikke meget selvstændigt hundearbejde
på and nr. to – altså den and, som var
skjult apport i sivbræmme. Desuden
kan det overvejes hvorvidt skud på
vand med hunden i umiddelbar nærhed
er forsvarligt? Det kræver i alle fald
en meget erfaren person, hvis dette
moment skal udføres forsvarligt.

Kan HZP bruges?
Det er altid interessant at møde entusiastiske
og engagerede personer, og dét var alle deltagere i hvert fald på denne dag. Tak til Palle
Der skydes over hunden, mens den arbejder med en markering.
og Henrik, m.fl., for en god dag i marken.
Men man kan sommetider brænde så
Overvejelser omkring HZP, set med de
Jeg sidder tilbage med en noget blandet
meget for en sag, at man glemmer at se
kritiske øjne –
fornemmelse efter dagens afprøvning. Der
objektivt på tingene. Det er nok en fornem•
Jeg mangler at se hundene arbejde sam- melse vi alle kender.
er altid både positivt og negativt at sige om
men eller bare være sammen. Det hele
et prøveforløb og jeg har naturligvis gjort
. Det synes jeg dagen bar præg af.
er baseret på én hund af gangen. Man
mig nogle tanker.
Det er ingen sag at kopiere en prøveform
ser ikke hundenes indbyrdes forhold.
- i dette tilfælde en udenlandsk - men kan
Det synes jeg er en kæmpe mangel.
For at starte med de positive ting den bruges til vores jagthunde og nok endnu
Mentaliteten blandt vore hunde er for
•
Dommerne dømmer meget positivt
vigtigere: er der nogle hundeførere, som har
mig én af de vigtigste ting at få med i
og hver hund får flere chancer for at
lyst til at stille på en sådan prøve?
en bedømmelse. Her kan man i principforbedre sig pointmæssigt. Selvfølgelig
Man skal være meget forsigtig med at
pet bestå en prøve med en hund, som er basere bedømmelsen af prøveformen på én
uden at prøvereglerne kompromitteres!
aggressiv overfor andre hunde!
•
Et flerdommersystem finder jeg er en
prøve. Men min umiddelbare holdning efter
•
Tiden på marken var denne dag meget
god måde at ”få det hele med på”. Det
overværelse af denne HZP er, at hundene
begrænset. Dommerne så hundene
er forskellige øjne, der ser, og domviser for lidt (med undtagelse af arbejde på
lægge et søg op, fik information om
merne på denne dag havde i hvert fald
slæbsporene). I min verden mangler hele
hunden var skudræd, de fandt (måske)
nogle diskussioner om hundene. Det
den mentale del og i betragtning af hundefugl under søget og fik bedømt hundens nes alder er der for lidt udfordring.
må alt andet lige give et mere nuanceret
næsearbejde og kontakt med fører.
billede af hver enkelt præstation…
I det etablerede danske markprøvesystem
•
Kan dommerne gennemskue hvad der
•
Prøvens elementer på denne dag er
er der helt sikkert ting, som kunne gøres aner instinkter og hvad der er tillært? Det derledes, men det samme gør sig efter min
fornuftige og jagtrelevante. Havde det
klassiske spørgsmål når det drejer sig
været i Tyskland kunne prøven desuden
vurdering også gældende for HZP.
om en anlægsprøve. Desuden fandt jeg
have Harespor og Arbejde med levende
dommerne være meget positive med
and inkluderet. Disciplinen Harespor
deres karakterer. Dette er i Tyskland en
tror jeg faktisk aldrig jeg kommer til at
prøve, som sammen med VJP (forårsforstå – men det er en anden historie…
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KURSER & UDDANNELSE
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FOREDRAG
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Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina
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LOW GRAIN

3. GENERATIONS HUNDEFODER
OP TIL 70% KØD OG GRØNTSAGER
= høj fordøjelighed og udnyttelse

LOW GRAIN FORMULA

= enestående kombination af kylling
og grøntsager som sikrer sund fordøjelse og hjælper med forebyggelse
af fødevareintolerance

SKÅNSOMT BEHANDLET

kylling / laks / kalkun / lammekød
& kartofler

LOW GRAIN TIL LAVPRIS

Profine SuperPremium er udviklet i overensstemmelse med
de seneste videnskabelige data om hundes ernæring
Læs mere på www.petsdirect.dk, Thorsvej 106, 7200 Grindsted, Tlf: +45 75 33 75 55
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Schackenborgs
For få år siden var der næsten ingen høns på
Schackenborg. I foråret talte man næsten 20 par pr.
100 ha i det område, hvor man gør en særlig indsats
for markvildtet.

agerhøns

Agerhøns i lav flugt over markerne. det syn kan man igen opleve på Schackenborg.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Anette Laursen m. fl.
Der havde gået vedholdende rygter om, at
der var rigtig mange parhøns på Schackenborg i foråret, og at det var noget ret nyt.
En aftale kom i stand med skytte Martin
Petersen, og i begyndelsen af september
mødte undertegnede op for at høre om,
hvad hemmeligheden er, og se de tiltag, der
åbenbart virker så godt.
Det var ikke det bedste vejr, da kursen blev
sat mod grænselandet, men over middag
klarede det op, og Martin Petersen kunne
tage imod i dejligt sensommervejr. Kort
efter sad vi i landroveren og var på vej ud
i terrænet, hvor snakken begyndte. – Min
målsætning er helt præcist at forsøge at
skabe en af de største forårsbestande af
agerhøns, forklarer Martin Petersen, og drivkraften er naturligvis ud over interesse for
agerhønen, at vi sælger agerhønejagter her
på stedet. – Det hele skal naturligvis løbe

26

rundt.
Det er store vidder, vi bevæger os rundt på,
og på grund af det gamle marsklandskab er
det fladt, så man kan se utrolig langt. Her er
stubmarker, nysåede rapsmarker og marker,
der er i gang med at blive tilsået med hvede.
Men over alt brydes fladerne af store zoner
med forskellige vildtafgrøder. Zonerne ligger mange steder i tilknytning til afvandingskanaler og hegn, så de på den måde får
yderlige tyngde i landskabet.
Martin Petersen fortæller, at da han begyndte sit projekt for fire år siden, var der
syv par agerhøns på de 300 ha, hvor han
arbejder med markvildtet. Der hører i alt ca.
600 ha agerland under Schackenborg, og da
man talte i foråret fandt man 57 par. Det kan
da kaldes en stigning, der vil noget, og på
grund af de mange parhøns lagde Schackenborg terræn til Danmarks Jægerforbunds
www.fjd.dk

forårsvinderklasse. – Vi brugte nu ikke ret
meget terræn, forklarer Martin Petersen.
– For enten var hundene hurtigt smidt ud,
eller også havde de ordnet paragrafferne for
videre deltagelse.
Vi gør holdt midt ude i terrænet for at
se nærmere på faunazonerne og de udsætningsmetoder, som Martin Petersen bruger.
Faunazonerne på Schackenborg er 10 m.
brede. Det er den maksimale zonebredde,
man må have i henhold til de bestemmelser,
der gælder for naturvenlige tiltag i marken.
– Det gør vi af nemhedshensyn, forklarer
Martin Petersen og tilføjer: - På den måde
kan vi flere funktioner i den samme zone.
- Vi kan have redeskjul, kyllingezone og
en god stærk zone, der skaber dækning i
efterår- og vintermånederne.
Men hvad er det så for plantearter, der

Faunazoner giver gode skjulemuligheder for agerhønsene.

Skytte og vildtforvalter på Schackenborg, Martin Petersen. Foto: Flemming Østergaard.

Plastspand med røde drikkenipler.
Det er meget effektivt. Foto: Flemming Østergaard.

anvendes i zonerne. Til skjul anvender
Martin Petersen de kendte tuegræsser, og i
kyllingezonen er det bl.a. quinoa og cikorie,
som Martin Petersen er vældig glad for.
I dækningszonen er det fortrinsvis fodermarvkål, der anvendes, og her bruger han
den engelske fodermarvkål. – Den er meget
bedre end den tyske, som vi ellers kender. –
Den er meget mere vejrbestandig og busker
langt bedre end den gængse fodermarvkål
og er med i de fleste af de fem forskellige
vildtblandinger, han anvender..
Mange landmænd vil nok kvie sig ved at
anlægge faunazoner på 10 meter, men skytten på Schackenborg mener ikke, at man
sådan set samlet anvender ret store arealer
til formålet. – Vi anlægger dem bare de
rigtige steder efter aftale med landbruget.
– De brede zoner har også den fordel, at
fasanerne bruger dem, og det konstaterer vi

Faunazone op mod levende hegn. Al udsætning foregår i forbindelse med
zonerne. Foto: Flemming Østergaard.

ved selvsyn. Da vi kommer kørende, vælter
fasanerne ud og sætter kursen mod den
nærliggende skov.
Og selvfølgelig holder agerhønsene til i
zonerne. En stor flok tager til vingerne, da vi
runder et hjørne, og den smider sig hurtigt i
en anden zone. Når det gælder agerhønsene,
så har Martin Petersen gjort den iagttagelse,
at om dagen holder de til i zonerne, men
om aftenen trækker de ud på stubben for at
tilbringe natten der. Næste dag er de igen
tilbage i zonerne. Det er i øvrigt også her
alle foderautomater er placeret.
Forklaringen er snublende nær. – Om
dagen kan de være i fred for rovfuglene i
zonerne, og om natten kan de være i fred for
ræven ude på stubben, fortæller skytten.
Mange af stubmarkerne har også efterafgrøder, og på Schackenborg sprøjter man
ikke markerne ned om efteråret. På den
www.fjd.dk

måde bliver markerne også glimrende overvintringsbiotoper for hønsene.
Naturligvis kommer den store agerhønebestand på Schackenborg ikke ud af ingen
ting. Der udsætter hvert en del høns på
terrænet, som bl. a danner grundlag for
jagterne. Martin Petersen udsætter familieflokke. Udsætningsvoliererne står alle
i kanten af en faunazone. Han bruger 17
dage gamle kyllinger til et par høns. 16
stk. I volieren er der såvel en vandautomat
som en foderautomat. Hvis vejret er dårligt
overdækkes volieren.
Vandautomaten består af en spand, hvor
der er skuet tre små røde drikkenipler ind i
siden på spanden helt nede i bunden. Den
røde farve stimulerer kyllingerne, og når de
prikker til niplen, kommer der nogle dråber
vand ud. (De fås hos America i Thisted for
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Faunazone med engelske fodermarvkål. Bemærk den mere blå farve. De engelske fodermarvkål busker bedre
end de traditionelle. Foto: Flemming Østergaard.

Faunazone midt i marken etablevet ved at undlade at tilså en stribe, som så efterfølgende er tilsået med vildtafgrøder. Foto: Flemming Østergaard.

Pointerstand. Her er der agerhøns. Foto: Flemming Sørensen.
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medens 8,75 kr. pr. stk. Red.) – Det fungerer
perfekt, forklarer Martin Petersen, og hvad
foderautomaten angår, så slår jeg til den
hver dag de første dage. – Så har de gamle
høns funder fidusen og sørger for, at kyllingerne har det nødvendige foder. Sidegevinsten er naturligvis, at kyllingerne fra starten
lærer at bruge en foderautomat.
Efter en uge lukkes der op for kyllingerne,
og efter yderligere en uge følger de gamle
fugle efter. – Det går rigtig fint, forklarer
han, og jeg forsøger at komme så tæt på det
naturlige som over hovedet muligt. – Når
agerhønejagten går ind skal kyllingerne
helst have en alder, der svarer til alderen på
dem, som naturen har frembragt.
Flokkene færdes nu i og ved faunastriberne, og da der har lært at bruge foderautomaterne, er det tilsyneladende ikke vanskeligt at få dem til at blive i området.
Det kan heller ikke undgås, at snakken
falder på prædatorkontrol, og naturligvis gør
man, hvad der muligt for at holde prædatorer som ræv og krage nede på Schackenborg. Men den værste plage for skytte
Martin Petersen er ikke rovfugle, som nogle
måske vil tro, men råger. – Vi har dem her
ofte hver dag i kæmpe flokke, og de kan meget nemt tømme en foderautomat, der ellers
var tiltænkt fasaner og agerhøns, forklarer
Martin, og han punkterer også opfattelsen
af, at de kun er vegetarer. – Det er ikke
ualmindeligt om foråret at se en flok råger
slå ned på harekillinger og fortære dem til
fokost.
Musvåger er ikke noget problem, og
Martin Petersen synes kun, at duehøgen
kan være generende i en kort periode, hvor
ungerne skal lære at jage. – Men når vi har
de gode vildt- og faunazoner, er der jo hele
tiden steder, hvor fuglene kan søge dækning,
hvorfor prædationen ikke bliver ret stor,
tilføjer han.
Det var en spændende og tankevækkende
eftermiddag på Schackenborg, og mundvandet kan ikke andet end få frit løb hos en der
elsker jagten med stående hund og jagten
over store stubmarker efter bondemarkens
brune fugl.
Det bliver spændende at se, hvor udviklingen fører hen, hvor stor bestanden bliver.
Det første fingerpeg får vi til foråret, hvor
Schackenborg igen lægger terræn til en
markprøve. Men uanset hvor godt resultatet
bliver, og hvor stor fremgang, der kan spores, så skal man huske, at Martin Petersen
ikke er kommet sovende til sine fantastiske
resultater.
Lad os håbe, at man fortsat vil have kræfter
og lyst til at arbejde med agerhønen, og
skabe et agerhøneparadis i Tøndermarsken.
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Fasanen apporteres med stor
iver i den nedgående sol.
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Dage derude
Det er nu, vi høster frugten af al træning og dressur. Det er nu og i de kommende måneder, vi
skal være der ude, hvor vi kommer så tæt på naturen, som ingen andre. Vi skal være der ude,
hvor livet virkelig leves i selskab med en dejlig jagthund.

Tekst: Hundemanden
Foto: Kim henriksen m. fl.

Vi er lige midt i jagttiden. For mange den
skønneste tid på året. Det er ofte hektisk,
man skal nå så meget på så kort tid.
Fælles for alle bladets læsere er, at alle har
en eller anden stående jagthund på matriklen. Nogle har endog flere. De er af forskellige race. De har forskelligt udseende, og
de har forskellig alder. Vi bruger dem heller
ikke til det samme, men alligevel har vi
noget til fælles. Vi glæder os usigeligt til at
komme på jagt.
Og hvad er det så, der trækker? Igen noget
forskelligt, men det fælles element er nok,
at for rigtig mange så kan den første jagtdag
måle sig med juleaften, og vel at mærke
juleaften fra den gang, vi var børn. Forventningens glæde er ganske enkelt overstrømmende, og man kan næsten ikke finde ro og
vente de allersidste dage.
Premieren på andejagten. Mange tager af
sted længe før det er nødvendigt, men man
må ud til fjorden og møde alle de andre, få
en snak og få sovet lidt, inden det går løs.
De sad tæt sammen i kanten af pilekrattet.
Han snakkede med hunden, og den trykkede
sig ind til ham. Der var ro og fortrolighed
over sceneriet. Det var en smuk og stille aften, men der var endnu ikke kommet ænder,
og der var kun en lille halv time igen.
Pludselig drejede hunden hovedet og
løftede ørerne. Jægeren så det og spejdede
mod sydvest. Jo der. Nu kunne han også se
dem. Det var tre ænder med kurs mod mosen. - Bare de nu ville ned, gik det gennem
hans hoved, men ænderne fortsatte forbi
uden for skudhold. Han holdt sig for næsen

og rappede et par gange. Ingen reaktion.
Han prøvede igen, og nu svaredes der et
sted oppe under den mørke himmel. Lyden
kom nærmere, og nu kom ænderne bag fra
og passerer i fuld fart til højre for ham i
ganske lav højde. Han gav et enkelt rap og
de tre ænder drejede og kom lige mod ham.
Han lod dem komme helt ind og holdt så på
anden længst til højre. Den tegnede i skuddet, men holdt sig alligevel på vingerne.
Han undlod at skyde igen, og nu tabte anden
højde, og han hørte den falde ned langt inde
over pilekrattet.
Nu måtte det være eksamenstid. Nu måtte
træning og dressur stå sin prøve. - Apport!
Hunden forsvandt glad ind i mosen. Han
kunne intet gøre bare vente. Han hørte den
arbejde. Han hørte lyd af plasken i vand og
grene der trædes ned. Og så hørte han lyden
af en prustende hund ganske tæt ved. Våd
og stolt dukkede den ud af buskene med
anden i munden. Den satte sig. Værsgo.
Længe sad de sammen mand og hund.
Den første hønsejagt. Det er næsten ikke
til at vente på bruset fra den første agerhøneflok. Det er så fantastisk. Det er så
livgivende, at det må opleves igen og igen,
år efter år.
Vi gik over midtjyske terræner en blanding
af stub, græs, kartofler, heder og enge. Høns
var der nok af. De kaldte alle vegne, og vi
havde fået flokkene spredt godt og grundigt.
Vi nød synet. Det ihærdige søg som pludselig blev afbrudt af at hunden kastede sig
rundt og naglede hønsene. Eller den næste
scene hvor hunden gik ned i tempo, blev lav
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i benene og næsten sneg sig frem i vinden
for pludselig at slå fra, gå 20 meter under
vind og så bang. Der lå flokken.
Det var virkelig stabilt arbejde, og de
gjorde det med begejstring. De sekunderede
hinanden og opførte sig ordentlig under opflugt og skudafgivelse, som det nu sømmer
sig for rigtige fuglehunde. De fandt hurtigt
de skudte fugle, for naturligvis skal de være
gode apportører. En død agerhøne fylder
ikke meget i en kartoffelmark, og en knap så
død kan hurtigt være over alle bjerge.
Alt var i orden den formiddag (det behøver
det ikke altid at være) og det gav mange
gode situationer og en del høns på tasken;
men hunde bliver trætte, og det gør mennesker også, så godt middag koblede vi de
firbenede og traskede ad den lille markvej
op mod de ventende madpakker og en
velfortjent øl fra køletasken, hundene måtte
dog nøjes med vand.
Andre kommer først rigtig i gang i
oktober, når jagten går ind på fasanerne.
Det meste af oktober er aldeles glimrende
til at skyde fasaner for stående hund, og på
mange terræner begynder selskabsjagterne
alligevel ikke før i slutningen af måneden.
Ved en grøft fik den unge ruhår stand. Den
holdt. På ordre gik den frem og rejste fuglen. Det var en fasankok, og så fik hunden
sin jagtlige dåb. Der var fældet fugl for den
første gang. Den var vældig tilfreds, da den
hentede den skudte fugl, og ejeren var da
ikke mindre.
I et stykke uhøstet raps sprang tre stykker
råvildt på klods hold. Vi kunne nemt have
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i en halvtliggende stand i en af de yderste
roerækker. Den fasankok blev dagens sidste
stykke vildt.

Der er stand. Om et øjeblik vil skovtrolden, sneppen skrue sig op mellem grenene, og forhåbentlig får man bud
med. Foto: Flemming Østergaard.

skudt et af lammene, men den dag var vi
altså på markjagt og enige om at råvildtet
kunne gemmes til november.
Vi tog også roerne med, og to gange havde
vi gang i en ræv, men vi kunne ikke få den
ud, så den reddede bælgen i denne omgang.
Vi var nået næsten til enden og havde opgivet at finde fasanerne. Pludselig stivnede
den gamle hund, og øjeblikket efter gik den
unge også i stand 15 meter længere til højre.
To mand op til den unge og en til den gamle

hund. - Rejs! Hundene røg frem og i begge
tilfælde skiltes roebladene af en udfarvet
kok, der under stort rabalder tog flugten.
De fik lov til at trække tilpas ud så hundene
kom i ro og så Bang, bang! To kokke for to
hunde og to gange apport.
Vi var ganske fornøjede med denne
afslutning og traskede småsnakkende gennem forageren til engen. Først her lagde
vi mærke til, at den gamle hund ikke var
med. Vi så os omkring og opdagede ham så

Der er ikke noget at sige til, at det giver jægerstolthed, når hunden efter en længere eftersøgning kommer
tilbage med ræven. Foto: Anette Laursen.
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For andre er jagten i skoven nr. et. Nogle
sværger til sneppejagten og venter og venter
på, at snepperne skal komme, og når de så
endelig står med årets første sneppe i hånden, er det ren eufori.
Men lige så stor begejstring kan andre
opleve, når der under drivjagten bliver anskudt en ræv, som hunden sendes efter. Det
er et fantastisk øjeblik, når den efter måske
lang tids arbejde vender tilbage med ræven
i flaben.
Klokken var blevet tavs. Vi hørte den sidst
et stykke inde til venstre. Vi bevægede os i
den formodede retning, med øjnene åbne til
alle sider. Der stod hunden. Stram, næsten
hypnotiseret mellem birkerisene. Vi prøvede
at placere os sådan, at vi kunne komme
til at skyde, og så kommanderedes der: Avance!. Hun røg frem. Skovbunden blev
levende. Den langnæbbede brune vadefugl
flaksede i et vanvittigt tempo hid og did,
og jeg skød to bragende forbiere. Men min
vært hentede den. Han var som hunden
specialist. Han skyder snepper lige så let,
som vi andre plukkede nødder. Han lever og
ånder for sneppejagten og dyrker den med
en lidenskab som ingen andre. Han er thybo
af den rigtige slags, den slags som ikke har
behøvet at rejse bort for at klare sig. Han
kender hvert træ i den store klitplantage, og
han ved, hvor snepperne ligger, når der er
sneppefald. Kort efter sad hunden foran ham
og afleverede.
Vi gik i en stor bue uden om den første lille
plantage, og det ville egentlig alt sammen
være godt nok, hvis det blot ikke lige var
fordi tre stykker råvildt netop denne morgen
havde bestemt sig for at tage opstilling lige i
kanten af skovbrynet, der hvor drevet skulle
begynde. De var ikke sene til fortrække
bagud, hvor de passerede os på for langt
skudhold. Ikke noget at gøre ved det. Sådan
er jagt.
Så gjaldt det et lille stykke med juletræer.
Hunden var ikke mere end lige sluppet, da
en hare rejste og strøg på langs ad en bred
hugning. Da den kom op for enden, valgte
den sporet til højre lige ned mod hjørnet.
Skytten var klar, han kunne se den bag
nogle enkeltstående skovfyr i kanten, og da
den sprang over sporet for at salvere sig hos
naboen, blev den med et enkelt skud sendt
direkte videre til stegegryden. Det begyndte
at sne.
Vi snakkede lidt om, hvad vi skulle, og
dagens vært mente, at så længe det stadig
småsneede, kunne det ikke betale sig at søge
i åben mark, så han foreslog, at vi skulle
tage rævemosen. Store dele af den stod godt
nok under vand, og vi var kun fem; men
muligheden var der, og ræve var der også.
Det vidste han.

Som sagt så gjort. Han selv ville gå igennem med hunden, og så kunne smeden passende følge med. Det var jo de to der, havde
haft skud i bøssen, og så kunne vi andre stå
på det smalle sted hvor rævene tit søgte hen
for at komme over i det næste mosekrat.
En stor bue udenom. Der skal ikke meget
spektakel til for at vække en rævs opmærksomhed på denne årstid, og så var vi klar.
Hunden virkede ivrige og forsvandt
med det samme mellem pilebuskene. Det
knasede, når den gik gennem den tynde is,
men den havde åbenbart travlt. Hunden gav
et par glam. Isen knasede. Den unge mand
på hjørnet tog et fast greb om bøssen. Ud af
øjenkrogene nåede han lige at se skyggen af
en ræv, som åbenbart måtte have taget fært
af ham, for den ville i hvert fald ind i mosen
igen.
Værten og smeden tænkte på hunden, og så
var ræven lige ud for dem, men de gik i den
forkerte side i forhold til vinden. Nogen skal
jo være der. Omkring og tilbage, tværs gennem mosen, ud langs et hegn og så ud over
marken for fuld fart. Desværre for ræven var
det lige der hvor skolelæreren gik, og han
stod netop helt stille i det øjeblik, mikkel
besluttede sig til at forlade pilebuskene med
den hidsige hund efter sig.

Ruhåren var som et lyn over den trufne
ræv og klemte på sekunder de sidste livsrester ud af den, for efterfølgende at skynde
sig tilbage til sin ejer for at aflevere.

på marken. Pludselig snurrer den rundt som
ramt af lynet. Stram stand, men inden vi er
nået ret langt frem mod hunden, udløser den
og fortsætter mod enden. Ny stand. Igen er
den lidt usikker, for de langhalede kokke
Og skulle man så komme efter nytår, og
bruger deres bedste våben, benene.
Nu går det igen ned mod enden af hegnet.
vejr og vildtbestand tillader det, så er det
faktisk glimrende med kokkejagt for stående Hunden skruer tempoet op, og lige før, der
ikke er mere hegn snurrer den rundt. – Kan
hund i januar. Nu er de virkelig værdige
I så blive her, synes den at sige. Den står
modstandere for hundene, og det kræver
absolut intensitet og erfaring at sætte sådan
urokkelig, til vi når op til den. Vi er klar. –
en ”kineser” fast.
Ja! Hunden ryger ind i hegnet. Der bliver
Rimen er i græsset og disen hænger stadig et rabalder af vinger og kokkeskrål, men
over landskabet. Den slipper måske slet ikke ud må de. De to ser deres snit til at salvere
sig ind til naboen, medens den tredje bliver
på sådan en kort dag. På græsmarken ikke
ret lang fra det tykke hegn går tre kokke. De sendt tilbage i det rimdækkede græs.
er uhyre nemme at få øje på, og det ved de
Hunden apporterer. Vi er fornøjede. Vi har
også godt, for de er vagtsomme, og de kan
haft en fin oplevelse, hunden, kammeraten
lynhurtigt finde skjul under pilebuskene og i og jeg.
det visne græs.
Ja, sådan er det derude. Vi oplever noget
Det skal prøves, og for ikke at lave mere
ravage end højest nødvendigt slipper vi kun forskelligt hver gang, men oplevelserne
en hund. Hundene kan let presse hinanden.
har vi sammen med vore hunde, og det er
det, der gør, at vi år efter år længes efter at
Så svigter koncentrationen i det afgørende
øjeblik, og så kan vi godt vinke farvel til en komme i gang, at vi længes efter at slippe
hunden, at vi længes efter at være sammen
skudchance.
med gode jagtkammerater. Resten af året
Setteren løber om på den rigtige side af
kan vi så bruge til at huske tilbage på alle de
hegnet. Den skal have vinden i næsen. Den
gode dage derude.
stryger ned langs kanten nogle meter ude

Januarkokke er værdige modstandere. Det kræver virkelig sin hund at få dem sat fast og bragt for skud. Foto: Flemming Østergaard.
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Kiropraktik på hunde
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Tekst: Dyrlæge Anne Freuchen Christensen
Foto: Pernille Bærendtsen m. fl.
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1. Undersøgelse af halsen.
2. Undersøgelse og behandling af kæbeled. Foto
Lise Pedersen.
3. Illustration af skelettet på hund i forbindelse
med foredrag. Foto: Lise
Pedersen.

Kiropraktik er ikke bare en behandling, hvis noget er gået galt. Det er
også forebyggelse, så din jagthund
bedre kan klare opgaverne uden at få
skader og dermed være jagtduelig i
flere år.

Undersøgelse af lænden.

For de fleste er kiropraktik nok noget, man
forbinder med et lidt for hårdt løft og akut
smerte. Og måske knapt så meget med ens
i øvrigt velfungerende jagthund, som bare
har lidt svært ved at hoppe op på jagtvognen. Eller måske er lidt stift gående mandag
morgen efter lidt rigeligt koldt vand under
andetrækket om søndagen.
Desværre, fordi det er en behandlings
form, som kan hjælpe mange jagthunde til
at udføre deres arbejde endnu bedre, udnytte
alle træningstimerne bedre, forebygge slid
problemer og i sidste ende gøre dem i stand
til at gøre det, de elsker, lidt længere.
Også hunde med deciderede sygdomme eller skader kan have stor hjælp af kiropraktik
som en del af et behandlingsforløb.
Hvad går det ud på?
Kiropraktik handler om at genskabe bevægelighed i rygsøjlen fra hoved til hale. Når
der er et eller flere områder, hvor hvirvlerne
ikke bevæger sig normalt, så påvirkes hele
hundens krop. Hunden vil forsøge at undgå
visse bevægelser, enten fordi det gør ondt,
eller fordi det er for svært at gøre det. Med
fire ben har hunde gode muligheder for at
kompensere, men på længere sigt breder
problemerne sig i form af overbelastninger
andre steder i kroppen.
Hunden kan altså stadig godt gøre det
meste, som den plejer, men det bliver lidt
sværere. Det kniber med at bære vildtet hele
vejen, måske forsøger den helt at undgå
apporteringerne. Det bliver svært at komme
op og ned af biler og jagtvogne samt forcere
grøfter. Den vælger måske pasgang. Af og
til kan man naturligvis også se mere regulære smertetegn ved bestemte bevægelser
eller berøringer.

Hvad er det, der sker?
Hele kroppen, organer, muskler etc. er styret
af nervesystemet. Nerverne sender besked
fra kroppen til rygmarv og hjerne om, hvad
der sker i omgivelserne. Naturligvis samles
meget information fra øjne, ører, næse og
tunge, men den største mængde input kommer faktisk fra kroppens led og muskler.
De registrerer hele tiden, om kroppen er i
bevægelse eller stilstand, stående eller liggende, om den står på et plant, ujævnt, eller
skrånende underlag.
Alle informationerne samles i rygmarv og
hjerne, hvor de koordineres, og hvorefter en
respons sendes tilbage til organer og muskler. F.eks.: Hunden er ved at miste balancen
pga. en ujævnhed i terrænet. Det registreres
i rygmarven via besked fra tåled og muskler
i benet, og som en refleks retter hunden
kroppen op via en nøje koordineret respons
i musklerne. Da musklerne på denne måde
stabiliserer leddene, undgås skader - både
de store alvorlige og de små påvirkninger
af leddene, som med tiden fører til slidgigt.
Men den korrekte reaktion og koordinering
af denne er altså afhængig af, at hjerne og
rygmarv får informationen hurtigt og korrekt.
Fordi nerverne, der skal sende den information ind til rygmarven løber igennem
nogle ret små åbninger mellem rygsøjlens
hvirvler, så bliver disse meget nemt påvirket
af forandringer i området. Når hvirvlerne
ikke bevæger sig normalt opstår der hævelse
og irritation. Derved generes nerverne nok
til, at informationerne bliver langsommere
og mindre korrekte. Lidt som en e-mail til
rygmarv og hjerne, hvor hvert femte bogstav
mangler.
Nervesystemet finder i sidste ende ud
www.fjd.dk

af, hvad der skal stå, men det hele bliver
lidt forsinket og lidt dårligere koordineret.
Slutresultatet bliver, at kroppens reaktioner
på omgivelserne bliver mindre optimale.
Det kan f.eks. betyde, at leddene i benene er
mindre stabile, når hunden springer ned eller
færdes i ujævnt terræn. Derved opstår nemmere akutte skader og ledbånd bliver overbelastet lidt hver gang, for til sidst måske at
briste. Og selv en meget lille ustabilitet i led
fører med tiden til slidgigt.
Påvirkningen af nervesystemet har også
betydning for andre organsystemer, og
derfor kan behandlingen også have effekt på
f.eks. tilbagevendende analkirtelproblemer,
problemer med at holde på urin mv. Længerevarende sygdom, smerter eller ro i forbindelse med operationer fører ofte til fikserede
dele af rygsøjlen. Derfor kan behandlingen
være en del af et behandlingsforløb og
hjælpe hunden til hurtigere at blive helt ”fit
for fight”. Kroniske tilstande som slidgigt
forsvinder naturligvis ikke, men behandlingen kan afhjælpe smerterne og hjælpe
hunden ved at styrke koordinationsevnen og
muskulaturen.
Hvad gør behandlingen?
Når leddene løsnes øges hundens generelle
bevægelighed, den får nemmere ved at
arbejde, smerter forsvinder og samtidig fås
altså en forebyggende effekt. Behandlingen
er, udført af kompetent behandler, uden
bivirkninger og de fleste hunde virker som
om, de finder det behageligt.
I Danmark har efterhånden en del dyrlæge
taget efteruddannelse i kiropraktisk behandling. En del af disse er medlemmer af Dansk
Selskab for Veterinær Kiropraktik, som har
en liste over behandlerne på sin hjemmeside
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www.dsvk.dk. Som dyrlæger vurderer vi naturligvis altid, om behandlingen er relevant
for hunden, eller om den bør kombineres
med andre behandlinger.
Nogle arbejder udelukkende med kiropraktik, men samarbejder så med hundens egen
dyrlæge eller en specialist om behandlingen
eller øvrige undersøgelser, hvis det viser sig
at være nødvendigt.
Selve behandlingen foregår ved, at bevægeligheden af hundens rygsøjle undersøges.
Med en hånd eller en finger bevæges, hver
enkelt hvirvel ud til den ”elastiske barriere”,
dvs. så langt ledbånd og ledkapsel lader
leddet bevæge sig. Hvis den bevægelse vurderes at være nedsat, så gives selve behandlingen som et kort og hurtigt tryk. Lidt som
at ”knække fingre”.
Fordi man altid har fat meget tæt på selve
leddet er det en meget kontrolleret kraft, og
den skabes først og fremmest af hastigheden
af trykket. Dermed reduceres risikoen for
skader til at være meget lille. Den hurtige
bevægelse af leddet udnytter netop de før
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periode, måske fordi det gør ondt. Eller hvis
en hund altid udfører en bestemt bevægelse
til samme side. F.eks. altid sidder på plads
og kigger op til samme side. Herved styrkes
de nerver og muskler, der bevæger hovedet
mod denne side, mens ”programmet”, der
drejer den anden vej svækkes.
I mine øjne kan der ikke herske tvivl om,
at rigtigt mange af de hunde, der udfører
en form for arbejde, kan have stor glæde af
Hvordan starter problemerne?
kiropraktisk behandling. Også inden man
Problemerne opstår naturligvis på en eller
anden måde. Ofte er man som ejer dog ikke ser de tydelige symptomer i form af smerter
klar over nøjagtigt, hvad der er sket. Det kan eller begyndende gigt.
Men hvad skal man som ejer så kigge
opstå akut ved en pludselig ”forkert” bevæefter? Ja, man kan sige, at man skal være
gelse under leg eller træning eller ved træk
opmærksom på en hver form for ændret
i snoren. Dette giver krampe i musklerne
omkring rygsøjlen. Hvis ikke muskulaturen adfærd herunder f.eks. de ting, jeg har
nævnt i indledningen. Og har man en hund,
formår at slappe af igen, sidder hvirvlen
som man forventer, skal arbejde meget og i
”fast”.
Efterhånden svækkes det system af nerver forhåbentlig rigtig mange år, så kan et check
en til to gange årligt varmt anbefales.
og muskler, som normalt skaber bevægelsen, og det bliver svært for kroppen
at udføre den. Det samme kan ske, hvis
et område af rygsøjlen ikke bruges i en
nævnte reflekser. Den medfører nemlig en
afslapning af muskulaturen omkring leddet,
som derved kan bevæges bedre. Samtidig
stimuleres de nervebaner, der ikke har været
anvendt så meget pga. den manglende bevægelighed. Herved stimuleres også muskulaturen omkring leddet, og kroppen bliver
igen selv i stand til at udføre bevægelsen.

Registrering og afholdelse af prøver

Der har i jagthundekredse været en del
uklarhed omkring hvorledes prøveresultater
registreres i hundeweb og hvem og hvor
man kan arrangere prøver efter danske og
udenlandske prøveregler. Vi skal derfor slå
følgende fast.
Der er principielt to former for registrering
af prøveresultater, nemlig:
I Registrering under prøver i Hundeweb.
Denne registrering forudsætter at prøvereglerne og dommeruddannelsen foregår
efter regler godkendt af DKK og at prøven
afholdes i Danmark.
Det gælder således for Fælles Markprøveregler og Fuldbrugsprøvereglerne. Men det
gælder også for prøver, hvor den enkelte
specialklub selv udformer prøvereglerne og
får disse godkendt af DKK og hvor det af
reglerne fremgår, hvilke DKK autoriserede
dommere der skal dømme efter prøvereglerne.

Grundprincippet i FCI aftalerne er at en
specialklub kan stå som arrangør af prøver
efter danske eller udenlandske prøveregler
indenfor landets grænser. Det giver følgende
muligheder:
1. Specialklubber under DKK kan arrangere
prøver i Danmark efter DKK godkendte
regler med danske dommere samt efter
udenlandske prøveregler med udenlandske
dommere.
2. Udenlandske arrangører kan ikke afholde
prøver i Danmark ligesom danske arrangører ikke kan afholde prøver i udlandet.
Bemærk dog muligheden nævnt i 1, hvor
en specialklub kan stå som arrangør og
så i samarbejde med udenlandske aktører
afholde prøve.

II Registrering under udenlandske resultater i Hundeweb.
Denne form giver ejeren mulighed for at
få registreret resultatet af andre prøver. Det
gælder således prøveresultater på hunde,
som har deltaget på udenlandske prøver og
på prøver afviklet i Danmark efter udenlandske regler (f.eks. tyske anlægsprøver).
Arrangør af prøver
Dertil kommer så FCI aftalerne, som fastlægger hvem og hvor, der kan arrangeres
prøver.
Foto: Anette Laursen.
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Udstilling
Ser vi på registrering af udstillingsresultater
er principperne lidt anderledes i og med at
udstillingsdommerne er eksamineret efter
internationale FCI godkendte regler og
racestandarder. Derfor kan resultater opnået
på såvel danske som udenlandske FCI udstillinger registreres.
Husk at tilmelding af dansk ejede hunde
i Brugshundeklassen på udstillinger i
udlandet fordrer et FCI´s Working Class
Certificate (WCC), uanset om præmieringen er opnået på en dansk eller udenlandsk
prøve. Prøven skal dog være godkendt af
den danske specialklub, som adgangsgivende til brugshundeklasse. Dette WCC
bevis udfærdiges af DKK mod fremvisning
af dokumentation.
Søren Hecht Petersen

En skribent runder det skarpe hjørne
Den 13. oktober fylder Harris Jensen 70
år. Harris er kendt af stort set alle dem, der
bevæger sig rundt i det stående jagthundemiljø enten som hundefører, dommer eller
skribent for enten Jæger eller Jagthunden.
Det er snart ved at være mange år siden, at
Harris og jeg rigtig lærte hinanden at kende.
I det den gang nye Jægerforbund havde jeg
bl.a. ansvaret for jagthundeinstruktøruddannelsen, og her skulle jeg bruge dygtige
undervisere rundt om i landet. Hvad var
mere naturligt end at henvende sig til Harris
og spørge, om han ville være med på holdet,
og selvfølgelig ville han det, for det er en
af Harris Jensens mange gode sider. Han
er altid parat til at hjælpe. Det blev indledningen til et bekendtskab, som efterhånden
også er blevet til et venskab, som jeg sætter
umådelig megen pris på.
Efter i mange år at have beklædt en række
tillidsposter inden for arbejdet med de
stående jagthunde (se CV), har Harris de
senere år helliget sig skribentarbejdet først
på Jæger og siden her i bladets spalter som
en dygtig og kompetent reporter og skribent.
Man kan altid regne med, at tingene fra
Harris er i orden, ligesom han i redaktionel
sammenhæng er en god sparringspartner,
der kommer med gode ideer, og er konstruktiv kritisk, når vi på redaktionen har brug for
noget modspil.
Harris Jensen begyndte med kontinentale
hunde, hvor Münsterländeren var den foretrukne race, men blikket for og kærligheden
til de engelske racer har altid været der, så
på et eller andet tidspunkt måtte det jo ske.
I 2008 erhvervede han sig en norsk engelsk
setter, Bob, der ikke mindst i ungdomsårene
fløj over de danske marker fra præmiering
til præmiering. En ny engelsk setter er kommet til, og da Harris for et par år siden også
påtog sig opgaven som klubredaktør for Engelsk Setter Klub kan man godt sige, at den
endelige konvertering var sket. Personligt
har jeg det sådan, at jeg synes, det vidner

om stort udsyn og tolerance, når man kan
bevæge sig mellem forskellige racer, og det
er sådan jeg og mange andre kender Harris.
Ingen tvivl om, at det er en stor gevinst
for såvel Engelsk Setter Klub som for
Jagthunden, for du dukker op næsten alle
steder, hvad enten det er træning på heden,
skovprøve i det nordjyske eller aktiviteter i
dit lokalområde.
En gang sagde man, at 70 år var støvets år.
Den betegnelse er jeg ikke sikker på, at Harris kan gå ind for. Du er fortsat meget aktiv
på mange fronter. Du skriver i Jæger, du
er en væsentlig del af dette blad, du tæller
agerhøns for Markvildtudvalget og tilknyttet
samme, hvor du gang på gang yder en stor
indsats.
Du har dine hunde, vil gerne på jagt, og
så er der lige turene til Norge, hvor du og
Kirsten vandrer over fjeldene, eller du skal
jage ryper. – Jeg er ikke hjemme fra den
.. til den.., for da er vi i Norge. Det er et
svar, jeg ofte får, når jeg ringer om en eller
anden opgave, jeg skal have Harris til at
løse. Derfor håber vi også, at vi i mange år
endnu må have glæde og gavn af din store
hjælpsomhed.
På vegne af Engelsk Setter Klub, Jagthunden og Markvildtudvalget vil jeg gerne
ønske dig et stort tillykke med de 70 år og
knæk og bræk for de år, der kommer.
De bedste hilsner
Flemming Østergaard
Harris Jensen CV
1975 - 82 Aktivist for DMK på Fyn
1978 - 82 Medlem af Vand- og slæbudvalget
1980 – 90 Autoriseret schweisshundefører
1982 – 92 Formand Dansk Münsterländer
Klub
1982 – 92 Medlem af FJD bestyrelse
1982 - Autoriseret markprøvedommer
1988 – 90 FJDs repræsentant i DJU
1984 – 90 Medlem (formand) af Slæb- og
apporteringsudvalget

1990 – 1996 Medlem af Fuldbrugsprøveudvalget (fire år som formand)
1993 – 2007 Medlem af Danmarks Jægerforbunds Hundeudvalg
1994 – 1998 Underviser i Danmarks
jægerforbunds kurser for jagthundefolk og
instruktører
1995 – 2007 Danmarks Jægerforbunds
repræsentant i DJU
1998 – Tilknyttet Vildtforvaltningsskolen
som underviser af jagthundeinstruktører
2001 – Tilknyttet Jæger som skribent, primært på hundestoffet
2012 – Tilknyttet FJDs Markvildudvalg
2013 – Klubredaktør for ESK og skribent
for Jagthunden

Harris, som mange møder ham. Skarpt iagttagende og
med kamera om halsen. Foto: Kim Henriksen.

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
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Tilladelse til at bruge farvede markeringsdækkener
Det blev besluttet at indføre en forsøgspeOrientering fra Dansk Jagthunde Udvalg riode på to år fra 1. september 2014, hvor
man giver engelske hunde tilladelse til at
bruge et orange markeringsdækken, definePå Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde den 11. juni 2014 blev der bl.a. beslut- ret ved at være dækkende fra midt på halsen
og ned til før hofterne, samt på siden ned til,
tet følgende:
hvor ribbenene slutter. En test vil vise, om
det er brugbart eller ej. Hundeførerne skal
Nyt punkt i Fælles Markprøve Regler
selv anskaffe disse markeringsdækkener.
(FMR) § 18 stk. i om diskvalifikation
Der blev vedtaget følgende tilføjelse til
Fortsættelse af Danmark Jægerforbunds
FMR § 18 stk. 1:
(DJ) forårsvinderprøver samt tilladelse til
Dommeren skal diskvalificere en hund: en
at afholde vinderprøver efter DM
hund i åben- brugs- eller vinderklasse der
Det blev besluttet, at DJ fremover kan
bevidst går fugl op
afholde forårsvinderprøver, som de har
Lodtrækning kan bortfalde
været praktiseret i forsøgsperioden på 3 år.
Det blev besluttet, at ordførende dommer
Endvidere blev det besluttet, at DJ også kan
afholde vinderprøver efter Danmarksmesterkan vælge at undlade lodtrækningen og 2.
skabet.
heat på ét holds vinderprøver for engelske
På vegne af Dansk Jagthunde Udvalg
racer. Det blev samtidig besluttet, at den
totale afprøvningstid for de placerede hunde Aage Stenhøj Jørgensen
til gengæld skal være på mindst 25 minutter. Sekretær
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Klagesag over dommers manglende
kritikker
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelse
har besluttet at tildele markprøvedommer
Claus Christensen en misbilligelse for ikke
at kunne være i stand til at skrive kritikkerne
for 3 hold på forårets markprøver, ligesom
han burde have reageret inden tidsfristen på
3 uger jvf. Fælles Markprøve Regler § 17
stk. 6.
Claus Christensen meddelte den 4. maj
2014 Dommerudvalgets (DUV) formand, at
han ikke var i stand til at skrive kritikkerne
for 32 hunde fra 3 markprøver afholdt den
4., 5. og 12. april 2014. Årsagen var, at han
havde forlagt alle sine dommerbøger. I den
efterfølgende korrespondance mellem Claus
Christensen og DJU/DUV har Claus Christensen meddelt, at han ikke vil/kan skrive
kritikker, der ikke er baseret på hans notater
i dommerbøgerne.
Vedtaget af DJU’s bestyrelse juli 2014
Poul Vestervang
Formand

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Møghund!
andre udstillinger for at fortælle andre om
og vise vores hunds fortræffeligheder. Flot
arbejde og tak for det.
Men det er ikke gjort med det. Vi må gå
professionelle veje og få hjælp til opgaven.
Og er der nu lige en der læser dette og har
den rette viden og vil hjælpe til med at markedsføre og skaffe både nye medlemmer og
flere hvalpe til salg og der også kan sælges,
så giv et kald.
I øjeblikket diskuterer vi i FJD hvilken
fremtid den organisation skal have. Der er
lavet et spændende oplæg af fremtidsudvalget med en række interessante tiltag. Det
diskuteres nu i de respektive specialklubber.
Der er mange interesser der skal tilgodeses
og ting skal gå op i højere enhed. Vi er i
bestyrelsen i skrivende stund ikke færdig
med at behandle forslaget. Men måske er
tiden kommet til at tænke nye tanker og
samarbejdsrelationer.
Arkivfoto.

I løbet af den jagtsæson vi er midt i, kan
man nogen gange godt få den opfattelse, at
”møg hund” er det mest almindelige navn
for jagthunde i Danmark. Det ved alle ikke
er tilfældet og det dækker selvfølgelig over
ejerens utilfredshed med hundens præstationer. Hunden drev måske pludselige gennem
tre såter eller sogne på en gang og kom
tilbage til frokost, den gnavede i apporteret
vildt eller kom aldrig med det eller eller….
Forsæt selv rækken. Og det er jo ingen sag
at pege finger når noget er gået galt, men
man skal jo huske på, at der er tre fingre
tilbage på ham eller hende der peger.
Hvis man var hund kunne man med rette
stille spørgsmålet til ejer: fik vi to nu trænet
det vi skulle inden jagtsæsonen startede
og efter en lang lang pause? Og svaret er
med garanti nej og vi kom vist heller ikke
forbi skydebanen. Øvelse gør en mester. Og
selvfølgelig skal hunde også forberedes op
til jagtsæsonen – altså med mindre den skal
have navneforandring.
Der er to ting der skal være opfyldt. Dels

skal man lette sig fra sofaen og dels skal der
være et træningstilbud i nærheden. Det er nu
en gang sjovere at træne sammen med andre
og også mere lærerigt. Og fra næste sæson
er der ingen undskyldning længere. Der får
du mulighed for at træne din hund, så den
er egnet til jagt. Aldrig mere behøver du at
kalde den ”møg hund”.
Hvordan skal vi fortælle den gode historie
om den ruhårede hønsehund, så næsten alle
jægere i fremtiden vælger den hund, der
bedst honorerer de krav en alsidig jæger må
stille. God hjemme, god på jagt – før, under
og efter. De historier kommer ikke af sig
selv.
Det starter med at en god jagtoplevelse, din
hund gør en forskel. Klarer alle udfordringer
og er en fornøjelse at opleve på jagt. Fra
mund til mund har nu altid været en god
reklame og markedsføring. Men det gør det
ikke alene. Derfor står vi som klub overfor
nogle store udfordringer med at markedsføre, den hund vi alle synes er Guds svar til
jægeren. Rigtig mange af DRK’s medlemmer gør en stor indsats på jagtmesser og
www.fjd.dk

På mange måder en spændende tid vi
lever i. Og ikke mindst udsigten til en god
lang jagtsæson. Knæk og bræk med jagt og
prøverne.
Formanden
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Områdemøde:
Område Hernings årlige område møde 2014, afholdes d. 5. November kl. 19.00.
Mødested og program for aftenen kommer senere på
året, når det er fastlagt, og det annonceres
her på hjemmesiden og som nyhedsmail (så tilmeld
jer hvis i ikke er på nyhedsmail i Omr. Herning).

Skanderborg området:

Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 email :skanderborg@ruhaar.dk

Egtved området:

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

Esbjerg området:

Kontaktperson: Per Bertelsen T Tonnesensvej 11
6740 Bramming.
Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:

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

Fyn området:
Hirtshals området:

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

Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
OKTOBER:
Debataften. Onsdag d. 22. oktober kl. 19.00.
Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Debat-/medlemsmøde om året, der gik. Hvad skal der ske til
næste år? Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres
fra DM 2013 til DM 2014.Tilmelding til: Hanne
Buhr Fyn@Ruhaar.dk eller 62 66 10 84 / 22 64 36
86

Roskilde området:

Kontaktperson: Finn Storm Jensen Bygaden 11,
2625 Vallensbæk Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk E-mail: roskilde@ruhaar.dk
NOVEMBER
26. Dressur- og lydighed (onsdage)
Opstart af dressur i ridehallen. Sidste gang inden jul
med gløgg og æbleskiver er d. 17. december 2014.
Opstart igen i 2015 er 7. januar 2015. Afslutning
og pokal d. 4. februar 2015. Der inddeles i hold på
8-10 hunde.

Slagelse området:

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

Fredensborg området:

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

Randers området:

Nykøbing Falster området:

Der er i øjeblikket ingen kontaktperson i området.
Kontakt den person der står for tilmeldingerne, hvis
du vil med ud og træne.

Bornholm området:

Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@ruhaar.dk

SCHWEISS PRØVE
Der afholdes anerkendt schweiss prøve v/Ramten /
Grenå. Mulighed for at tilmelde sig alle spor. MAX
8 HUNDE. Tilmelding: hunde web.
Prøveleder Jesper Kærgaard, mobil 51349034, mail
adr.tinakjaergaard@yahoo.dk
Tid: Torsdag den 6. nov. kl. 09.00 Tilmeldingsfrist
03 nov. Mødested: Ramten Skovvej 10, 8586 Ørum
Djurs

” 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
Planlagtemøder:
Torsdag d. 30 oktober, Fjelsted Skovkro
Torsdag d. 11 december, Slagelse

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

Årbog 2013
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

Herning området:

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

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

Bredstenbilleder

Her bliver nogle af vores dejlige korthaar fremvist.
Foto: Birthe Johansen.

Skal vi lege? Foto: Birthe Johansen.

BIM Bislevs Citta ejer af Henning Skriver.
Foto: Mona Madsen.

BIR Nørreøx`s Tejs ejer af Torben Niels Hjardemål.
Foto: Mona Madsen.

I samarbejde med DRK blev der afholdt bedømmelse i
Junior handling, hvilke de klarede ganske flot.
Foto: Ellen Jørgensen.

Er der lige nogle som ser, hvor pænt jeg står?
Foto: Mona Madsen.

Se lige hvor flot de klare opstillingen i juniorhandling.
Foto: Birthe Johansen.

Der blev hygget og snakket. Foto: Ellen Jørgensen.

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen.

Kom og prøv noget nyt, spændende og sjovt sammen din hund. Der tilbydes gratis Agility træning
for medlemmer af Aktivgruppen Storstrømmen i
Præstø fra september måned. Ring til Anette Holm
på Tlf.: 56 39 84 96 for yderligere info.
VSA-afslutning
Søndag den 26 juli afholdte aktivgruppen VSA
afslutning.
Følgende fik præmier og pokaler:
Kim Staal og Kenya
30 point+ pokal.
Sjanne Thomsen og Kira
30 point + pokal.
Palle Eriksen og Sirius
30 point + pokal.
Lokal markprøve
Lørdag den 30 august afholdte Aktivgruppen Storstrømmen lokal markprøve.
Der var fordelt på 2 hold. Fuglene havde bestemt
ikke lyst til at flyve denne dag. Roerne var meget
våde og der var til tider helt vindstille samt noget
lummert. Ikke lige frem de bedste betingelser for
vores hunde.
Men der blev uddelt præmieringer og pokaler til
følgende:
John Olsen og Ice (korthaar), prøvens bedste åbenklasse hund 1 præmie og pokaler.
Leif Daae og Jalte (Ruhår) første præmie.
Keld Larsen og Sjak (Korthaar) første præmiering.
Anders Juliussen og Tot (Ruhaar) første præmiering
og prøves bedste unghund og pokal.

Alle som deltog til aktivgruppens VSA afslutning.

Anette Holm og Nadia (korthaar) tredje præmiering.
Tusind tak til jer alle for jeres deltagelse og ikke
mindst dommer Jan Feigh og Jens Carl, fordi i ville
bruge jeres lørdag sammen med os. Tusind tak til
sponsor Knud Harrishøj.
Med venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Se lige hvor dygtige, vi er.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.
Telefon nr: 98 961 856/31 719 091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42,
8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 814 506

Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 69 02 /30 458 584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk
Til venstre: Her er der fugl. Foto: Glen Bredum.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

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

Og snakken gik - quindeweekend 2014

Hurra for Tine, som igen i år afholdt trænings weekend for 15 gale münsterlænder
qvinder! Igen kom der qvinder fra nær
og fjern. Sågar to friske svenskere og en
bornholmer havde taget den lange tur til
Øster Hornum. En enkelt Grosser havde
også fundet vejen, og Carina var fantastisk
at have med på holdet. At være hørehæmmet
er i hvert fald ikke noget problem i forbindelse med at gå med hund!
Der var højt humør fra morgenstunden
fredag, hvor Tine tog imod os, som altid
med smil og masser af smittende energi. Vi
blev budt velkommen og præsenteret for
weekendens program over morgenkaffe og
med fødselsdagskagemand. Tillykke med
dagen TINE!
Fredagens program stod indledningsvis på
schweiss-træning.
Vi kørte ud i skoven, hvor vi i små grupper
gik i gang med at lægge spor med færtsko
eller dråbeudlægning. Vi talte om blandt
andet opstart af spor, sårlejer og måder at

huske sine spor på. Imens vi ventede på at
sporene ”lå” kom regnen... det skulle vise
sig, at Tine havde bestilt rigtigt fødselsdagsvejr med regn og torden der kredsede rundt
om os.
Nu skal der jo mere end regn til at ryste
en flok qvinder, så vi hyggede os med
Tines hjemmebagte pølsehorn og masser
af hundesnak. Senere blev sporene gået, og
vi udvekslede efterfølgende erfaringer om,
hvordan de enkelte hunde og førere havde
klaret sig. Til slut blev vi introduceret til
bringselsrapportering, som en lille ekstra
træningsdetalje.
Tilbage hos Tine blev der slået telte op og
tanket op med kaffe og kage inden næste
træningsrunde. Nu stod der apportering på
programmet. Vi kørte ud til Øster Hornum
sø, hvor kaninbanen blev lagt på shelterpladsen. Der var distraktion fra bål, børn og
pølser. De fleste af hundene valgte dog efter
lidt overvejelser at komme med kaninen
fremfor pølsen.
Tine gav gode råd undervejs, og jeg kan
www.fjd.dk

blot sige, at det bare er dejligt at få feedback
på de ting, der måske driller derhjemme, og
man kører lidt fast i. Vandapportering foregik i søen med dummyer og due apportering
foregik henholdvis på åbent terræn og i skov
alt efter hvilken sværhedsgrad hunden var
nået til.
Der blev talt om aflevering, ro ved denne
og om alle de ting der kan gå galt undervejs
(emnet byttes ud, graves ned eller forlades),
hvor det kan være vigtigt at have en ekstra
hjælper med til træningen. Haretramp med
dummyskyder blev det også til. Det var
noget hundene kom på mærkerne ved. Side
ved side derudaf gik vi. ”bum”, ”sit”, ro på
og den rolige hund fik så ”apport” ordre. Det
gik på skift, så alle fik lov at prøve, og det
lykkedes også for de unge vilde drenge at få
ro på sig, så de også fik lov...En rigtig god
øvelse, hvor hundene oplevede succes ved at
tage den med ro.
Alt den træning havde gjort os hundesultne, og Tine havde sørget for masser af
mad, 2 store pålægskagemænd! Fødsels-
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dagen skulle fejres med maner. Trætte og
mætte gik vi omkuld i soveposerne. En god
nats søvn ventede forude. Troede vi da. Hanen galede 03.45, og vi var mange der trak
soveposen godt op om ørerne og tænkte, at
lige netop her, var Carina heldig, hun kunne
jo ikke høre hanen!

Herefter gik det atter i marken, hvor
hundene fandt fugle og mange havde nogle
gode situationer, andre prellede og atter
andre tog på haretur. Fart, søg og stil kunne
alle vist skrive under på at have trænet, da
vi endelig vendte snuderne hjemad. Tines
mand Peter havde sørget for at grillmaden
var klar, der var overflod af kød og forskelSå blev det lørdag morgen, morgenkaffe
lige salater, meget, meget lækkert og der
og introduktion til dagens program. Denne
blev taget godt fra!
dag stod i marktræningens tegn. Solen skinSnakken gik godt hele aftenen, vi lærte
nede og vinden var god, et perfekt udgangs- tegnsprog og nød hinandens selskab med
punkt. Vi blev delt op i to hold, hvor Tine
masser af hundesnak. Så fantastisk med
havde kommandoen på det ene hold, og
en masse hunde-qvinder med forskellige
vores trofaste hjælper ”Janni” stod for det
tilgange til hund, jagt, træning og konkurandet. Dorte var som altid vores fantastiske rence. Her er plads til alle.
fotograf, og det er bare dejligt med en masse Tilbage i soveposerne og udsigt til en
billeder fra sådanne dage. Hundene var klar, god nats søvn.... mejetærskeren knurrede i
to og to i slip på marken - Træning i fart,
baghaven, nu skulle der høstes inden næste
søg og stil. Derudaf gik det, solen bagte og
byge. Stilhed. Hundeglam og hanegal. Betyhundene arbejdede.
der alt sammen ingenting når bare man er i
Vi gennemgik søgsoplæg, kropssprog og
godt selskab.
markprøveregler. Madpakker og hundesnak
i marken og mere hundearbejde, denne
Søndag var sidste dag. Snakken gik flittigt.
gang med fugl i flusher eller på mark. Et par Regnen drillede, men det klarede op og
hareture blev det vist også til.
Anne Mette Vendelboe kom med et spænTilbage hos Tine trængte hunde og hunde- dende foredrag om platformstræning som
førere til at slappe lidt af. Så bevæbnet med et redskab til en anderledes måde at træne
kaffe og kage på terrassen var det tid til et
dirigering på. Som sådan ikke noget nyt,
lille oplæg om ”massage, opvarmning og
men sjovt/spændende at få med i træningen.
udstrækning af hundens muskler”. Et par
Nogle gange er bare det at lave nogle andre
frivillige hunde stillede op til demonstration øvelser end man plejer jo inspirerende ikke
af nogle øvelser, som man som hundefører
kun for fører, men også for hund.
let kan lave med hunden for at forebygge
Sidste træningsinput blev hareflusheren,
og undgå muskel- og seneskader. Hundene
hvor Sussie spændte to flushere op og udnød det, og jeg vælger at tro at mange af
fordrede hundene i at skulle blive siddende
qvinderne har introduceret øvelserne for
selvom ”haren” stak af. Det gik vist faktisk
deres hunde.
meget godt, så hundene var nok alligevel

ved at være trætte....
Et fantastisk arrangement lakkede mod sin
afslutning, efter tre skønne og lærerige dage
gik det atter hjemad, med masser af træning
og gode råd i rygsækken. Hvor er det dejligt
at vores skønne hund kan give os sådanne
oplevelser, et stærkt sammenhold og gode
venskaber.
Tusind tak til Tine og hendes hjælpere Jan
og Dorte for at skabe dette arrangement og
til Tines familie for at holde os ud. Uden familiens hjælp og velvilje gik det ikke. Håber
vi må komme igen til næste år.
Tine - dit engagement er utroligt – du er
simpelthen unik.
Kirsten og Jarko

Årlig avlsdag
al almindelighed. Er der problemer, ønsker,
noget der bør gøres anderledes eller noget,
der er vigtigt at holde fast i. Der vil være
mulighed for, at hanhundeejerne medbringer
deres hanhunde til fremvisning.
Vi kan invitere en gæstetaler, have et årligt
emne osv. Der vil nok også blive lidt spisning undervejs. Mødestedet vil blive centralt
i landet. Tidspunktet februar- marts.
Med andre ord. Vi ønsker at lave Danmarks bedste avlssamarbejde og ved den lejlighed, vil vi gøre en indsats for at få nogle
(gerne dem alle) af dem, der avler uden om
klubben, med i fællesskabet.
Invitation/ program følger senere.
Avlsvejledningen DMK

DMK ́s avlsvejledning planlægger en årlig
avlsdag, hvor avlsvejledere, opdrættere og
ejere af hanhunde fra hanhunderegistret kan
mødes, lære hindanden bedre at kende, få en
tæt dialog og forståelse for det vi går og ar-
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bejder med. Vi forestiller os, at sådan en dag
skal indeholde info fra avlsvejledningen,
statistikker, året der gik osv. Orientering om
hvad, der sker hundepolitisk nationalt samt
internationalt. Vi skal have en snak om avl i
www.fjd.dk

DMK Bornholm forsøger at øge
samarbejdet imellem de stående
hunderacer. Derfor har de oprettet
en åben gruppe på Facebook under
navnet ”stående hunde Bornholm”.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DMK-områderne
Område Himmerland:

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

Område Viborg:

Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34,
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail:
tsni@mail.dk

Område Århus/Grenå:

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

Område Vejle/Horsens:

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvangen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nils@ok.dk

Område Esbjerg og omegn:

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

Område Odsherred:

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

Foto: Sanne Ammitzbøll.

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: Christian Nøhr Hansen, Gundestedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail:
cnh@post.tele.dk

Område Storstrøm:

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

Område Sønderjylland:

Kontaktperson: Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470
Sydals. Tlf. 51 88 20 07, E-mail. lemtorp@hotmail.
com

Område Bornholm:

Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.

Område Fyn:

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

Område Nordsjælland:

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

Område Herning:

Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Område Holstebro:
Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget
4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55
07

Område Nordjylland:

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

Område Thy/Mors:

Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
udvalg kaldet Forretningsudvalget. Overordnet betragtet var det tre udvalg, der blev slået
Lørdag d. 16 august skulle vi mødes første
sammen i et: Kontaktudvalget, Lovudvalget og
gang efter generalforsamlingen. Det skulle
Udvalget for Internationalt Arbejde. Det var
være et heldags arrangement, da vi havde
alligevel stort set, de samme personer, der sad
en ret lang dagsorden, vi skulle igennem. Et
i udvalgene. Så har man noget, der vedrører
lokale i Gudme hallen var lånt til formålet.
f.eks. vores vedtægter, så er det en af de tre,
Jeg er med som suppleant, og er derfor ikke
man skal tage fat i.
med i fordelingen af bestyrelsesposter, men
Morten har tidligere siddet med sekretærjobskal selvfølgelig deltage, og bliver som vanligt bet. Det er et ret tidskrævende arbejde, og det
spurgt om min holdning. Jeg glædede mig til at vil vise sig, om han efter denne omstrukturese de andre igen, og selvfølgelig til at få noget ring kan fortsætte med det, eller om vi er nødt
fra hånden. I dagens anledning var avlsvejtil at finde en anden løsning.
ledningen også med. De havde også en del de
Kassere funktionen forbliver uændret på
skulle have gennemgået, da de er ved at sætte
Eriks kyndige hænder. Det er en stor og
Pernille Legind ind i en del af deres arbejdstidskrævende post, som han jo upåklageligt har
opgaver.
varetaget i snart mange år!
Første punkt var evaluering af GeneralforDer udover blev der slået flere udvalg samsamlingen. Jeg var nok mest optaget af at
men:
Münsterländeren på mandat fra generalforArrangement/prøveudvalget blev lagt samsamlingen skal fortsætte. Det har jo alt andet
men af Udstillingsudvalget, Markprøveudvallige stor betydning for mig, og de opgaver jeg get og Efterskudsudvalget. Det blev vel mest
sidder med. Andre påpegede, at vi måske skal
gjort for at gøre alting mere overskueligt. Det
være bedre og mere klar i vores kommunikaer dette udvalg, der arrangere de prøver og
tion til medlemmerne. Hvad laver bestyrelsen, arrangementer, vi har i klubben. Det består af
og hvad har vi af udfordringer. Det sidste
følgende personer fra bestyrelsen/suppleanter:
kunne vi nok alle blive enige om: Vi mangler
Peter Jürgensen, Lars Pedersen og Jette Anarbejdsvillige hænder! Vi har mange ideer og
dersen. Derudover er der yderligere 6 personer
visioner, men mangler ofte tid og kræfter til at tilknyttet dette udvalg. Der alle yder en stor
få dem udført.
indsats.
Det førte os faktisk over på punkt 2 på
Informationsudvalget og PR udvalget blev
dagsordenen. Konstituering af den nye
lagt sammen til PR og medieudvalget. De
bestyrelse. Der var jo en væsentlig ændring
hænger alligevel en del sammen, og består af
i vores bemanding. Peter Ringgaard havde
de tre redaktører fra henholdsvis hjemmesiden,
valgt, efter mange år i bestyrelsen, at ”gå på
Jagthunden og Münsterländeren.
pension”. Peter var valgt på et jysk mandat, det I forbindelse med disse to udvalg, skal der
overtog Peter Jürgensen, der så kunne afgive
lyde et stort suk fra hele bestyrelsen. VI
sit frie mandat til Thomas Elgaard Nielsen, der MANGLER FOLK!
tidligere var sjællandsk suppleant. Desværre
Har du lyst til at hjælpe med et eller andet i et
var der ingen afløser for Thomas på generalaf disse udvalg?
forsamlingen, og vi står nu med en vakant
F.eks. har vi i PR og Medie udvalget akut
sjællandsk suppleant, der må stå tom indtil
brug for en (eller flere) kreativ person, der har
næste års generalforsamling. Så, i grove træk,
lyst til at lave lidt merchandise. Skal vi have
er vi derfor en mand nede, bemandingsmæsen klub-kasket? Eller en flot streamer til bilen
sigt i bestyrelsen.
vi kan sælge til en fornuftig pris? Og måske
Det havde fået Henrik til at tænke omstruktu- mere udstyr, til når der bliver afholdt messer
rering, for at forenkle det hele, for at gøre det
rundt om i landet? Eller...? Ideerne er mange,
hele lidt mere overskueligt og for at lette ikke
men vi mangler folk, der har tid og lyst.
mindst formandsposten for en hel del arbejde.
Og hvad med vores pokaler til f.eks. slæb og
Det blev til et sæt op, vi alle syntes gav god
apportering? Mange råber på, at der aldrig er
mening:
styr på vores pokaler. Derfor blev det uddeleBestyrelsen består nu af en formand (Henrik
geret til de enkelte prøveledere/udvalg at tage
Raae Andersen), to næstformænd (Morten
stilling til, hvad der skal ske med pokalerne,
Vestergaard og Peter Jürgensen), en kasmen ved slæb og apportering er det jo eksterne
serere (Erik Lillesøe), to menige bestyrelses
prøveledere, og pokalerne er derfor noget vanmedlemmer (Thomas Elgaard Nielsen og Lars skeligere at styre. Var det noget for dig?
Pedersen) og to suppleanter (Jette Andersen og
Vi kunne også godt bruge et par fotografer
undertegnede). Samtidig blev en masse udvalg rundt om i landet. Er du god til at tage billeder,
lagt sammen.
og kommer du nogle gange rundt til arranDet gav god mening at lave denne omfordegementer/jagter hvor der deltager Münsterling. Morten skal fremover hjælpe Henrik med ländere? Vi skal bruge gode billeder i høj
primært de interne opgaver. Dvs. opgaver der
opløsning, og gerne billeder af vore jagthunde
vedrører DMK, DKK, FJD. Peter skal hjælpe
i arbejde.
med de internationale opgaver der vedrører
Eller er der noget DU synes mangler at blive
DMK og KLM-I. På den måde bliver der flere gjort? Som du egentligt godt vil gøre, om ikke
skuldre at fordele opgaverne på, og det giver
andet, så måske med hjælp fra en mere. Så tag
forhåbentlig en hurtigere, mere smidig opgaendelig kontakt til de respektive udvalg.
veløsning. På denne måde sikre vi også vigtig
Peter Jürgensen valgte at træde ud af Uddanvidensdeling, således at der ikke kun er en
nelsesudvalget, da han får mange nye opgaver
mand, der ligger inde med en masse viden.
med det internationale samarbejde, og udvalDe tre personer kommer til at sidde i et
get i forvejen er ret velfungerende med nogle

Indtryk fra bestyrelsesmøde
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meget aktive og hårdt arbejdende folk. De er
faktisk allerede klar med første del af den nye
uddannelse. (Det kan i læse meget mere om
på hjemmesiden) Uddannelses udvalget består
derfor nu af Morten Vestergaard, Thomas
Elgaard Nielsen, Pernille Legind, Mona Storgaard og Nicole Solgaard.
Aktivistudvalget består stadig af Tine Broen
Nielsen, Jan Heimand og Thorkild Helgesen.
Og vores avlsvejledning er som nævnt ved at
blive opgraderet med Pernille Legind, der er
uddannet dyrlæge. Hun er sat i skarp oplæring
af Gunner og Palle. Indtil videre går hun som
føl, men bidrager allerede med en hel del nyttig viden og ideer.
Avlsvejledningen fortalte os om nogle af de
ideer og planer, de har for fremtiden. Blandt
andet vil de genindføre hvalpesyn, og de vil
holde en årlig avlsdag, hvor alle opdrættere
og ejere af hanhunde fra hanhundelisten kan
deltage.
Specielt det sidste synes jeg er et yderst interessant tiltag, da det giver alle vores opdrættere mulighed for at komme med spørgsmål og
input, og i det hele taget blive lidt klogere på
hvad avlsvejledningen kan hjælpe med. Uddannelse til opdrætterne har også været efterspurgt, og det vil der her blive mulighed for at
give dem ved hjælp af for eksempel foredrag i
forbindelse med avlsdagen.
Noget af det vi brugte en del tid på, på denne
lørdag i Gudme hallen, var også at diskutere
hvad bestyrelsen skal være bedre til. Og alle
var meget enige om, at kommunikation nok er
et af de steder, det halter mest. Det er vigtigt at
få meldt klart ud til medlemmerne, så alle ved
hvad, der er besluttet. F.eks. hører vi rundt om
i krogene at ”nu vil bestyrelsen have indført
tyske prøver – de vil lukke det gamle prøvesystem”. Det er simpelthen ikke rigtigt. Men vi
har måske ikke været gode nok til at formulere
os?
For det er rigtigt at de nye avlstest VJP og
HZP er blevet indført. Og for at de kan få
deres berigtigelse, så skal de inkluderes i en
masse ting. Hanhundelisten er bare et af de
steder. VJP og HZP er et EKSTRA tilbud.
Ikke noget der skal stå i stedet for de gammel
kendte prøver. De fortsætter fuldstændigt som
tidligere.
Men de nye tests vil med tiden blive et uvurderligt avlsredskab, noget vores avlsvejledning
ser meget frem til at kunne benytte sig af. De
egenskaber ved hunden, der bliver vurderet på
de to tests, bliver pointsat, således at det kan
bruges som et index, på linje med HD-indexet.
Så har man en tæve med mangler ved f.eks.
førlighed, så kan man kigge efter en hanhund,
der har fået høje point på lige præcist førlighed. Jo flere hunde, der har været på disse test,
jo mere har avlsvejledningen at arbejde med.
De skal altså ses som et positivt EKSTRA
redskab, som forhåbentligt mange vil benytte
sig af.
Det blev en lang dag i Gudme, men jeg synes
mange vigtige ting blev besluttet. Og nogle
gode og interessante tiltag blev sat i søen.
Sussie Mattsson

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

Jagtlige vurderinger
Sommeren er nu overstået, og aktiviteterne
er ved at være i gang igen. Der er bl.a. i løbet af de seneste par måneder endnu engang
blevet afholdt jagtlig vurdering rundt om i
landet.
Den jagtlige vurdering er et tilbud til de
medlemmer af klubben, som ikke ønsker at
deltage på markprøve med deres hund, men
som gerne vil have en udvidet stambog til
deres hvalpe, eller som bare lige vil have en
hurtig vurdering på hundens evner, inden
man vover sig ud på den første prøve.
Efterårets vurderinger har været godt
besøgt, og en god del af hundene blev
godkendt. Selvom du måske ikke har planer
om at avle på din hund, så mød op og se
hvad det går ud på – det kunne jo være det
udviklede sig til mere.
Udover selve vurderingen, er arrangementerne en god mulighed for at mødes
med andre gdh-ejere, og få en god snak
om hunde, jagt, træning eller noget helt
fjerde. Tilbagemeldingerne fra nogle af årets
deltagere melder, at der var tid til snak både
under selve vurderingen, men også under
den efterfølgende hygge med medbragt
kaffe ved bagenden af bilen, og ikke mindst
at det var rigtigt hyggeligt.
Vi ses derude.
Anny Kure

Der vejledes.

Der trækkes.

Resultatservice
Schweissprøve 400 meter/3timer
3/8-2014, Lolland, Charlie
DK14586/2009, 1.pr
10/8-2014, Skive, Aastrupgaard Zica
DK05084/2011, 3. pr
Slæb og Apportering
23/8-2014, Hjallerup, Fie DK01384/2012,
26 point
9/8-2014, Aars, Vitus DK45907/2010, 27
point
Mon ikke jeg er god nok.

Der diskuteres.

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

Den første Danske HZP
Der blev skrevet historie, da syv hunde og
førere mødte op i Randers d. 6. september
og deltog på den første HZP på Dansk
jord. Det var fantastisk vejr på prøven og
vi kunne gå i skjorteærmer hele dagen i
strålende solskin. Prøveleder Leif Hansen
og fru Helle, stillede husrum til rådighed og
sørgede ved hjælp af frivillige hjælpere og
for forplejning på dagen.
Der var stor interesse fra tilskuere og
omkring 20 var mødt op for at følge dagens
prøve og få et indtryk af denne prøveform.
Der var tilmendt 8 hunde og disse blev
fordelt på 2 hold. Denne prøveform har ikke
større hold end 4 hunde pr. hold, og til at bedømme et hold er der som regel 3 dommere.
Prøvens dommere var Tyske, og var
omhyggelige med at forklare de enkelte
discipliner og opfordrede til frit at spørge,
hvis man var i tvivl om noget.
På prøven ser man udviklingen af hundens anlæg med hensyn til dens egnethed
til fremtidig anvendelse i den alsidige jagt
samt som eventuelt avlshund. Derudover
bedømmes også nogle tillærdte fag, nemlig
fjervildt slæb og kaninslæb, her bedømmes
hundens evne til bruge næsen og finde frem
til det udlagte emne. Disse slæbs udformning og længde er som man kender det på en
VSA prøve i Danmark
Holdene startede henholdsvis ved vandet og
på marken, og derefter arbejde man sig gennem prøvens discipliner.
Vandarbejdet er lidt specielt, der udkastes
en and, og når hunden er på vej til anden
skydes et skud foran hunden, således at
haglene går i vandet, hunden skal uanfægtet
af skudet apportere anden. Herefter er der
udlagt en and i siv, hunden skal vise at den
selvstændig kan løse opgaven, og når anden
findes skal den spontant apporteres. Ved
begge ænder gælder, at så snart hunden er
i vandet må hunden ikke tiltales, så er man
dumpet.
Dagen forløb i en rigtig god stemning og
der blev afsluttet med mad og herefter uddeling af diplomer for bestået prøve.
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Evaluering. Hvordan er det gået? Foto: Gitte Becher.

De deltagende langhår. Foto: Hans Bilde Sellerup.

Anden hentes hjem. Foto: Hans Bilde Sellerup.

Resultaterne for Langhår kan ses på hjemmesiden, under Resultater, Udenlandske resultater, HZP

www.fjd.dk
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Racebeskrivelse
Vi har observeret lidt divergerende opfattelse af hvordan den Langhårede hønsehund
skal opfattes som jagt- og familiehund,
hvorfor vi har valgt at bringe efterfølgende
korte racebeskrivelse.

aldrig baseres på eksteriøret alene og vi vil
derfor kun formidle hvalpe til aktive jægere.
Klubbens avlsmålsætning er: Avl blandt jægere til jægere på basis af alsidige jagtbrugsegenskaber, naturligvis med hensyntagen til
og stor respekt for det eksteriørmæssige.
Langhåret hønsehund
Den Langhårede Hønsehund er en midDen Langhårede Hønsehund (Tysk Langhår) delstor Hund:
er en stående kontinental jagthund, med en
Ideal mål for Hanner: 63 - 66 cm. (min 60
lang traditionsrig historie bag sig - den har
- max 70 cm.)
været renavlet siden 1879.
Ideal mål for Tæver: 60 - 63 cm. (min 58 Langhårens intelligens gør den til en klog
max 66 cm.)
og letført jagtkammerat. Dens næsebrug,
grundige marksøg, apporteringslyst, store
vandpassion og sporvilje er ud over det
almindelige.
Alsidigheden er racens adelsmærke. Den
skal kunne klare alle jagtens discipliner i arbejdet såvel før, som efter skuddet, ligesom
den også er særdeles velegnet som Schweisshund.
Af temperament er Langhåren ligevægtig,
rolig, behersket og frem for alt dejlig fri
for nerver, hvilket også gør den til en god
familiehund.
Mange føler sig tiltrukket af Langhårens
flotte eksteriør og sympatiske væsen, men
den er først og fremmest jagthund!
I Langhårsklubben ønsker vi at være tro
mod vores race, at bevare dens alsidige
brugsegenskaber og undgå, at den på nogen
måde bliver specialist i enkeltdiscipliner.
Foto: Henrik Vittrup Poulsen.
Langhåren er en smuk hund, men avlen må

Den findes i seks farvevarianter:
•
Ensfarvet brun
•
Brun med hvide eller skimlede aftegninger
•
Mørk - skimmel
•
Lys - skimmel
•
Forel - skimmel
•
Brun/hvid enten rent brun – hvid, eller
ganske få små pletter.
For yderligere info se www.langhaarsklubben.dk

Resultatservice
Ræveslæbsprøver
Uhre Plantage 28. august 2014
Vildholt Emma, DK13511/2011 - Bestået
med 4 point. Prøvens bedste hund!
Stenbjerg Plantage 31. August 2012
Bastian DK12842/2011 - Bestået med 4
point
Herunder. De deltagende langhår i schweissprøven.
Foto: Laila Bilberg.

Korthårsklubbens schweissprøve i Rold
Skov 23. august 2014
Vildholt Fabian, DK07579/2013 - 1. præmie
400m/20t
Vildholt Emma, DK13511/2011 - 1. præmie
400m/20t
Vildholt Ekko, DK13513/2011 - 1. præmie
400m/3t
Vildholt Ecü, DK13508/2011 - 1. præmie
400m/3t

www.fjd.dk

Lillebrusen´s Sága, DK10337/2013 - 1. præmie 400m/3t, bedste hund på 3 timers spor.
Lillebrusen´s Rúnar, DK10336/2013 - 3.
præmie 400m/3t
Hvis du ønsker mere deltaljerede oplysninger, skal du gå ind på klubbens hjemmeside.
Endvidere kan du også på klubbens hjemmeside se resultater fra fx. slæb- og apporteringsprøver
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20,
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. 51 86 05 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

De grå til fødselsdag hos JAFI i Viborg
Fredag og lørdag den 12. og 13. september
blev der afholdt stor 7 års fødselsdagsfest
i jagtcenter JAFI i Viborg, hvor weimaranerne havde en stand i teltet foran butikken.
Det var godt, at der var lavet skifteholdsarbejde, så de knap 4.000 besøgende ikke
gnubbede alt pelsen af de 8 hunde, som
passede standen.
Tak til Søren Guldager, der kom med Ally
og Guldagergårds Kiki, Else og Peter Poulsen med Silke og Aggi, Martin Dannemand
med Aston, Susanne Løfberg-Poulsen med
Gale, Gitte og Jan Løvig med langhåret Idun
og Casper Raahede med hvalpen Eta på 12
uger. Det blev til mange hyggelige snakke
om jagthunde og jagt.
Jette Veggerby

Gaby til apporterings- og VSA prøve

Sikke dog en varm sommer! Fantastisk at
bade og holde fri og ferie i. MEN ikke så
godt hundevejr, på nær altså lige vandarbejde. Min hundetræning har derfor fore-
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gået i de sene og „koldere“ aften timer. Dvs.
ganske rolig træning.
Gaby og jeg har trænet fordressur i lokal
jagthundeklub fra ca. 10 mdr. gl. (det skal
siges at jeg „motiverer „ apportering lige
fra lille hvalp. Jeg skælder ALDRIG ud, når
de kommer bærende med noget. Jeg roser
og bytter med andet. Jagter den heller ikke,
men kalder, leger og giver evt. godbid, når
den kommer. Jeg oplever stort set aldrig, at
hunden går væk med noget, den har fundet.
Tværtimod elsker de at vise mig deres „
fund“. DET er jo en win win.)
Lidt „hat og briller „ kan man godt sige
træningen var i starten, men vi var dog ikke
ene om det.
Afslutningen gik ok. (samlet nr. 5).
Vi fortsatte stille og roligt træningen
hjemme selv, jeg og en hundeveninde.
Den 26. juli blev der afholdt en DJU apporterings prøve samt DJ udvidet apportetingsprøve, samme sted, som vi havde
trænet.
Så jeg meldte til - om ikke andet var det
jo god træning (prøvetræning), for både
hund og fører. Selvom jeg har prøvet det før,
sniger sommerfuglene sig ind på mig, og det
www.fjd.dk

går lige igennem linen til hunden. Så den
nye hund skal også lære mig at kende i disse
uvante situationer.
Dagen oprandt, det var varmt, meget
varmt. Gaby brændte også af til første disciplin, 2 kastede duer. Hun smuttede i skuddet,) det trak lidt fra. Men afleverede pænt.
Anden disciplin, udlagt kanin, klarede hun
til max. Sidste disciplin, due kastet i sø , gik
også fint. Knap så pænt greb. Vi bestod.
Vand, slæb og apportering var i tankerne.
Vi havde trænet et par gange i højderyggen,
men måtte holde pause pga. løbetid. (så er
det jo godt jeg også har Astro at lege med)
han var med de sidste gange. Selvtræning
med Gaby.
3. august tog vi til Skjern - om ikke andet
ville det blive en god trænings dag og hygge
med hundefolket.
Det var varmt, de varslede torden. 43 hunde
til start på 4 hold. Vi var eneste weimaraner.
Vores discipliner var slæb, duer og vand.
Perfekt rækkefølge i varmen. Det svære i
denne prøve er, at alle emner er udlagte, så
hunden skal dirigeres frem og ud.
Kaninslæbet gik perfekt, ingen slinger i
valsen. Så var vi i gang. Duebanens første

DANSK WEIMARANER KLUB
due „ tabte“ Gaby stående, det kostede 2
point. Pga. Gabys meget unge alder (14
mdr.) havde jeg ingen intentioner om max
point, hvis vi bestod, så var jeg mega glad.
Hvis ikke, havde vi jo laaaang tid foran os.
Vand, pyh det er det sværeste (synes jeg).
En del dumpede også her. Den kræver masser af „sø“ erfaring. Hunden skal sendes
direkte over søen og hente 2 udlagte ænder.
Gaby er glad for vand, men da hun var
svømmet ud til ca. midten og sagtnede
farten, måtte jeg reagere hurtigt - kunne jeg
dirigere hende videre resten af vejen? Turde
ikke satse og brugte min livline (en lille sten
kastede jeg for at retnings anvise) det koster
1 point. Gaby var helt med og gjorde resten
af opgaven til UG. 9 på vand og vi var bestået. Ikke til at fatte, men ihhh så fedt. (jeg
tror vi i denne uge, hvor prøverne stod på,
har fået god karma fra min skønne stjerne på
hundehimlen, Tessa, hun døde onsdag den
31 juli. 2013. Netop midt i denne uge. Hun
har fået rigtig mange tanker fra mig).
Nu tager vi en pause i apporteringen og
glæder os til at komme i marken.
Knæk og bræk derude.
Hanne Bro Hansen, Børkop ved Vejle

Snefrid til lokal markprøve
Dagen startede med morgenkaffe og briefing kl. 9.00 i Klovborg. Briefingen sugede
jeg til mig af, da det var min og Snefrid’s
første markprøve med dommer. Klokken
9.30 tog vi i marken, med i alt 15 tilmeldte
hunde. Vejret havde ikke valgt at vise sig
fra sin bedste side fra morgenstunden af. Vi
startede ud med stort set ingen vind, så ikke
så meget fært de første timer, men derefter
lidt mere vind, men endnu mere regn til
gengæld. Så ikke de bedste betingelser at
arbejde i, og mange fugl blev der heller
ikke fundet. Dette ændrede sig da heldigvis
hen over middag med både sol og vind og
det medførte, at der også blev fundet fugl af
Snefrid, der holdt en flot stram stand indtil
hun fik ordre på at rejse. Jeg var meget
meget tilfreds, også fordi hun først havde
vist sin første stramme stand kun 4 dage
forinden.
Og denne situation placerede Snefrid som
dagens bedste unghund. Må indrømme at
det da også har givet mig blod på tanden
efter og føre det til mere med Snefrid og
se hvad man kan præstere sammen og gennemføre af diverse prøver og udfordringer.
Da vi var færdige i marken blev grillen
startet op og pølser og kartoffelsalat blev

nydt og dagens bedste hunde blev præmieret. En helt igennem dejlig og veltilrettelagt
dag synes jeg, der var intet der var overladt
til tilfældighederne. Det synes jeg at have
erfaret, det altid er til DWK’s arrangementer.
Karsten Furbo Lauridsen, Gredstedbro

Et års fødselsdag i Saltum

Så kom dagen, hvor vi endelig kunne finde
en dato, hvor så mange som muligt kunne
samles på Guldagergård til 1 års fødselsdag.
Anita og Søren Guldager havde inviteret til
1 års fødselsdag for de hvalpe, Ally fik den
5. maj 2013.

Vi stimlede til fra Kerteminde, Nørager,
Højbjerg og Arentsminde. Voksne og børn
og selvfølgelig alle vores dejlige hunde.
Hvor der er hjerterum er der husrum. Langbordet var dækket op til eftermiddagskaffe
og der blev disket op med hjemmebagte
www.fjd.dk

boller og lækker lagkage, sågar Dannebrog
vejrede over Guldagergård ved ankomsten.
Først skulle vi lige hilse på, og alle hunde
var i vild vigør og løb rundt iblandt hinanden.
Roen faldt over os alle, hunde i hver sin
bil, så eftermiddagskaffen med skummende
kogt mælk - uhmmm... og erfaringer kunne
udveksles på kryds og tværs. Der kom
mange gode historier på bordet, både de
gode og de uvorne slags. Selvom regnen silede ned, trak langt de fleste af os i regntøjet
og begav os ud over markerne med Søren i
spidsen. Sikke et syn, med 6 weimaranere
på marken i deres rette element, upåvirket af
vind og vejr. Vi gik og vi snakkede videre,
nogle jagtede fasaner, andre badede - det var
en super gåtur.
Hjemme ventede Anita med en glohed
grill, og de bedste pølser af slagsen. Hundene kom igen i bilerne, godt trætte og tilfredse. Vi andre spiste igen, hyggede videre
og takkede pænt af med ønsket om et godt
efterår med mange gode oplevelser. Hvem
ved, måske skal vi samles igen.
Venlig hilsen
Birgitte Bak Aastradsen
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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

Fin fynsk familiedag

Resultater
UDVIDET APPORTERINGSPRØVER
Danstrup Hegn, DJ 01.06.2014
Amigo DK09619/2009, Jan Secher, 216 points
Caddy DK15289/2007, Anne Secher, 197 points
Gudbjerg, DJ 28.06.2014
Thasjani’s Hektor DK05036/2011 (kh) Bestået 216
point
APPORTERINGSPRØVER
Rødekro, DJ 22.06.2014
Nygaards Mercedes DK11585/2012 (kh) Bestået
21 point
Jagthytten, 5 Klub Regi 28.06.2014
Thasjani’s Goliat DK01019/2010 (kh), bestået
5-klub regi, Sjælland, Lov 12.07.2014
Bailey Von Der Wohldbeek DK16266/2010 (kh),
Lars Bonnesen, 30 points og pokal
Arne, DK16499/2012 (kh), Anders Mortensen, 30
points
Michen’s Kenzo, DK01346/2012 (kh), Per Stouby,
30 points
Amigo DK09619/2009 (rh), ejer og fører Jan
Secher, 30 points
Sortenkær, Dansk Ruhår Klub 27.07.2014
Arne, DK16499/2012 (kh), Anders Mortensen, 27
points
Jakob DK11417/2008 (kh), Anders Mortensen, 29
points
Thasjani’s Hektor DK05036/2011 (kh) Bestået 29
point
SLÆB OG APPORTERINGSPRØVER
Ribe, Dju - 12.07.2014
Monty DK11911/2012 (kh) bestået 28 point
Fyn, Dju - 07.08.2014
Quodian’s Rembrandt NHSB 2840143 (kh) Bestået 29 point
SCHWEISSPRØVER 400 M. 3. T.
Gludsted Plantage, Dansk Ruhår Klub 09.08.2014
Bella, DK03426/2013, 1. pr.

Den årlige familiedag blev afholdt hos Michael Fonnesbech, ved Assens på Fyn.
Michael bor et vidunderligt sted på en bakketop med udsigt over Lillebælt og omgivet
af marker. Ca. 20 mennesker og lidt flere
hunde var mødt op. Hundene var i en alder
af 12 uger til 13 år. Vi begyndte med morgenmad, mens hundene lærte hinanden at
kende i Michaels indhegnede have. Snakken
om hunde og andet gik livligt.
Flere have taget vildt med, så vi trak ud på
marken med hundene og forsøgte kaninslæb
ig apportering af duer og ænder. Det var
meget underholdene og givtigt. Min egen
hund endte med – efter flere forsøg – at apportere såvel kanin, due og and. Apportering
af ”ægte” vildt havde hun ikke den store
erfaring i. Så jeg kunne tage hjem med en
god fornemmelse af succes.
Den medbragte frokost blev spist, og der
blev grillet pølser på Michaels store gasgrill.
Senere kom der kaffe og kage og hundene
sluttede af med ”pølseapportering”. Som
så ofte før blev det en hvalp, der kom hjem
med en hel pølse. Faktisk var der også en
voksen hund, der klarede det, men det er
altid den yngste der vinder. Så tillykke til
Hjalmers 2 hunde.
Familiedagen er altid en hyggelig og givtig
begivenhed. Så stor tak til Michael for at
have stillet sit hus, have og omgivelser til
rådighed for os.

Internationale prøver

Charlie.
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Europa Cup 2014
Dansk Vizsla Klub er 10- - 12. oktober
2014 repræsenteret med et fuldt hold ved
Europa Cup for Vizslaer, der finder sted i
den østlige del af Østrig.
Danmark har tidligere deltaget i denne begivenhed, som også blev afholdt i Danmark
i for 3 år siden.
Europa Cup er primært en konkurrence,
men det giver også vizslaejere fra hele
Europa mulighed for at mødes og knytte
venskaber, der kan munde ud i hvalpekøb
og parringer, så vi derved kan få nyt blod
ind i den danske bestand.
www.fjd.dk

VM for stående hunde
VM finder i år sted i Italien, 24. – 27- oktober 2014 i Pieve Santo Stefano (Arezzo).
Dansk Vizsla Klub er meget stolte af at
have sit medlem Sofie Skovly udtaget til
denne begivenhed med sin hund Charlie
(Thasjani’s Gismo). Det er ikke en hverdagsbegivenhed at en dansk Vizsla deltager.
Vi ser alle frem til at høre om Sofies
oplevelser.
Alle deltagere i disse internationale prøver
ønskes held og lykke (knæk og bræk).

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB
www.drenteklub.dk

Klubredaktør:
Helle Rønde, Skovduevej 3, 2670 Greve.
Tlf. 23 27 40 41
e-mail: redaktor@drenteklub.dk

Hvalp forsvandt på Læsø

Hvide Bakker, Læsø. Foto: Flemming Østergaard.

Vi var på hyggeligt familiebesøg på Læsø
i juni måned, hvor der er rig mulighed for
skønne naturoplevelser og lange gåture
såvel i skov som langs vandet. En eftermiddag tog vi vores Lucca og mine forældres
flatcoated retriever med til Hvide Bakker,
som ligger på øens nordlige kyst. Der er
terrænet, så langt øjet rækker, et bredt bælte
af lyngmark, som ligger mellem skoven og

klitterne, som skråner stejlt ned mod den
brede strand, hvor Kattegats bøjler slår ind.
Der er helt vidunderligt. Vi gik langs vandet og hundene piskede af sted – op, ned,
ud, hen – de nød det i fulde drag. På turen
tilbage til bilen mødte vi et ældre ægtepar,
som spurgte interesseret til Lucca – om hun
mon var en Drente? Det kunne vi jo kun
bekræfte. De fortalte os da, om en sød lille

oplevelse de havde haft en sommer, hvor de
havde været med til at eftersøge en bortløben ni måneder gammel drentehvalp.
Den handlede om et tysk ægtepar, der holdt
deres nittende sommerferie på Læsø, som
var taget til Hvide Bakker for at lufte deres
hund samt samle svampe. Mens de gik og
hyggede sig rev hvalpen sig pludselig løs
af sin lange line, og hurtigt var den ude af
syne. Trods timers kalden og fløjten dukkede hvalpen ikke op og da mørket faldt på
måtte de vende hjem til deres lejede sommerhus uden hunden.
Efter en våd og stormfuld nat, hvor der
nok ikke blev lukket et øje, tog ægteparret
tidligt ind til den lokale kiosk for at få hjælp
til at lave nogle laminerede skilte, der kunne
hænges op rundt omkring på øen. Kioskejeren fik formentlig ondt af hundeejerne,
hvorfor han hurtigt fik organiseret øens jagtforening, som stillede op med omkring tyve
mand og hunde. Efter flere timers søgen i
skov og krat blev hvalpen heldigvis fundet i
god behold.
Det er jo også en måde at få kendskab til
Drenten på, - og historien har oven i købet
været i avisen!
Hilsen Helle.

Outdoor Messe, Gram Slot
Den sidste weekend i august blev der afholdt Jagt & Outdoor messe ved Gram Slot,
hvor også Dansk Drentsche Patrijshond
Klub var repræsenteret. Der var fremvisning
af alle stående jagthunderacer begge dage
kl. 11:30 og kl. 15:30, hvor Erik Pedersen fortalte publikum om diverse racers
fremragende kvaliteter samt, hvordan de
bruges til jagt og i familien. Både lørdag og
søndag havde en del drentefolk fundet vejen
til Gram Slot for at hjælpe og fremvise deres
hunde, og ikke mindst for at gøre Drenten
mere kendt herhjemme.
Hermed vil jeg samtidig gerne takke alle
de frivillige hjælper og en ekstra stor tak til
Knud Flemming Madsen, som var på begge
Vores stand i Gram.

www.fjd.dk
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dage med fremvisning af hvalpe. Det var en
dejlig begivenhed for klubben og en hyggelig weekend, jeg håber, vi kan være til stede
igen næste år.
Med venlig hilsen, Formanden

Fremvisning af hunde.

En stor oplevelse, men også et stort arbejde
Her i sommer har vi haft et kuld på 7 dejlige
hvalpe. Hvalpene blev født den 2. juli. Vi
valgte at få hvalpene i vores fritidshus, der
ligger naturskønt midt i skoven.
Aftenen før Pascha (moderen) skulle føde,
var hun klart urolig og jeg valgte at sove på
sofaen i det rum hun skulle have hvalpene i.
Barselskassen var fin redt og klar, men der
skete ikke noget om natten. Om morgenen
var hun stadig urolig, men jeg vurderede, at
dagen nok ville gå, og gik derfor ud for at
ordne nogle ting.
Halvanden time senere kiggede jeg ind
til Pascha, og da lå hun på sofaen med de
første hvalpe. Jeg flyttede dem ned i kassen,
hvor hun fik de sidste uden hjælp. Det skal
her nævnes, at Pascha aldrig har ligget i
møblerne eller forsøgt på det, men skidt
det var en gammel sofa, så den måtte på

lodsepladsen.
De første fire uger ordnede Pascha det
hele, så ud over at skifte ”sengetøj” og sørge
for at hun fik godt med mad, var det
nemt. Efter knap fire uger begynde vi så
småt at give hvalpene fast føde, og så begyndte arbejdet med at holde rent om dem.
Efter fire uger flyttede hvalpene ud i udhuset med egen udgang til løbegården, men
der skulle stadig gøres rent både tidligt og
sent. Dejligt, at vi havde så dejligt et vejr,
det gjorde det nemmere på alle måder og
skønt, når der kom nogen forbi, der gerne
ville lege. Efter otte uger tog vi afsked med
den første, og i skrivende stund har vi stadig
en i ”pleje” en uge endnu. Det bliver svært
at komme af med den, - men sikke en dejlig
sommer.
Knud Flemming Madsen

Årets Drente 2013
Mosehøjs Bufri Eros er en rigtig speciel
Drente, må man sige. Han er meget flittig og er blevet godt trænet, og så er han
kommet meget af sted på prøver og har
slæbt mange gode resultater med hjem.
Mosehøjs Bufri Eros er født den 20. april
2009 og er søn af Frida og Bjergvejens
Buster. Som vi kender Eros, er han en god
alsidig Drente. Han er nem at arbejde med
og skøn at have i hjemmet. Et stort tillykke
og ros til Eros og Johanna for det flotte
arbejde!
Her er resultaterne for Eros og Johanna,
som de har skabt sammen for at blive årets
Drente 2013:
HD status B / AA 0. Udstilling i Vissenbjerg - excellent, 1. vinder og BIR samt
CERT. Markprøve på DDPK hovedprøve
- 1. præmie. Apportering i 5 klub regi ved
Vissenbjerg - med max point på 30 samt
prøvens bedste hund. Schweissprøve i
5 klub regi - 1. præmie. Det gav i alt 70
point til Eros – rigtig flot! Johanna fik
overrakt et billede – Årets Drente og fik
klapsalver.
M.v.h. Morten

Det er spændende for både børn og voksne.

Så er vi på skovtur.
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Kan man tage sig en lur, når man skal vejes?

www.fjd.dk

DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

Kalvdasker og hanen

Kejserligt følge. Foto: Winnie B. larsen.

Ja, så oprandt weekenden hvor det helt store
slag skulle kæmpes i Nordjylland. Der var
blevet udfordret i apportering om lørdagen
og Maria Nylander fra Sverige var bestilt til
at dømme søndagens udstilling.
Folk holdte ferie og var lidt slappe i det, så
Anni var bekymret, kom der nogen? Opråb,
Vågn nu op!!, men hun havde ikke behøvet
at bekymre sig. Der kom masser af folk, 19
hunde var tilmeldt A prøven, 7 hunde til B
prøven, 30 hunde til udstilling og 45 havde
tilmeldt sig Kalvdaskerfesten.
Fredag aften begyndte de første at ankomme i campingvogn, til Kirsten og Keld
skønne sted, for at være klar til slagets gang.
På A prøven blev folk fordelt og prøven
startede, et par stykker var mere uheldige
end andre;

Efter vandapport, hvor alle hundene havde
samme kastanjebrune farve, stod resultaterne klart, 2 hunde med 29 point, så der var
matchning. Jens Ole (ham kommer vi frygtelig tilbage til) og Harry skulle konkurrere,
og Jens Ole og Cadeau Jeton vandt på tid.
Af B hundene var der en enkelt der dumpede, ellers bestod alle med 1 præmier, og
Thorbjørn og Rita vandt med max point.
Så var dagens aktiviteter gået, nu skulle
der være fest. Kokken (Pernille) og Jomfruen (Henrik), stillede op med fantastisk
lækker mad og der var rigeligt (Lissi, i
Nordjylland ved de hvad rigeligt mad er!!),
og så skulle Årets Kalvdasker findes.
Ja, os nede i det sydlige har aldrig helt
rigtig forstået, hvad en Kalvdasker er! Der
www.fjd.dk

har været mange ideer og forslag oppe,
eksempelvis har vi været sikre på, at det var
en lille sød blomst (Kodrive), men vi fik syn
for sagen, det er IKKE en blomst, men det
er sådan set det vi også kalder en Pølsesnorskandidat!
Og årets Kalvdasker havde været med i ca.
90 % af alle hovsa´erne i Nordjylland sidste
år, så han kunne ikke snige sig udenom.
Flemming Knudsen blev udnævnt under stor
klapsalve (var det ikke noget med at han
også havde pølsesnoren...?)
Aftenen var jo ung endnu, og folk gik
stadig til den og Henriks vodka til Slushicemaskinen forsvandt hurtigt, det sørgede Jens
Hansen for.
Jens Hansen havde så god tid til at drikke,
da han ikke skulle slå telt op, at han var klar
til at komme i seng i campingvognen kl. 23.
Vi tror, at han hørte at vores svenske dommer fortalte, at Sverige havde man den skik,
at dommerne, forlod selskabet og gik i seng
på dette tidspunkt (det har DANSKE dommere og hjælpere vist aldrig praktiseret).
Nu var humøret højt, og Keld ville gerne
bortauktionere hans hane, som sidste år generede Jens Ole så frygteligt med sin galen
om morgenen.
Der kom flere bud ind, både som levebrug
og som suppehane. Det endte med at Jens
Ole købte hanen som suppehane for 175 kr,
og når man har købt en hane, skal man også
have den, så der var nogle venlige mennesker som fangede den, og lagde den til at
sove inde i Jens Oles telt.
Da Jens Ole var klar til at gå i seng sent
på aftenen (kan man sige, gå i seng med
hønsene?) var han hønefuld. Han fik luftede
hundene, og tog så lille Emma med ind i
teltet.
En stor del af det øvrige selskab var listet
bag om huset, og stod nu bag ved campingvognene for at se slagets gang. Schyyyy
Emma, læg dig Emma, Emma, Emma! Lød
det fra teltet og så blev der ro. Dog ikke hos
publikummet som skralgrinede som små
teenagepiger.
En time efter kom publikummet tilbage,
for at se hvad der skete? Nu var Emma
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blevet lukket ud af teltet, da hun ikke ville
ligge „roligt“, den søde lille hund blev igen
lukket ind i teltet, og det begyndte forfra,
Emma, Emma læg dig, EMMA!!! (Må lige
have en pause, ligger endnu engang flad af
grin) Endnu engang blev der ro i teltet, mens
publikum rullede rundt af grin.
Nu var det ved at være nat tid – så hane
måtte være hane, og Jens Ole måtte jo klare
den natten igennem.
Sidste mand på pinden, fik ryddet op i festlokalerne, og satte sig så uden for campingvognen for at få sig en natsmøg, nu skete
der noget. Teltet stod i 45 graders vinkel, der
blev uro, hunden blev smidt ud og herefter
stod Jens Ole helt vild i ansigtet, ind i teltet
endnu engang og nu kom hanen flyvende
ud, utilfreds og gal. Stolen ved campingvognen var ved at vælte af nattens sidste grin.
Søndagen oprandt, puha, så var klokken
allerede 8, enkelte med mange tømremænd,
en enkelt som skulle arbejde, som havde
ønsket at han havde fulgt den svenske dommers skik! og andre friske til at føre hund på
dagens udstilling.
Inden da, skulle der lige flyttes telt, da
udstillingsteltet var blevet ødelagt dagen før,
og det gør man så kejserligt, som man nu
engang kan gøre på de kanter.
Efter en god dag, hvor BIR blev Cardeau
Filou og BIM blev Dixi, blev det hele fejret
med en fanfare fra Filou´s fars bil, som gav
det helt store nummer på bilhornet.
Tak for en herlig weekend
Hilsen os Fakkeløjter.
Nå ja, Vi glemte at snakke hund, så det må
vi gøre næste år.
Winnie B. Larsen

Apporteringsprøven på Sjælland den. 10. august

Foto: Lene Mortensen.

Prøven havde udgangspunkt i Alsønderup
ved Hillerød hvor et par lodsejere velvilligt
stiller deres terræn til rådighed.
På A-prøven stillede 8 hunde til start. Til
at dømme disse hunde havde vi inviteret
Claus Secher. Det var nu ikke det største
hold hunde vi kunne mønstre denne dag og
det var nok mest Oskar Stenhøj Mortensen
som havde det mest varmt. Oskar var due
kaster/kanin udlægger på dagen.
Ud af de 8 hunde var der 3 der bestod.
Jørlundes Happy ved Bent Olsen med 29.
point og pokalvinder, Stevnsåens Zita ved
Poul Vestervang med 27 point og Nitouche
ved Anni Cassias med 25 point.
Der var også en talentfløjte, der skulle
dystes om mellem de unge hunde. Det var
Happy og Nitouche. Due på vand. Hvem
er hurtigst. Her var det Nitouche, der var
hurtigst og dermed vinder af talentfløjten.
På B-prøven stillede 9 hunde til start. Her
var det Bjarne Kleis der dømte. Som altid
er vi flere der hjælper til på denne prøve.
Slæbsterrænet ligger en lille køretur fra Alsønderup og her var der endnu en lodsejer

der havde stillet sin jord til rådighed. Der
er nogle pukler på marken og det gjorde at
dommere ofte måtte frem i terrænet for at
kunne overskue slæbet. De skjulte duer på
land og vand blev overstået og det endte op
med at 5 hunde bestod prøven.
Stenhøj Ronja ved Aage Stenhøj 108
point, 1.pr., Gribskovens Zulu ved Søren
Mark Jensen 105 point, 1.pr., Coco ved
Hans Kurt Jeppesen 87 point, 2.pr., Liva
ved Kell Petersen 101 point, 1.pr. og Kito
ved Claus Nielsen 108 point, 1.pr.
To hunde med max point. Ronja og Kito.
Matchning var 5 duer udlagt skjult, hvem
får flest hjem. Det blev meget intenst og
publikum var i høj grad med til at gøre
denne matchning sjov. Kito fik en due mere
end Ronja og dermed pokalvinder. Efter
endt præmie overrækkelse var der fortjent
frokost. Merete havde sørget for lækkert
mad til os.
Tak til alle lodsejere for lån af terræner.
Tak til dommere og alle hjælpere.
Claus Nielsen

Udtagelse til Dansk Breton Klubs mesterskabsprøve i apportering

Foto: Pernille Hansen.

I august blev Dansk Breton Klubs udvidede
apporteringsprøver (B-prøven) afholdt i
de forskellige landsdele. Disse prøver er
kvalificerende til deltagelse på klubbens
finale i apportering: Mesterskabsprøven i
apportering.
Til mesterskabsprøven udtages 12 bretons,
som har bestået B-prøven med 1. præmie.
Er der flere end 12 bretons med 1. præmie,
udtages i forhold til antal beståede med 1.
præmie på de enkelte prøver. Omvendt er
der færre, kan bretons med fine resultater
forrige år udtages.
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I 2014 vil mesterskabsprøven blive afviklet
søndag den 9. november på en jagt i Langebækskoven på Sydsjælland, hvor Bjarne
Kleis er jagtvært.
Følgende bretons er udtaget til mesterskabsprøven:
Fynske apporteringsprøve
Gribskovens Cæsar fører John Hjernøe,
Bøgeløkken 17, 5210 Odense NV – 1. pr.
108 point pokal
Engbjergvejs Gribben fører Steen Ulrik
Hansen, Pilehaven 27, 5932 Humble – 1. pr.
100 point
Jyske apporteringsprøve
Ritta fører Thorbjørn R. Lund-Nielsen,
Sønderkjærsvej 12, 6971 Spjald – 1. pr. 108
point pokal
Richo fører Harry Jensen, Egerisvej 6, 6920
Videbæk – 1. pr. 102 point
Midtvejs Kenzo fører Peer Bæch-Laursen,
Hejrevej 9, 7430 Ikast – 1. pr. 94 point
Aulumboens Garry fører Søren Pedersen,
Nørregårdsvej 22A, 6920 Videbæk – 1. pr.
93 point
Balou fører Peter Strandgaard Rasmussen,
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Kildevej 42, 8420 Knebel – 1. pr. 91 point
Sigurd fører Daimi Frederiksen, Højtoften 2,
9000 Aalborg – 1. pr. 90 point
Sjællandske apporteringsprøve
Kito fører Claus Nielsen, Poppelvej 4, 3400
Hillerød – 1. pr. 108 point pokal
Stenhøj Ronja fører Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød – 1. pr.
108 point
Gribskovens Zulu fører Søren Mark-Jensen,
Bistrup Hegnsvej 7A, 3460 Birkerød – 1. pr.
105 point
Liva fører Kell Petersen, Uranienborg Allé
13, 2860 Søborg – 1. pr. 101 point
Reserver iht. placeringer 2013
Jørlundes Alma fører Bent Olsen, Egevej 1,
3550 Slangerup
Lester fører Jørgen Berdin, Begonievej 9,
7130 Juelsminde
Herudover er 10 bretons, der bestod
B-prøven med 1. præmie i 2013, reserver
rangeret efter opnåede point.
Der skal her lyde et til lykke med udtagelsen til årets finalister.
Aage Stenhøj

DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding.
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57.
e-mail: bento@bbsyd.dk

Familieweekend i Ribe
DPK’s Familieweekend blev afholdt på Ribe
Camping den 2. og 3. august, med Kruse
Meier som tovholder.
Mange mødte allerede fredag aften for af
få en hyggelig aften samt afprøve apporteringsbanerne især vandapporten.
Lørdag mødtes man til fælles frokost, for
derefter at køre ud til Jægergården, hvor
apporteringsprøven skulle afvikles med Allan Diederichsen som dommer. I det varme
vejr havde mange taget shorts på, hvilket
de bitterligt fortrød, da området er kendt
af de lokale for at huse i hobetal klæg, en
stikflue, som har et ubehageligt stik, der klør
flere timer efter. Der var tilmeldt 10 hunde,
7 pointere og 2 gordon settere og 1 engelsk
setter. 4 pointere bestod. Bedste unghund
blev Mjølners Sol, ejer Jens Have, og bedste
åben klasse blev Spurvfugldalens Qizi, ejer
Hugo Nielsen. Senere på eftermiddagen
havde bestyrelsen en times tid, hvor de
fremlagde hvad der rører sig i klubben.

Klokken 19.00 var der festmiddag, hvor
temaet var alt god fra Vadehavet, fremtryllet
af Hans Henrik med hjælpere. En rigtig hyggelig aften, der for nogle strakte sig til langt
ud på natten.
Søndag formiddag blev der afhold udstilling med Erling Kjær Petersen som dommer.
Der var tilmeldt 14 hunde. Endnu en gang
blev Ug´s Eddy, ejer Arne Larsen BIR. Og
Spurvfugldalens Qizi ejer Hugo Nielsen
blev BIM.
Vinderne i de forskellige klasser.
Junior klasse hanner.
Treff DK07158/ 2013 ejer Keld Nielsen
Very Good 1. vinder.
Åben klasse hanner.
Ug´s Eddy DK13714/2012, ejer Arne Larsen, EXCL, 1. vinder CK BIK1 BIR.
Brugsklasse hanner DK05709/2012, ejer
Svend Buchhave EXCL 1.vinder BHK CK
Cert.

Junior klasse tæver.
Madonna DK07159/ 2013, ejer Keld Nielsen, EXCL 1. vinder pokal bedste junior.
Brugsklasse tæver.
Spurvfugldalens Qizi DK13148/2012, ejer
Hugo Nielsen EXCL. 1. vinder BTK 1, CK
Cert BIM
De resultater kan læses på DPK’s hjemmeside.

BIR og BIM udstilling.

Gruppevindere udstilling.

Pokalvindere apportering .

Ikke alle svømmer lige elegant .
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En kretensisk pointer
I midten af august var min kone og jeg en
tur på Kreta, nærmere betegnet Vestkreta
i gåafstand fra Chania. Under vores første
tur ind til byens gamle kvarter, havde vi bestemt at spise aftensmad på en af de mange
gode restauranter.
I nærheden af de gamle bymure så vi pludselig en stor schæferhund komme løbende
i fuld galop. Den så meget forpjusket ud og
var tydeligvis bange. Den blev forfulgt af
en pointerlignende gul/ hvid hanhund. Den
kom i en meget karakteristisk galopaktion
og fornem stil. Den halede ind på schæferen,
det var tydeligt, at det var en uoverensstemmelse, der skulle afgøres.
Da pointeren manglede en meters penge i
at nå sit mål, lød der inde fra fortovscaféen
et højt og skarpt pift. Øjeblikkeligt stoppede
den gul/hvide og travede ind på cafeen og
satte sig ved et bord, hvor der sad tre mænd
og spillede kort. Den fik et klap og lagde
sig ind under bordet. Desværre lå kameraet
sammen med mobiltelefonen hjemme på
hotellet. Jeg havde stor lyst til at forstyrre de
tre herrer i deres kortspil, men undlod det.
I de efterfølgende dage havde jeg kameraet
med, men jeg så ikke den gul/hvide.

perfekt stand og rejste villigt fuglevildt og
harer. Harerne eftersatte den, og kom af og
til tilbage med byttet. Det gjorde tit, at man
ikke kunne komme til at skyde til harerne.
Men som det blev sagt, så var det den eneste

Aftenen før vores hjemrejse fik jeg lov til
at gå alene ind til byen medens min kone
pakkede kufferter. Det var alligevel forbudt
arbejde for mig. Heldet var med mig. På
samme cafe og ved selvsamme bord som
den første aften, lå pointeren, for en sådan
var det, under bordet. Hunden med et
kødben og dens herre med en kop kaffe og
en ouzo.
Jeg henvendte mig på mit bedste engelsk,
og spurgte om jeg måtte tage et par billeder
af hunden. Ved nærmere øjesyn viste det
sig, at den eksteriørmæssigt var langt fra en
dansk pointer, det var specielt hovedet, der
manglede linjer og læbedybte. På en dansk
udstilling ville den have svært ved at opnå
et good.
Jeg prøvede at forklare ham lidt om den
danske pointer, men da han hørte at jeg var
dansker, fortalte han, at han ikke var græker,
men bosnier. Han var flygtet under krigene
på Balkan i begyndelsen af 1990´erne til
Danmark. Efter kort tid blev han sendt til
Tyskland hvor han boede og arbejde i 5 år,
inden han rejste til Kreta i 2001.
Vi kommunikerede nu på tysk, hvilket vi
begge to var meget bedre til end engelsk. Vi
fik en lang snak om hans hund. Den var fire
år, og han havde fået den foræret som tre
måneders hvalp. Han havde ikke papirer på
hunden og var ikke sikker på, om den var en
ren pointer, og med det hoved var jeg mest
tilbøjelig til at give ham ret.
Han forsikrede mig om, at de jagtlige
egenskaber ikke fejlede noget. Den havde en
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dresurbrist den havde. Pludselig var min
orlov overskredet, men jeg tillod mig dog at
modtage en kop kaffe og en ouzo, inden jeg
sagde farvel og tak for en god snak.
BO

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

”Stormfulde TreHøjeder” Fotos: Patrick Eggers

Fuglearbejde på store vidder.

”Kong Knud af Heden” havde tilkaldt folk
fra nær og fjern for at tilslibe hundene til
den kommende sæson. Terrænet på Trehøje
minder i øvrigt lidt om det hundene udsættes
for i fjeldet; så det er en god mulighed for
de langvejsfarende rypejægere, der gerne vil
have lavlandshundene fortrænet.
Weekenden bød på blæst og rusk, og
søndagen startede med spandevis af regn, så
folk måtte krybe i skjul. Man kunne måske
tænke lidt på en forvildet setter, der ude i
blæsten råber efter ”Erling” (frit oversat
efter en vis roman).
Begge dage blev der delt op i et mandfol-

kehold og et tøsehold, der så byttede terræn
over middag. Lørdagen havde fint med fugl
spredt over det hele. Søndagens regn havde
fået hønsene til at samle sig i læ ved kanter
og buske. De blev dog henad dagen flyttet
lidt rundt.
De fleste hunde havde gode chancer for
fugl. Nogle af dem blev til fine situationer,
mens andre blev til forlænget intervaltræning, store grin og tørre tårer, - det siges
at være godt for kondien, både fysisk og
mentalt.
Lørdagen frokost kunne klares, hvis man
holdt fast eller havde betonfrikadeller med,

På vej til slip.

Frokost i tørvejr.
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og der stadig var øl i dåsen. ”Kong Knud
af Heden” havde forudset, at folk måske
ville være lidt sølle på regnvåde bænke om
søndagen, så frokosten blev forlagt til et
fint shelter; cirka i en god lang prelnings
afstand fra P-pladsen. Da nogle hunde er
bedre til den disciplin end andre, kørte man
for at være social i kortege til shelteren. Så
slap folk også for at få grannåle i håret, når
plantager skulle krydses.
Tak for en god weekend.
Vuf, piv og hyl og fjer i munden.
Patrick Eggers
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Jens Balle 90 år
Lørdag den 25. oktober 2014 fylder Jens
Balle 90 år. – Jens Balle er ikke blot et af
vore ældste medlemmer men med mere
end 60 år i Engelsk Setter Klub, også et af
de medlemmer, der har været med længst i
sporten.
Jens Balle har i et par perioder siddet i
ESK’s bestyrelse, hvor han første gang blev
valgt ind i 1961 og fungerede som klubbens
sekretær og senere gennem første halvdel
af halvfjerdserne, hvor han i en periode var
næstformand.
Jens Balle opdrættede i 50- og 60’erne
selv hunde under kennelnavnet Skovlbjerg,
men de største meritter er vel opnået med
Dichs Mikkel, der placerede sig flere gange
i vinderklasse op gennem 80’erne.
Det er nok som dommer på bænk såvel
som i mark, at Jens Balle er mest kendt.
Jens Balle har i mange, mange år været en
meget benyttet markprøvedommer, ikke kun
her i landet og Skandinavien, men også på
kontinentet. Jens Balle’s argumentation er
så god, at han næsten kan overbevise én om,
at jorden ikke er rund, men flad som en pandekage – der findes ingen dommer, der kan
”smide” en hund ud med så smuk en omtale,
at føreren er mindst ligeså tilfreds med sin
hund, når han tager hjem. Jens Balle dømte
ofte afslutningerne på de store prøver – dette
gjorde han, fordi han har stor erfaring fra
jagt og prøver – men også fordi Jens Balle
har evnen til på sin egen rolige og velafbalancerede måde at få tingene sat på plads.
Jens Balle’s store interesse og erfaring
fra jagt med stående hund og som dommer
medførte naturligt, at han blev indvalgt i
dommerudvalget, hvor han havde sæde i
15 år. Jens Balle var her højt respekteret af
såvel hundeførere som dommerkolleger.
Gennem adskillige år er Jens Balle benyttet
som dirigent på vore generalforsamlinger, et
job, der her er lagt i de bedste hænder. Man
kan være sikker på, at debatten ikke løber af
sporet - at sol og vind deles lige, og fornuftige konklusioner drages.
Jens Balle har for sin store indsats modtaget Engelsk Setter Klubs æresplaquette i
sølv og siden i guld. Endvidere blev Jens
Balle tildelt hædershornet efter en fornem
placering på klubbens vinderklasse i 1986.
Kære Jens Balle Engelsk Setter Klub
takker dig for din indsats for den stående
engelske hund og i særdeleshed den engelske setter med en hjertelig lykønskning med
fødselsdagen.
ESK

Så er det jagttid
Når disse linjer læses er en hektisk prøvesæson ved at være slut. Sommer og efterår
har vi trænet jagthundenes arbejde både før
og efter skuddet.
Træningen sammen med gode venner og
jagtkammerater er en vigtig del af jagthundesporten. Måske er den det vigtigste.
Det sociale element er ikke uvæsentligt for
nogen, og så er det til træningen, at vi gør
vores hunde klar til den jagtsæson, som vi
allerede har taget grundigt hul på. Hjemlige
agerhøns, ænder og gæs og måske ryper og
skovfugle i Norge og Sverige har mange
prøvet kræfter med i september.
De unge hunde bruger vi med omtanke på
passende jagter, og de gamle pensionerede

markprøvehunde får lov at udfolde sig for
fuld udblæsning på stort set alle jagter. Det
er forhåbentlig et godt liv at være pensionist; hvad enten man er menneske eller
hund.
For resten ville jeg være rigtig glad, hvis
I sendte mig et par gode billeder af jeres
hund på jagt. Måske tilføjet et par ord om
et uforglemmeligt eller tankevækkende
øjeblik.
Jeg skrev en lignende opfordring for et år
siden. Det gav ikke det mindste resultat.
Men måske i år?
Knæk og bræk
Klubredaktøren

To der fik 1. præmie. Martin Ry Krog med Nordvestjydens Filip og Kjell Gustafsson med Hagalidens Tjoffson fik
henholdsvis 1.ÅK og 1.UK på FJD’s prøve den 14. september ved Bramming.
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Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 51 63 30 63
e-mail: ole@fyrbakkens.dk

Hygge i Himmerland
Vejrudsigten lover blandet vejr for denne 2.
weekend i august, så bilen er godt pakket
med alt fra shorts og klipklapper til regnjakke og gummistøvler, da vi ruller tværs
gennem Danmark på vej mod Nordjylland,
for at mødes med en masse andre „hundetossede“ mennesker til årets klubweekend.
I bagagerummet sidder vores unghund
Nonno; en dejlig vildbasse på godt 16 mdr.
Det er hans første klubweekend, men det er
faktisk også første gang, at vi skal deltage,
så vi er spændte på hvad weekenden vil
byde os.
På vejen checker vi lige en hundeskovs
APP og ser til vores glæde, at der findes
mere end 1 indhegnet hundeskov i nærheden
af adressen, hvor arrangementet finder sted.
Måske kan vi også nå en tur derud i løbet af
den forestående weekend.
Mens vi kører de sidste kilometer mod
hytten i Nibe står solen lavt over Limfjorden og den danske sommer viser sig fra
sin bedste side. Nu skal det virkelig blive
godt at komme frem efter de mange timers
kørsel. Og sulten begynder også så småt at
melde sig.
De sidste kilometer foregår ad grusvej og
så er vi endelig fremme.
Foran os ligger hytten og fra de parkerede
biler kigger mange skønne brune øjne
nysgerrigt på os, der er allerede ankommet
mange Gordon Settere og deres ejere.
En af bilerne kender vi ganske godt, for i
den sidder Nonno’s mor og et par af hans
søskende og gensynsglæden er naturligvis
stor.
Der er tændt op i grillen på pladsen bag
hytten og her møder vi en forsamling af
smilende og småpjattende mennesker og et
par hvalpe som tumler på græsset.
Der er folk i alle aldre. Både børn og
voksne.
Der er ingen tvivl om at mange kender
hinanden i forvejen, for der hilses med knus
og smådrillende bemærkninger ryger også
gennem luften.
Nu er det tid at få grillet og spist den
medbragte aftensmad. Der spises og skåles
mens samtalerne veksler mellem almindelig

daglig småsnak og beretninger om forårssæsonnens resultater på markprøver mm. Der
er ingen tvivl om at vi er havnet i et hundeentusiastisk selskab.
Efterhånden som mørket sænker sig over
pladsen stiger stemningen og hundehistorier
bliver til lystfiskerhistorier, hvilket på ingen
måde går ud over underholdningsværdien.
Vi forlader lejrpladsen efter mørkets frembrud og begiver os til den lånte lejlighed
i Aalborg. Festen fortsætter ufortrødent diverse traditioner skal holdes i live - blandt
andet et årligt tilbagevendende luciaoptog!
Den følgende morgen lægger vi ud med
et hyggeligt fælles morgenbord. På hvilket tidspunkt man vælger at møde op til
morgenmaden, afspejler i nogen grad det
tidspunkt man fandt sin dyne i løbet af natten og delvis måske også hvilke aktiviteter
man deltog i, i nattens løb.
Efter veloverstået morgenmad er det tid til
lørdagens første af flere højdepunkter. Det
er tid til udstillingen og kåring af de mange
skønne hunde, der stiller i denne disciplin.
Det bliver for os i klubregi, jomfrulige
medlemmer en oplevelse, der til fulde lever
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op til alle forventninger og måske endda
faktisk overgår dem. Den dygtige dommer
Marianne Weichenfeld giver sig tid til at forklare sine vurderinger af hver enkelt hund,
hvilket er meget lærerige ord, for os, som
aldrig selv har stillet hund på udstilling.
Der bliver konkurreret i flere klasser og
med vores uerfarne øjne, kan alle der stillede op, være stolte af præstation og placering, en stor udstilling med mange vindere.
Udstillingen bliver afviklet mens vejrguderne stadig er med Gordon Setter folket,
pænt vejr med meget få og små byger - ikke
noget der kan ødelægge et godt arrangement
for erfarne udemennesker.
Udstillingsresultaterne blev som følger:
Bedste hvalp: Åens Hr. Whitefoot v/Erik
Petersen
Bedste tæve (BIM):Nakkehages Bd Tilde v/
Eliasen
Bedste han (BIR): Blacksetters Aldo v/Ole
Halberg
Vejrguderne havde derimod noget at hævne
i forbindelse med eftermiddagens apporteringsprøver, hvor der for alvor bliver åbnet
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for sluserne i en sådan grad, at dommerne
under vejs beslutter at holde pause i prøverne, mens regnvejret er på sit aller højeste.
Apporteringsprøverne på både kanin og
fugl, på land og i vand er en fantastisk
oplevelse. De mange tændte hunde er i deres
rette element, med de udtalte jagtinstinkter
de har. Der er ingen tvivl om, at selv om
instinkterne er stærke og der ligger meget
naturligt „drive“ i mange af hundene, så er
det tydeligt, at de dygtige hundeførere lagt
meget arbejde og masser af timers træningen og i arbejdet med hundene. Det er en
fornøjelse at se samarbejdet mellem hunde
og førere. Ikke underligt at prøverne tiltrak
en stor skare af tilskuere, der valgte at trodse
vandmasserne.
Eftermiddag bliver til aften og vi må hjem
og skifte fra vådt til tørt tøj.

Lørdagens sidste store højdepunkt er uden
tvivl den langtidsstegte pattegris, veltilberedt af Ole Halberg, og så selvfølgelig
festmiddagen sammen med alle de dejlige
mennesker, der var mødt op til klubweekenden.
Pattegrisen og tilbehøret hertil levede op til
alle forventninger og der manglede bestemt
heller ikke drikkevarer.
Der bliver holdt taler under middagen; en
fin blanding af humor og alvor og vindere
af eftermiddagens apporteringsprøver kunne
lade sig hylde.
Vinder blev Vajskærs Abidal v/Robert
Paulsen
Bedste Unghund blev Troldmarkens IceQ v/
Christina Bak
Endnu engang blir dag til nat, fulgt at super
selskab og højt humør.

Søndag morgen fulgte i nogen grad lørdagsritualet med hensyn til morgenmaden,
som igen spises i hold, der i høj grad styres
af hvornår, dynen fik selskab i løbet af natten.
Der hyggesnakkes omkring bordene og den
foregående aftens festligheder debatteres
lystigt. Herefter følger oprydning og pludselig er der gået en hel weekend. Hvor alle de
timer blev af er et godt spørgsmål, men de
er kun gået så stærkt fordi arrangørerne har
lavet et fantastisk arrangement, fordi der var
en masse skønne mennesker og ikke mindst
fordi der var så mange skønne hunde - det
er bestemt ikke sidste gang vi deltager på
klubweekenden.
Tak til arrangørerne Kristina & Ole Frank,
Bodil & Preben Pedersen og Dorte & Erik
Lystrup

Miniportræt - Frits Friberg
markprøver. Det er gennem årene blevet til
Jagt og prøver både herhjemme og i udlandet,
dog mest i Skandinavien.
Jeg har gennem næsten alle år med hundene
startet på prøver, hvilket jeg syntes er nødvendig når man vil opdrætte hvalpe.
Vores hunde bliver også startet en gang eller
to på udstilling. Det har dog aldrig haft størst
prioritet, hvis blot hunden er racetypisk.

1. Hvornår fik du din første Gordon Setter
og hvilke hunde har du i dag?
Den første Gordon setter kom i huset i 1981.
Egentlig lidt tilfældigt. Vi (Bente og Jeg) faldt
over Gordon Setteren i en bog om jagthunde,
og syntes som mange andre at det var en smuk
hund. Vi blev enige om at skulle vi have en
hund mere. Efter nogen tid kontaktede jeg
DGSK’s hvalpeformidling, som henviste os til
en opdrætter i Kjellerup som havde flere tæver
til salg.
14 dage senere kom Blackie med hjem.
Det er gennem årene blevet til en del Gordon
Settere.
I dag har vi 5 Gordon Settere. 3 af vores nuværende hunde er af eget opdræt. Den ældste
er Nymarken’s Karla, som er mor til vores
unge hanhund Nymarken’s Porat, derudover
har vi Mikki, og Østdalen Dixie som er den
hund jeg bruger på prøve i øjeblikket. Og så er
der lige kommet en lille ny tævehvalp i huset
fra kennel Vajskær.
2. Hvad bruger du din Gordon Setter til?
Mine Gordon Settere bruger jeg på jagt og
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3. Hvilken af dine hunde har, indtil nu,
været den bedste?
Jeg må nok nævne 2: Den første er Åens
Brio. Brio gav en del snakken i krogene,
da han havde 4 hvide poter og en stor hvid
brystplet.
Men Brio var for mig en dejlig hund, en
overskudshund som det tog tid for mig at få til
at ”arbejde” sammen med mig. Jeg havde ikke
den helt store erfaring på det tidspunkt jeg fik
ham.
Det lykkedes dog efter tid at få ham til at
samarbejde. Brios bedste resultat på prøve
blev 2. Vinder efterår. Udstillingshund var han
bestemt ikke, her blev det til 2. præmie Åben
Klasse.
Den anden jeg vil nævne er af eget opdræt.
Hans navn var Nymarken’s Freddy Fræk.
Freddy, som han hed i det daglige var en
utrolig dejlig hanhund. Han lavede aldrig
ballade, heller ikke når vi havde løbske tæver.
Han kunne enes med alle andre hanhunde.
Freddy bedste prøve resultater blev 1. Vinder
i Danmark og Cacit på FCI prøve. På udstilling
havde Freddy 1. præmie Åben Klasse.
En tæve jeg havde meget glæde af var Åens
Emma. Hun vandt bla. DGSK’s Åben Klasse i
2003. Hun vandt derudover mange præmier på
prøver, men det var i avlen hendes gener slog
igennem. Hun blev mor til mange hunde med
1.præmier på prøver, både i Unghunde, Åben
og Vinderklasse.
4. Hvilke egenskaber prioriterer du hos
Gordon Setteren? Gordon Setteren som jeg
kan lide, skal udover at være en god jagthund,
skal selvfølgelig også kunne de ting, vi forvenwww.fjd.dk

ter af en stående Engelsk jagthund. Standen,
Søget og stilen er ting en Gordon Setter skal
have med sig. Derudover skal mine hunde
kunne omgås andre hunde når vi er på jagt.
Men mine hunde er også ”familiehunde” da
der det meste af året ingen jagt eller markprøver er.
5. Hvad lægger du mærke til når du udvælger hvalp?
Det med at vælge hvalp syntes jeg ikke altid er
let. Jeg vælger altid hvalp fra et kuld hvor jeg
helst har set begge forældre, eller har hørt godt
om dem.
Når jeg tager en hvalp ud vil jeg helst have en
”frisk” hvalp som ikke er bange og gerne går
forrest.
6. Hvornår starter du med at dressere på
hvalpen og hvad skal den kunne når den er
et år gammel?
Jeg starter ikke tidlig med dressur, udover
stuedressur som sit og lineføring og selvfølgelig komme når man kalder hvalpens navn,
venter jeg til hvalpen er 6-7 måneder med
rigtig dressur, herunder markdressur.
Når hunden er ca. 1 år og den unge hund har
været en del på marken måske også har haft
nogle fuglesituationer, begynder jeg som regel
at forlange noget mere af hunden med hensyn
til dressur og søg.
7. Hvad ville være dine største prioriteter
for Gordon setter racen de næste 20 år, hvis
du frit kunne bestemme?
Jeg syntes vi er kommet langt med vores
Gordon Settere på nuværende tidspunkt. Vi har
nogle rigtig gode Gordon Setter stammer og
kan vi videreudvikle disse evt. med importer,
tror og håber jeg vi kan være fortrøstningsfulde fremover.
Vi må hele tiden prøve at få nye unge hundeførere, til at gå med vores hunde på jagt og
prøver, uden disse vil Gordon Setteren uddø
som jagt og prøvehund i Danmark.
Med venlig hilsen
Frits Friberg, Kennel Nymarken

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

Hvor skal vi hen? - betragtninger
en meget større variation i den måde man
bruger den irske Setter som jagthund på,
vel at mærke uden at gå på kompromis med
fart, søg og stil. Det førte til, at jeg et par år
tilbage deltog i Euro Cup for Irish Setter ca.
100 km øst fra Paris.
Turen er en historie for sig, som tidligere
er beskrevet i jagthunden, så en lang historie
kort – jeg var imponeret og følte, at vi
virkelig kunne hente noget værdifuldt blod
til Danmark. Tilfældet ville, at Jan Justesen
netop havde fået Erin Vom Kapellenpfad
hjem fra Tyskland. Da den var efter de
blodlinjer, som jeg havde set i Frankrig, var
Ovennævnte eksempler er sort/hvid, og
det en oplagt mulighed og efter at have haft
der er uendelige mange nuancer mellem
Erin boende i 14 dage sammen med mine
disse ydepunkter – det er bl.a. derfor, det
andre hunde, var jeg slet ikke i tvivl. Han
er så svært at avle. Udover det kommer
var bare en dejlig hund både hjemme og på
selvfølgelig standard koncepter indenfor
et par ture i marken.
avl som indavl, linieavl, udavl, krydsavl,
Paringen mellem Settermosen Alba og Erin
matadoravl o.s.v. Men for at kunne imVom Kapellenpfad førte til hundene Setterplementere disse avls koncepter og få en
virkelig gevinst kræver det at grundstammen mosen Bill og Settermosen Baffin, som både
Helge Knudsen og undertegnede har været
er optimal
Den i artiklen omtalte Franske hanhund, med et fantameget tilfredse med.
Selvom jeg er fortaler for den danske
stisk afkom, og stamtavle.
Da jeg stadig mener, at vi kan hente værdimarkprøve model, hvor specielt dommerstanden i Danmark virker meget kompetent fuldt blod i Frankrig, Har jeg undersøgt de
Indrømmet – jeg har ikke avlet så mange
forskellige muligheder og vurderet at den
og veluddannet, er det også min vurdering,
hunde, så jeg kan kalde mig en erfaren ophund der Pt. har det bedste avls potentiale
drætter, langt fra faktisk. Den erkendelse har at der i denne prøveform lægges meget
er en Fransk hund ved navn APACHE des
vægt på fart, stil og søg. Det er kutymen i
fået mig til at søge råd fra andre og kigge
Sorcières du Sançy. Udover at være den
mig omkring i andre lande for at se, hvordan Danmark, at den ”gode løber” får mange
mest vindende hund i Frankrig i de seneste
chancer og rigtig meget tid på marken i
de avler deres hunde, hvilke prøveform de
årti (den er bl.a. 7 dobbelt Champion) har
forhold til hunden med et mindre format.
har og hvilke jagt muligheder, der er i de
Forholdet i afprøvningstiden kan nemt blive Apache også vist sig at være særdeles genforskellige lande. Prøver er, som alle ved,
3:1 på de 2 nævnte hundetyper i løbet af en nemslagskrafig i avlen. Apache er far til 30
ekstremt vigtige for at udvælge de rigtige
af de 40 højst rangerede hunde i Italian i
prøvedag.
hunde til avl, men det er også en realitet, at
2013.
Mange vil måske sige; selvfølgelig skal
en prøveform overordnet er baseret på FCI
Bag Apache ligger hunde som: O’Neil
regler, og derefter er tilrettet de enkelte lan- hunde med det store format have mange
du Val de Loue ; Ulster Des Sorcieres du
chancer og mere tid, og jeg er egentlig tildes behov herunder bl.a. de enkelte landes
bøjelig til at give dem ret. Jeg går også med Sancy, Zulu von Royal, Sheantullagh
jagt muligheder.
Rampant, MyLord des Ragurnets, Polka
Det er heller ingen hemmelighed, at jeg er engelske hunde, fordi de skal sparke røv,
de ‚l’Anse de Ty Roux; Mistral du Val de
fortaler for en objektiv vurdering af hundes men det vil alt andet lige tage noget fokus
fra vildtfinder evnen, når man vælger hunde Loue, Duik von Royal, Gala de la Radazepræstationer (læs: en vurdering baseret på
rie, Mouanruad Best Garth Chance, Sheantil avlen og i sidste ende også hundens
resultater), selvfølgelig kan resultater ikke
tullagth Gossip, Iris de la Radazerie.
anvendelighed på jagt.
stå helt alene, da førerens indflydelse er
Hvis der er nogen, der er interesseret i at
vigtig.
Ovenstående betragtninger har fået mig til vide mere om Frankrigs prøvemiljø eller
Eksempel 1: En professionel træner vil
franske hunde er alle velkomne til at konat kigge sydpå, hvor der efter min vurdehave det mål at gøre en hund færdig på
takte mig.
kortest mulighed tid. En hund, der kan adop- ring er en mere objektiv tilgang til bedømFrank Krøyer.
melse af hundens egenskaber på prøver og
tere denne trænings metode, er efter min
vurdering en rigtig stærk hund.
Eksempel 2: En ikke så erfaren fører med
stærke personlige relationer til hunden laver
måske nogen fejl men har uanede mængder
af tid til rådighed til at rette op på fejlen og
i øvrigt træne hunden. Det viser sig måske,
at hunden opnår nogle gode resultater på
marken, men at de resultater den opnår, faktisk ikke så meget er opnået på baggrund af
arvelige egenskaber men igennem en meget
tidskrævende oplæringsperiode, som kun de
færreste har ressourcer til.

www.fjd.dk
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Studietur til Irland.
Svenska Irländsk Setterklubben arbejder
med planer om en rejse til Irland næste
sommer. Oplægget er, at rejse den 30. juli
og hjemrejse bliver ca. 5. – 6. august 2015.
Rejsedagene er endnu ikke fastlagt med
bestemthed.
Der afholdes jagtprøve i Dublin
Mountains i dagene 1. og 2. august. Der
vil selvfølgelig komme mere information
om rejsen, i den kommende tid. Alle kan
i øvrigt følge med på SISKs hjemmeside.
Der er sat en foreløbig tilmeldings dato til
den 15 marts 2015. Det vil være muligt
for medlemmer af Dansk Irsksetter-Klub
at deltage i turen, ud over oplevelsen, vil
det være en god mulighed for, at knytte
yderlige gode relationer til medlemmerne i
vores Svenske søsterklub.

Irsksetter i sit rette element.

SISK arrangerede i 2002, med stor succes, en tilsvarende rejse, med mere end
20 deltagere. For interesserede er det Tore
Sandstrøm, fra SISK, der er kontakt person
i Sverige. Thores mail er: tsredsetter@
gmail.com. Skriv allerede nu, dersom du
ønsker nærmere orientering. Jagthunden
vil selvfølgelig også følge op.
Palle Krag.

et bevis på, at der var jagthunde blandt de
røde. Ikke mindre end 11 IS stillede til start
det år, alle på nær en, var Dansk opdrættede. Iblandt disse 11 unghunde var Greif,
(Klippeøens Riff – Tessa) opdrættet og ført
af Helge Knudsen, og ved afslutningen af
Derbyet søndag eftermiddag, stod Greif og
Helge som 2. vinder af Dansk Jagthunde
Derby. Et imponerende resultat af Helges
opdræt, når der tænkes på hvor mange
hunde, der starter på Derby prøven.
Samme forældre havde en anden af Helges
opdræt, brugs og jagt CH Ibber, der kom til
nu afdøde Tony Andersen. En hanhund der i
allerhøjeste grad har sat sig spor i Dansk IS
opdræt, og slutteligt kom til Norge, for også
Helge Knudsen, kunne i september 2014, fejre sin 60
at deltage i avlen der.
år fødselsdag.
Helges stille og rolige facon, har ført
til flere forskellige tillids poster i Dansk
Helge Knudsen 60 år
Irsksetter-Klub i årenes løb. Det er blevet
Mangeårigt medlem af Dansk Irsksettertil medlemskab af bestyrelsen, og avlsvejKlub Helge Knudsen, Fyn, kunne i septem- ledningen, ligesom Helge har været DISKs
ber i år fejre sin 60 års fødselsdag.
kontaktperson og prøveleder, på Fyn. I en
Helge anskaffede sig i midten af halvmeget lang periode har Helge afholdt apfjerdserne sin første IS, og blev medlem af
porterings kurser, med afsluttende prøve på
Dansk Irsksetter-Klub. På trods af flere gode Søbysøgård. Det skal da også lige nævnes,
hunde i stamtavlen, kunne Diana ikke tilat Helge Knudsen i 2009 fik tildelt Dansk
fredsstille de krav, Helge stillede til en god
Irsksetter-Klubs hæderstegn i sølv.
jagt- og markprøve hund. Efterfølgende ved
På Dansk Irsksetter-Klubs vegne, ønskes
vi alle, at det efter denne indledning, kun er du hjerteligt tillykke med fødselsdagen, og
gået fremad med Helges hunde.
vi håber, at du i mange år endnu, fortsat vil
Helge har igennem hele sit opdræt, og alle arbejde på, at forbedre Irsksetteren, som
årene, kun haft den ene tanke, at hundene
en af de fremmeste stående fuglehunde i
skulle blive bedre og bedre til jagt og
Danmark.
markprøve. Dette opnåede Helge på derbyet Palle Krag.
i 1999, der var en flot årgang af gode IS, og

Hunde i Hindevad
Jægerklubben Hindevad har afholdt lokal
markprøve på Fyn. Der deltog hunde i ung,
åben og vinderklasse. I VK deltog små 10
hunde, 1. vinder blev Kragereden Debbie
ved John Skovgaard, 2. vinder blev Lammefjordens Sannie ved Søren Stærkær.
DISK ønsker tillykke med placeringerne.

1. vinder
Christina Bak og Krageredens Maggie
blev på Lolland-Falster’s Jagthundeklub 1.
vinder i V.K. og pokalvinder. Også på denne
lokalprøve var der tilmeldt et antal forskellige hunde i ung- og åben klasse. DISK
ønsker tillykke med den flotte placeringen.

Apporteringsprøve Sjælland

Kragereden Maggie 2014.
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På DISKs Sjællandske apporteringsprøve
den 4. august bestod to Irsk settere prøven.
Kiwi Line´s Sveske DK10647/2012 ejet og
ført af Jan Lorentsen. Gaudy 15469/2003
ejet og ført af Karin Krüger, Gaudy blev
også pokalvinder. Fire andre hunde bestod
ikke prøven. Dommer var Bjarne Kleis.
Foto af den dygtige pokalvinder.
www.fjd.dk
www.fjd.dk

V.K. Hindevad 2014.

fast
g
o
t
s
ø
L

Skal din dyrlæge have
Jagthunden?
Vi vil gerne reklamere for de stående
jagthunde og det synes vi bl.a. vi kan gøre
gennem vort blad.
Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefterskoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
Send en mail til redaktionen, hvis du
kender nogen, der gerne vil have bladet
liggende.

Dansk Jagthunde Derby 2015
De vandt rødvin
Giv Jagthunden
til en hvalpekøber
Hvordan hverver vi nye medlemmer? En af
måderne et få opdrætterne til at indmelde
nye hvalpekøbere i klubberne. Et vigtigt
argument er, at man får Jagthunden ind ad
døren seks gange om året. Derfor er det en
god idé at give en ny hvalpekøber et eksemplar af bladet i hånden.
Derfor har vi et tilbud til alle opdrættere.
Man kan få et antal eksemplarer af bladet til
uddeling (seneste nummer) ved at sende en
mail til redaktionen, jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. for
et kuld hvalpe.
Vi fremsender blade, så længe lager haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

På Jagt og Natur, Gram slot sidste weekend i august var der via en tipskupon
om de stående jagthunde muligt at få 13
rigtige og dermed vinde seks flasker god
rødvin.
De heldige vindere blev:
Morten Holm, Åbjerg 5, 6340 Kruså
Dorte Nielsen, Wolffsgårdsvej 9, 6310
Broager.
Jagthunden ønsker tillykke. Vinderne har
fået vinen tilsendt.

Send redaktionen et tip
Hører du om et gopdt arrangement. Er
der personer, som er særlig dygtige til at
opdrage og træne hunde, eller sker der blot
et eller andet i dit område, som du synes
fortjener omtale i Jagthunden, så send
redaktionen et tip på jagthunden@fjd.dk.
Vi håber at høre fra dig.
Redaktionen

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2013
til Derby i år 2015, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2015 er kr. 200.- For
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.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.

Bøger
Fin fuglekalender

Fuglekalenderen 2015
Dan Zetterström og Mats Ottosson
Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busk
Illustreret.
160 sider. Pris 169,95 kr.
Det er en virkelig smuk og meget brugbar
kalender, der her er sendt på gaden. Det er
faktisk en hel bog, som man kan have stor
glæde af at kigge i og efterfølgende gemme,
hvis man f.eks. har gjort optegnelser over,
hvilke fugle man har observeret. Der er
masser af plads til notater ud for hver enkelt
dag.
Hver uge bliver en ny fugl præsenteret,
og for hver måned er der en beskrivelse af
fugle i den pågældende måned.
Agerhønen har også fundet plads til kalenderen, selv om man nok har sat antallet af
par noget lavt. Det er trods alt flere år siden,
www.fjd.dk

at DCE vurderede ynglebestanden betydeligt højere.
Teksterne er skrevet af den natur- og fugleinteresserede journalist Mars Ottosson, og
de rammer fuldt og helt plet.
Illustrationerne er lavet af Dan Zetterström, der er en af verdens mest anerkendte
fuglemalere. Det er mange år siden, jeg har
set så smukke og gode fugleillustrationer.
De giver kalenderen en anden dimension,
end hvis det havde været fotografier.
En superfin kalender, der kan være en
lille julegave eller måske en lidt anderledes
vært-/værtindegave, når man i dette efterår
skal på jagt.
På trods af den lille fejl med agerhønsene
giver vi den topkarakter.
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Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk
KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 75331760
Email. kasserer@korthaarklubben.dk
DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense.
Tlf. 64441145 - 22618279
Email. erik.lillesoe@privat.dk
KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

Agerhøns og fasaner
sælges

LANGHÅRSKLUBBEN.
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø.
Tlf.: 47172268/ 20712268
Email: ida.thyssen@hotmail.com

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

DANSK WEIMARANER KLUB.
Torben Brandt Pedersen. Neptunvej 90, 6710 Esbjerg V. Tlf. 23367595
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk

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

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,.
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK POINTER KLUB.
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drenderup,
6580 Vamdrup. Tlf. 61308253/75598253
Email: stenmarken@email.dk

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

Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Moselund Vildt
8832 Skals
v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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

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

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

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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Med fjerkrækød og laks
Høj energi/ydelse
Omega 3 og 6
GMO fri
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