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Et levende møbel
Skal man have glæde af 
sin hund såvel på jagt som 
hjemme, er temperemen-
tet altafgørende.

Det nytter
En ihærdig indsats fra 
nogle ildsjæle  har fået 
agerhønen tilbage på Als.
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HVOR VIDENSKAB OG NATUR MØDES

TRO IMOD HUNDENS

Hvedefrit Kornfrit

*Fremstillet på en fabrik der håndterer korn. 
**Af den samlede mængde protein. 

Som medlem af Eukanuba Hunting 
Team kan du købe kvalitetsfoder til 
markedets bedste priser, hvilket sikrer  
dig daglige lave foderomkostninger.

Naturlige råvarer og med 45 års ekspertise fra Eukanuba,  
for at levere komplet og afbalanceret ernæring til din hund.

  Unik DentaDefense system 
for sunde tænder og gummer

  Ikke tilsat kunstige farvestoffer, 
smagsstoffer eller GMO’er

eht.dk 
Nu er det nemt!

Bliv medlem:

eukanuba.dk /natureplus

HUNTING TEAM

HUNTING TEAM

Korrekt  
foder
til den  
arbejdende  
hund!

Altid gratis  fragt  
uanset  
antal.
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Oplevelsesjagt
Jeg har i denne måned valgt at bringe et 
uddrag af Johan B. Steens, Jegerens og 
hans hund (1969). Jeg var heldig at være 
ven med Johan i mere end 40 år, og mange 
af hans bøger om hunde og ryper står i 
min reol. Han var professor i fysiologi ved 
Oslos Universitet, og forskede i mange år i 
rypernes liv. 
  Han var en stor personlighed i det norske 
fuglehundemiljø ofte med stærkt kontro-
versielle meninger. Johan modtog mange 
hædersbevisninger. Han var bl.a. æresmed-
lem i Dansk Gordon Setter Klub. Han døde 
i 2015 81 år gammel.
  Johan B. Steen var en stor inspirations-
kilde for mig, og jeg håber, at rigtig mange 
ved læsning af nedenstående uddrag vil 
forstå det unikke i jagt med stående fugle-
hund. Jeg håber også, at rigtig mange blot 
en enkelt gang i løbet af jagtsæsonen vil få 
den ”store” oplevelse.

Fra bogens indledning:
Til drepejakt kan man benytte nesten hvil-
ken som helst hund, bare den fi nner fugl og 
stopper for den slik at jegeren kommer for 
skudd. Kultivert sportsjakt fordrer derimot 
noe langt mer av hunden. Der er det ikke 
bare resultatet som teller, men også den 
måten det oppnåes på. Sportshunden skal 
fryde sjelen. Den skal ha ”klasse”. Dens 
søk skal være ildfullt, og standen skal være 
en dirrende fi nale. Dette oppnår man bare 
ved å kultivere et emne som fra fødselen 
av er rikt udrustet. Først når den ytre form 
er avslepet og tilpasset jegerens jaktform, 
kan vi nyte hunden fullt ut. På mange måter 
liknet det å realisere en fuglehunds egen-
skaber det å realisere en tanke i et dikt: ”Av 
sprogets strenge bygning, av tankeformers 
bånd, stiger en frigjort tanke, og den er 
dikters ånd, ” skriver Welhaven. De sjeldne 
fuglehunder kan også gi en følelsen av at 
der er noe som kunne kalles jaktens ånd. 

Men ikke enhver fuglehund kan kultiveres, 
og enda mindre kan enhver jeger kultivere, 
enn si kultiveres.
  De få som fatter jaktens musikk, kan en 
høstdag på fjellet stå med hatten i hånden 
og felle tårer av bevægelse over å oppleve 
en ”stor” hund. I disse øyeblikk er det jege-
rens jagende og jagede sinn fi nner form og 
fred, for med denne stemning er hans røtter 
i slekt. Har man opplever der én gang, 
lengter man alltid tilbake. Man glemmer 
hverdagen, og fylles av ekte og enkel glede. 
Ikke den slags glede som kan formidles og 
vekke latter. Den er ordløs, personlig og 
uforglemmelig. Bare få hunder makter å 
skape den, men hos enkelte utvalgte ligger 
opplevelsen stadig i kim. Det er også disse 
felles, men usigelige gleder, som binder os 
jegere sammen.
  Jeg minnes godværsdager i fjellet med 
sorte og hvite Tosca. Hennes deilige, 
dansende stil med edelt høyt hode sopende 
vinden fylte meg med glede. Hun fi kk mitt 
sinn til å danse i wienervalser og dirre 
av henrykkelse. Hennes kombinasjon av 
ubendig glede ved livet og dyrisk besettelse 
skapte spenning over dagen. Den plutselige 
stand, sitrende intens - - -. Time etter time 
danset vi over fjellet.
  Eller den ravnsvarte Troya! Hennes jakt 
var en gedigen opplevelse. Hun tok den 
som en så edel og alvorlig oppgave at jeg 
mang en gang var redd for ikke å kunne 
leve opp til den. Der var ingen lette, fl ag-
rende strofer, hun fi k fjellet til å gjenlyde av 
Beethovens toner, av og til violinkonsertens 
fi nslepne strofer, andre ganger den niendes 
ubønnhørlige akkorder. Aldri var der tvil 
om at hun gjorde det riktige, det som jeg 
øyeblikket etter at det var skjedd, intuitivt 
opplevet som det eneste riktige.
  Som hadde hun naturens lover i sitt indre.
  Eller Vilja, du oppslitelige. Husker du, 
jegervenn, regnværsdagen som gikk mod 
sin ende, alt var blitt vått, hendene valne og 
fyrstikkene ville ikke lenger tenne. Vi var 

våte og elendige helt 
inn i margen. Husker 
du hvor små vi følte 
oss, da vi ble klar 
over at hun jaktet og 
jaktet, uanfektet av 
regn og sludd. Vi 
opplevet det fullkom-
ne sterke dyr, skapningen for hvem oppga-
ven syntes å sette kroppens behov for hvile 
ut av spill. Hun lyste av besettelse, av vill-
dyrets djerve djevel. Og der tasset vi ----.
  Når man først har opplevet den store 
hunden, blir den midelmådige ganske 
uinteressant, den fjomper av gårde – et grelt 
sår i fjellet. La gå at den gjør då godt den 
kan. Den kan bare så lite. Hvorfor bruke 
også også høstfjellet til å oppleve midel-
mådighet? Livet er for kort og for gildt til å 
skulle søles til av det nest beste.
   Men jakten varer bare en liten del av året. 
Fuglehunden tilbringer storparten av sitt liv 
hjemme hos oss. Og også i denne tiden skal 
den være oss til glede. Den skal være husets 
levende møbel, som ved sitt ytre, sine ele-
gante bevegelser, sine mørke, snille øyne og 
sitt hengivende gemytt skal spre glede over 
hverdagen.
  Slik var lille fuktigøyede Bleika, en glad 
liten pike, langbent og keitete lettvint. 
Hjemme hørte hun til i i sofaen, og hun 
vegret sig for at gå ut i regnvær. Men med 
fjellet foran seg tentes det ild i henne. Hun 
ble vár og intens, stærk og frodig og med 
et umetteligbegjær etter å tilfredsstille sine 
jaktlyster. Hun ble et rovdyr, derfor fant hun 
fugl der andre feilet. Vitringens veier kan 
være så mangfoldige; blant annet det lærte 
jeg av Bleika.
   I de perioder av ditt livda tilværelsen kan 
synes mer broket enn ønskelig er, så har du 
din hund. Dens hengivenhet svikter aldri, 
den er like henrykt hver gang den ser deg 
igjen og like skuffet når du går uten den.
  God jagtsæson
  Flemming Østergaard, redaktør

www.fjd.dk

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
Send en mail til redaktionen, hvis du kender 
nogen, der gerne vil have bladet liggende i 
venteværelse, bibliotek eller lign.

Løst og fast

Hvis „Jagthunden“ udebliver
Kommer „Jagthunden“ ikke som ventet 
i din postkasse (senest d. 16. i udgi-
velsesmåneden), så skal du gå ind på 
FJDs hjemmeside www.fjd.dk.
  Her fi ndes et link, hvor du kan gøre 
opmærksom på mangelen, og du vil så 
modtage bladet.
  Er du nyt medlem, bør du nok først 
kontakte din klubkasserer for at sikre 
dig, at du er kommet på distributionsli-
sten.Red.

Han vandt agerhøns
I forbindelse med Jagt-, natur- & fritids-
messen på Gram Slot d. 19. og 20. august, 
havde FJDs Markvildtudvalg sat en fl ok 
agerhøns opå højkant.
  Man skulle forsøge at gætte 13 rigtige på 
en tipskupon om de stående jagthunde.
  Bladt de rigtige besvarelser blev der truk-
ket lod, og den heldige vinder blev: Svend 
Andersen, Granlyvej 3, 6920 Videbæk, der 
næste sommer vil få sin fl ok.
  Redaktionen ønsker tillykke.

VM i Frankrig
Verdensmesterskabet for stående hunde afvikles i år i det sydlige Frankrig i dagene 26. – 
29. oktober.
  Danmark stiller med et kontinentalt hold og holdt i Sct. Hubertus.
  Du kan følge, hvordan det går de danske ekvipager på FJDs hjemmeside og på facebook.
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DEN ÆGTE VARE MED EN EKSTRA RABAT!
Slå til nu, hent en ekstra rabat og få Subarus legendariske firehjulstræk. Under 
hjelmen summer en kraftfuld, afbalanceret Subaru Boxermotor, og bag rattet kan 
du nyde køreglæde, sikkerhed og komfort. Vi kan indrette din Subaru XV Van efter 
ønske, så du får en skræddersyet drømmebil til nye eventyr. 

KAMPAGNETILBUD 
SUBARU XV VAN fra 179.650,- (+ moms 29.875,-)

subaru.dk

SPAR 18.750,- 
(inkl. moms)

XV VAN OG  

LEVORG VAN

SUBARU XV VAN FÅR 

FIREHJULSTRÆK
           HELT NED PÅ JORDEN

Brændstofforbrug 15,2-18,5 km/l.  CO2 146-160 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er vejledende og ekskl. lev.  
Kampagnen gælder så længe lager haves.
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Tændt - overtændt
Min hunds temperament

Spørger man erfarne hundefolk, hvad de vægter højest hos en jagthund, er der en 
overordentlig stor sandsynlighed for, at de fremhæver ”et godt temperament” som 
et væsentligt forhold. Men hvad dækker dette begreb egentlig?

Tekst: Harris Jensen. Foto: Jette Veggerby m. fl .

I antikkens Grækenland beskrev fi losof-
fer fi re temperamenter hos mennesket: Det 
melankolske (trist/vemodigt), det sangvin-
ske (optimistisk/opstemte), det koleriske 
(opfarende/hidsigt) og det fl egmatiske 
(roligt/besindigt).
  Nu var ovennævnte defi nitioner som 
nævnt baseret på mennesker, og som be-
kendt skal man være yderst varsom med at 
drage sammenligninger mellem hunde og 
mennesker. Jeg skal forsøge kun at gøre det 
i begrænset omfang.

De koleriske hunde
Vi kender dem fra terrier og gravhunde. I et 
eller andet omfang tænder de fuldstændigt 
af, når de får fært af ræv (og kat m.m.). 
  De bedste rævehunde formår at styre det 
koleriske i en grad, som betyder, at de ikke 
bare hovedkulds angriber ræven, men at 
de med taktisk snilde stresser ræven til at 
forlade den mørke rævegrav.
  Der er heldigvis langt mellem stående 
jagthunde med denne attitude, men der fi n-
des faktisk også blandt disse racer eksem-
plarer, som reagerer voldsomt på forskellige 
former for hårvildt. Det er nødvendigvis 
ikke problematisk; der er jægere, som værd-
sætter adfærden. 
  Men når hunden også ”tænder af”, hvis 
den kommer tæt på artsfæller, er det mildt 
sagt en alvorlig brist i dens temperament. 
Måske signalerer den med lyd og mimik, 
når en anden hund nærmer sig, at noget 
faretruende er under opsejling, men der er 
også dem, der angriber som et lyn fra en 
klar himmel.
  Der er for øvrigt også nogle af disse 
hunde, der må opgive deres jagt- og mark-
prøvekarriere, fordi de prompte angriber 
makkerhunden, når de slippes på jagt og 

prøver.
  Det er overfl ødigt her at nævne, at hunde 
med denne adfærd (dette temperament) 
er en pestilens for både føreren og hans 
jagtkammerater.
  Disse hunde diskvalifi cerer simpelthen 
dem selv til jagt og prøver.

Vogterinstinktet
Der fi ndes en afart af de koleriske hunde: 
Det er dem, der er udstyret med et stærkt 
”vogterinstinkt” i forhold til nedlagt vildt. 
De tror simpelthen, at de skal beskytte en-
hver form for fældet vildt, ofte ved jagtens 
afsluttende vildtparade.
  Problemet med disse hunde kan del-
vist løses ved, at hundene ikke bringes i 
situationer, hvor de får lejlighed til at udøve 
bevogteradfærden. Ind i bilen med dem, når 
jagten eller såten er blæst af.
Men konfl ikten kan fortsat opstå, når den 
i jagtens hede, når frem til et apportemne 
sammen med en anden hund.
  Jagthunde skal grundlæggende lære, at 
de ikke ejer vildtet. Den lærdom tilegner 
de fl este hunde, der er så heldige, at de er 
udstyret med en konsekvent fører, der evner 
at træde i karakter som leder.  

De sangvinske hunde
Specielt en af vore (apporterende) 
jagthunde(racer) er ofte godt til års før de 
bliver voksne. De er tilsyneladende altid 
glade og opsat på leg og sjov, og grund-
dressur og apporteringsdressur kan være en 
betydelig udfordring for føreren.
  Jeg er ikke i tvivl om, at ganske mange af 
dette blads læsere også har stiftet bekendt-
skab med den type hunde blandt de stående 
racer.
  Umiddelbart er det naturligvis positivt, at 

en hund er glad. Men hvis det betyder, at 
hunden opfatter enhver form for træning og 
dressur som sjov og leg, er det problema-
tisk. Måske endda i en grad, som gør dem 
uegnede som jagthunde.
  En konsekvent fører, der formår allerede 
fra hvalpealderen at lære hunden, at en 
jagthunds liv er opdelt i tid til leg og tid til 
alvor/arbejde, kan minimere problemet.
  Naturligvis er der betydelige individuelle 
forskelle på, hvornår en hund ”mentalt er 
voksen”, men begrebet ”tidligt dressurbar” 
er altså ikke at foragte.

De melankolske hunde
Lad det være sagt straks: En hundehvalp 
– eller for den sags skyld en voksen hund 
– skal ikke være trist til mode. Så er der 
simpelthen noget galt. Den er syg; enten 
mentalt eller fysisk.
  Der er ingen grund til at bruge mere spal-
teplads på disse hunde. Men køb aldrig en 
hvalp, som virker trist og mismodig. 
  Det samme gælder i øvrigt frygtsomme og 
bange hunde. En hund må godt vise skepsis 
og usikkerhed over for noget nyt og ukendt. 
Men det må ikke være kendetegnende for 
hunden, at den er bange for alt og alle. Hvis 
du som hvalpekøber hos en opdrætter op-
lever, at hvalpene ikke tillidsfuldt og glade 
kommer dig i møde, så skal du høfl igt sige 
tak for besøget og køre videre til en anden 
opdrætter.
  Måske er det på sin plads her at fi losofere 
lidt over forskellen på at være angst og 
bange: Angst skyldes noget skjult og umid-
delbart udefi nerbart. At være bange har sin 
rod i noget konkret (det er eksempelvis ok 
og helt naturligt, at en lille hvalp er bange 
for en stor truende voksen hund).
  I øvrigt er der en betydelig risiko for, at en 
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Det skal være problemfrit at børn og hunde er sam-
men. Men børn skal naturligvis lære fornøden respekt 
for de fi rbenede.
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frygtsom hund udvikler en adfærd, som ten-
derer til aggressivitet overfor artsfæller eller 
mennesker. Af ren og skær angst vælger 
den umotiveret at forsvare sig; måske ud fra 
devisen, at et angreb er det bedste forsvar.

Hunde, der stresser op
Der er nogen, der defi nerer stress som den 
tilstand, der opstår hos et individ, der ikke 
formår at få opfyldt sine behov.
  Et menneske bliver ikke stresset af at 
have travlt, hvis det kan overkomme at løse 
dagens opgaver. Men det bliver stresset, 
hvis det hver dag går hjem med følelsen af, 
”aldrig at være færdig”. Det får ikke opfyldt 
behovet for at opleve et afsluttet arbejde.
  Nogle hunde stresser op, når de i bilens 
hundebur mærker, at bilen drejer fra jævn 
asfalt til ujævn skovvej. I varierende 
omfang giver de med deres stemmepragt 
udtryk for, at de bare ikke kan vente med at 
blive sluppet på den nært forestående jagt 

eller markprøve. De kan ikke vente med at 
få opfyldt deres behov for at jage.
  Det fortsætter for nogle hundes vedkom-
mende ved parolen, hvor de højlydt akkom-
pagnerer jagtlederens ord og forskrifter for 
dagens jagt.
  Er det en markprøve, det handler om, er 
det yderligere muligt, at de mange timer, 
som hunden tilbringer koblet, mens andre 
hunde afprøves, stresser den yderligere op. 
Med det resultat at hunden, når den endelig 
slippes, er totalt uden for førerens kontrol 
og pædagogisk rækkevidde.
  Det er måske den samme hund, som nær-
mest konsekvent knaldapporterer, når den 
er på prøve eller jagt med andre hunde. Selv 
om den på træningsturene faktisk opfører 
sig eksemplarisk.
  Det er nødvendigt og herligt, at en hund 
besidder jagtlyst og vilje. Men det skal altså 
kunne styres. Nok engang handler det også 
her i nogen grad om en konsekvent fører. 

Men det er altså ikke altid, at det rækker. 
Og så har vi igen at gøre med en hund, der 
diskvalifi cerer sig til prøvedeltagelse.

Den fl egmatiske hund
Der er hunde, der fra den dag, hvor de otte 
uger gamle ankommer til et nyt hjem, stort 
set uden videre bøvl bare tilpasser sig de 
nye forhold. Med et minimum af protester 
affi nder de sig hurtigt med ny hundekurv og 
ny hundegård. 
  Er der i forvejen en ”gammel hund” i 
hjemmet, forstår den instinktivt også at 
agere rigtigt i forhold til denne.
  Skal den være alene hjemme, affi nder den 
sig også hermed. Ingen panik med ødelagte 
døre og dagslang hylen. Senere i livet kan 
den også uden problemer efterlades alene 
på fremmede steder; for eksempel hunde-
pensioner eller hotelværelser.
  Endvidere kan denne hund også fi nt over-
være jagtparoler og andre hundes afprøv-
ning uden at stresse hysterisk op.
  Det er overfl ødigt at nævne, at vi i dette 
afsnit taler om hunde med ønskværdigt 
temperament. Men er det nok?
  For vi stiller altså store og modstridende 
krav til vore stående jagthunde: På den 
ene side værdsætter vi hunde med ovenfor 
beskrevne ”fl egmatiske” temperament. På 
den anden side ønsker vi, at vore hunde 
gnistrer af energi og jagtlyst, når de slippes 
på jagt. Fra det øjeblik hunden får komman-
doen - Allez! eller - Apport! forlanger vi, at 
de ubetinget arbejder for at løse de jagtlige 
opgaver; intensiteten i arbejdet kan næsten 
ikke blive for høj.

Idealet
Men heldigvis fi ndes der mange af dem: 
Jagthundene, der er næsten usynlige i 
dagligdagen, men som på alle måder er en 
nydelse at jage med. Det er næsten som om, 
at de er udstyret med en tænd/sluk-knap. 
  De kombinerer jagtglæde med veloverve-
jet og målrettet arbejde; sagt lidt populært 
har de ”jagtforståelse” og vilje til at samar-
bejde med føreren.  
  Hunde med det ideelle temperament 
skabes af ansvarsbevidste opdrættere, som 
gennem mange års avl har vægtet psyke 
og temperament højt, når avlsdyrene blev 
udvalgt.
  Men det er vigtigt at huske på, at selvom 
en hvalp er født af mentalt sunde og stabile 
forældre, og selvom opdrætteren afl everer 
en ligeledes på alle måder sund otte uger 
gammel hvalp til køberne, så er et godt tem-
perament ikke ubetinget en livsvarig kvali-
tet hos en hund. Den genetiske basis, som 
hunden er født med, er naturligvis konstant, 
men forkert håndtering fra ejerens/førerens 
side i forhold til træning og opdragelse eller 
mangel på socialisering i forhold til andre 
hunde og mennesker kan betyde, at hunden 
udvikler sig til en ubrugelig køter.

Mentalt sunde hunde trives fi nt sammen trods aldersforskelle. Foto: Erik Petersen.

På jagt og markprøve skal hundene naturligvis kunne vente roligt i samlet fl ok. Foto: Annette Laursen.
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9side
HUNDEN

POINTER

I mange år var pointeren den mest anvendte 
hønsehund i Danmark. Racen kom til 
landet så tidligt som ca. 1850. Det var dog 
først med ”Gamle Hertha”, der fulgte med 
tyskernes invasion i 1864, at interessen for 
racen vågnede. Hun efterlades og kom-
mer til den meget kendte jæger, skovridder 
Jensen - Tusch og bliver stammoder til den 
længe kendte stamme ” Herthapointere”.

Eksteriør:
  Den moderne ”pointer” er en ædelt byg-
get – middelstor hund. Hårlaget er kort, og 
de elegante linjer og muskelspillet kom-
mer til deres ret hos denne smukke stående 
jagthund. Hovedet er meget karakteristisk, 
idet forhoved og baghoved, som skal være 
lige lange, deles tydeligt af et markant stop. 
Næseryggen ønskes konkav og slutter i 
højde med næseborene, hvad der bevirker 
det såkaldte ”dish face”. Hovedet skal 
være tørt og have god læbedybde, øjnene 
mørke og halsen lang og elegant. Skulderne 
skrånende, ryggen ikke for kort af hensyn 
til brystkassens udvikling i længden, læn-
den kort og kraftig. Ryglinje og kryds skal 
skråne jævnt bagud. Lemmerne skal være 
veludviklede og halen løbe ud i forlængelse 
af ryglinjen.
  Farverne er for det meste hvid med sort, 
hvid med gult sjældnere hvid med brunt, 
ensfarvede sort eller den såkaldte Hertha 

farve. 

Familie- og jagthund
Pointeren er en stående engelsk hønsehund, 
som med dens harmoniske bygning forener 
ædelhed og elegance med styrke og fart, 
stand og sekundering. En let dresserbar 
hund, som det er en fornøjelse at anvende 
både som jagthund og sportshund. Samtidig 
er det en venlig og god familiehund, der 
kan indpasse sig efter alle forhold, dog er 
det nødvendigt, at sørge for rigelig motion 
og træning, hvis man vil have det fulde 
udbytte af pointernes potentiale. 
  Desværre kan vi konstatere, at de moderne 
jagtformer (Man går ikke på jagt mere, 
tidens jagt er, at man står på jagt), ikke er til 
den stående hønsehunds fordel, hvilket vi 
også tydeligt kan se i hvalpetillæggene. Der 
fødes under 100 hvalpe på årsbasis.

Dansk Pointer Klub:
Dansk Pointer Klub, der har 100 års jubi-
læum i 2018, varetager pointeren i Dan-
mark. Klubbens formål er at fremme avl 
og anvendelse af pointeren samt udbrede 
kendskab hertil blandt medlemmer og til 
offentligheden. Dette søges opnået ved 
afholdelse af markprøver, bidrag til fastsæt-
telse af standard for racen, afholdelse af 
udstillinger alene eller i forbindelse med 
DKK., anerkendelse af avlshunde, hjælp og 

vejledning til medlemmer, samt udsættelse 
af vandrepræmier og ærespræmier til ud-
deling blandt klubbens medlemmer.
  Klubben arbejder i samarbejde med de 
øvrige pointerklubber i Skandinavien, bl.a. 
er der et vigtigt avlsarbejde mellem fl ere af 
de skandinaviske kenneler.

Ønsker I at vide mere?
På klubbens hjemmeside: www.pointerklub.
dk kan I læse den fulde standard for racen, 
og hvad der sker i klubben året igennem, 
bl.a. er der mentorer til rådighed for nye 
medlemmer, samt arrangementer for nye 
hvalpekøbere.

Gamle Hertha. Arkivfoto.

Et af de første billeder, vi har af en stående jagthund, er en blyantstegning af Pisa-
nello fra omkring år 1400. Det er en pointer. Der var også en gang, hvor der fulgte 
en pointer i hælene på hveranden gårdmand, hvis han ellers var jæger.

Tekst og foto: Bent Olsen.
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Vi og vores jagthunde

Firkløveret fra Hol
De mødes et par gange om ugen. De træner hunde. 

De støtter og hjælper hinanden, og de giver hinanden positiv og kon
Men de var aldrig kommet i gang uden hjælp fra andre

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Fra venstre: Lisbeth Bo Strunck, Lea Merrild Vester-
gaard, Kamilla Hansen og Kathrine Ørgaard.
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lstebro
nstruktiv kritik. 
.

Kamilla er utrolig glad, for den hjælp hun har fået i 
Pointerklubben.

Der sidder fi re piger omkring et bord. En 
pose med danskvand og cola står midt på 
bordet. Pigerne snakker og snakker, og 
de snakker hund. Vi er på en skydebane 
ved Holstebro, hvor de fi re ofte mødes og 
træner lidt med deres hunde alle tilhørende 
de stående racer, og de er meget optaget 
af arbejdet med hundene og med at hjælpe 
hinanden frem til det bedst mulige resultat.

Aktiviteter førte dem sammen
Kathrine Ørgaard har Gammel Dansk Høn-
sehund, opvokset med stående hunde og er i 
færd med at tage jagttegn. 
  Kamilla Hansen har pointer, men hun 
går ikke på jagt. Hun har en baggrund i 
selskabshunde- og udstillingsverdenen, er 
ringtræningsinstruktør i DKK, men fi k lyst 
til at prøve en stående jagthund. En kam-
merat opfordrede hende til at anskaffe en 
pointer. Det har hun ikke fortrudt. Forelø-
big har ambitionen været bare at deltage i 
ungdomsklassen på markprøve.
  Lisbeth Bo Strunck har Bracco Italiano. 
Hun er opvokset med stående jagthunde, 
går på jagt og er meget aktiv i arbejdet med 
racen.
  Lea Merrild Vestergaard har Gammel 
Dansk Hønsehund og er opvokset med stå-
ende hunde. Hun går på jagt og er så småt 
ved at komme ind i prøvemiljøet.
  De fi re piger har mødt hinanden gen-
nem forskellige aktiviteter, marktræning i 
specialklubben og ringtræning i DKK. De 
har fundet ud af, at de har meget til fælles, 
og ved at hjælpe hinanden kan de blive 
dygtigere og få bedre hunde. 
  Og så lokker de hinanden med til forskel-
lige aktiviteter. - Jeg fi k bl.a. lokket Lea 
med til udstilling i Tyskland, fortæller 
Lisbeth.
  Pigerne mødes et par gange om ugen. I 
sommer er det mest blevet til apporterings-
træning, men nu, hvor kornet i skrivende 
stund er kommet af markerne, vil eftermid-
dagene også blive brugt til marktræning.

En mentor er uhyre vigtig
Men hvordan er de rent praktisk kommet i 
gang med arbejdet? - Jeg var aldrig kommet 
i gang uden hjælp fra klubben, siger Lea, og 
Kamilla fortæller, at hun har været heldig 
og fået gode mentorer i Dansk Pointer 
Klub. - Det var dejligt, at der var nogen, 
som ”tog mig under vingerne”, siger hun og 
tilføjer: - Uden deres hjælp var det aldrig 
gået.
  Lisbeth og Kathrine tilslutter sig vigtig-
heden af, at der er nogen til at hjælpe. Det 
er tydeligt, at selv om de tre er opvokset 
med jagthunde, så har de alligevel stået 
som Moses ved det Røde Hav, og ikke anet, 
hvordan man skulle klare opgaverne og 

udfordringerne.
  De er enige om, at gode mentorer ar alfa 
og omega, og snakken går livligt om den 
hjælp, de hver i sær har fået fra enten den 
ene eller den anden. - Men vil skal også 
kunne sortere lidt i tipsene, vi får, siger Ka-
thrine. De tre andre nikker og er enige om, 
at der jo ikke er to dressører, der gør tingene 
helt ens. Derfor er den bedste løsning nok, 
at man i oplæringsfasen holder sig til én 
mentor, så man undgår at blive forvirret.
  Pigerne fi k i øvrigt lidt af en overra-
skelse, da de mødte den mandsdominerede 
fuglehundeverden. Kathrine udtrykker det 
således: - Jeg troede det var gamle ”fjel-
drævsmænd” , men det var det slet ikke – 
tvært imod.
  Alle vil jo heller ikke det samme. - Der-
for skal det hele naturligvis tilpasses den 
enkeltes ambitionsniveau, tilføjer Lea. 
Kathrine synes f. eks. at lydighed et meget 
vigtig. Lea fi k 1. UK på prøve i foråret og 
vil nu gerne ”bide skeer” med åben klasse, 
medens Lisbeth først og fremmest vil have 
hundene til at fungere på jagt.
  Men i dag er pigerne nok først og frem-
mest hinandens mentorer. - Vi bruger 
hinanden meget og retter på hinanden, siger 
Kathrine, og Lisbeth tilføjer, at de ikke er 
bange for at sige noget til hinanden, selv 
om det også kan være i den lidt mere nega-
tive kategori.
  Pigerne er enige om, at det i høj grad 
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Sommeren er gået med apporttræning. Her er Lea i gang, men det kan være svært for hunden at koncentrere 
sig, når de andre er lige ved siden af, men det er god træning.

handler om at kunne leve op til sine 
forventninger. - Men det også vigtigt, at for-
ventningerne er realistiske, siger Kamilla. 
- Hvis de ikke er realistiske, synes jeg, vi er 
gode til at sige det til hinanden, tilføjer hun.

Hvor skal vi træne
Lige nu har pigerne en stor udfordring. 
Hvor fi nder man gode træningsterræner til 

marktræningen. De har godt nogle marker, 
som en venlig landmand har stillet til rådig-
hed. - Men man kan jo ikke rende der hver 
uge, siger Lea. - Og der kan jo også være 
perioder, hvor man ikke kan komme på de 
pågældende marker, tilføjer Kathrine.
  Lisbeth synes, det ville være dejligt, hvis 
man havde et godt stort terræn, der var vel 
besat med fugle. - Det er jo ikke bare fugle, 

det drejer sig om, tilføjer Kathrine. - Men 
de er selvfølgelig vigtige for, at hunden 
skal vågne og fi nde ud af, hvorfor den løber 
rundt på marken.
  Pigerne er enige om, at marktræning også 
er for førerne. - Der er utrolig meget, man 
skal lære, siger Kamilla. Hun har deltaget i 
Pointerklubbens arrangement for nye hun-
deførere, og her blev hun meget klogere på, 
hvor hun skal placere sig i marken, hvordan 
hun skal føre hunden, og hvad hun ikke skal 
gøre, - Men mit største problem er, at jeg 
mangler fugle, tilføjer hun.
  Lea synes også, det er noget helt andet 
at gå på marken med hunden end f.eks. at 
træne apport. Her bliver hun udfordret, for 
ind imellem prøver hunden hende af. Mon 
ikke mange erfarne hundeejere kan nikke 
genkendende til det?
  Pigerne var ”forskellige steder”, da de 
mødte hinanden. De er forskellige og har 
ikke og skal ikke have de samme ambitio-
ner. - Men netop forskelligheden er vigtig, 
siger Lisbeth. - Den udnytter vi til at spare 
med hinanden. - Og det giver gode oplevel-
ser, tilføjer Kathrine.
  Lysten og entusiasmen fejler ikke noget 
hos de fi re piger, og de skal nok få noget 
ud af hundene. De skal nok få mange gode 
oplevelser både sammen og hver for sig. Vi 
vil med garanti komme til at høre mere til 
Kathrine, Kamilla, Lisbeth og Lea, og hvem 
ved. Måske er det dem, der om nogle år er 
mentorer for nye hundeejere.

Firkløveret mødes ofte på en skydebane lidt uden for Holstebro og træner.
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din bedste ven 
F O R T J E N E R  D E T  B E D S T E  F O D E R

Som erfaren importør af kvalitetsfoder til hunde 

opstod ønsket om selv at udvikle et kornfrit foder 

af højeste kvalitet. Vi tog her udgangspunkt i 

mange af de henvendelser, vi igennem de seneste 

år har fået om hundefoder og fodring af hunde. 

Da vi begyndte at sammensætte en oversigt over 

ingredienser, havde det højeste prioritet, at foderet 

fremstilles af de allerbedste råvarer, og at alle 

ingredienser også er egnet til menneskeføde. Det 

har resulteret i det eksklusive brand First Buddy 

– opkaldt efter vores første labrador, der igennem 

mange år har været familiens foretrukne jagthund.

• Eksklusivt kvalitetsfoder

• 83% af proteinerne kommer fra kød

• Rigt indhold af Omega 3 fra vildlaks

• Kun naturlige ingredienser

• Foderet indeholder ande- og kaninkød

– First Buddy er specialudviklet af Gilpa Aps, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad

First Buddy · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@firstbuddy.dk · firstbuddy.dkW
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BANG!
Under jagt er der store chancer for, at hunden løber ud foran en bil. Hundeforsik-
ringen betaler for skaderne på bilen, men man kan også få erstatning for hunden 
fra bilens ansvarsforsikring.

Tekst og trickfoto: Flemming Østergaard

Skræksenariet. Hunden forfølger en hare. Man fl øjter og råber. Lige meget hjælper det. Der er fart på lige mod landevejen.

Mon ikke e fl este jægere kender oplevelsen. 
Pludselig springer en hare eller et stykke 
råvildt foran hunden, og på trods af, at den 
ellers er meget lydig og almindeligvis re-
spekterer hårvildt, optager hunden alligevel 
forfølgelsen.
”Drevet” drejer og tager nu retning af lan-
devejen for enden af marken. Man fl øjter og 
råber, men lige meget hjælper det. Hunden 
har fået ørepropper og fortsætter. Flere biler 
passer oppe på vejen, og nu sætter ”ulddy-

ret” over tæt forfulgt af hunden. Man holder 
vejret.
  Heldigvis sker der i mange tilfælde ikke 
noget, dels fordi der ikke lige kommer en 
bil, i det øjeblik hunden passerer vejen, dels 
fordi årvågne bilister har opdaget hunden 
og bremser. Men en gang imellem går det 
galt. BANG. Resultatet af mødet mellem bil 
og hund er ofte en bulet bil og en død eller 
stærkt tilskadekommen hund.
  Det er en trist måde at slutte en jagt på og 

en trist måde at komme af med sin fi rbe-
nede ven på. Og så skal man til alt det med 
forsikringen oveni. Det er klart, at skaden 
på bilen skal dækkes af hundens ansvarsfor-
sikring, men hvad, de færreste er klar over, 
er, at tabet af hunden eller dyrlægeregninger 
i forbindelse med behandling, genoptræning 
mm. skal betales af bilens ansvarsforsik-
ring.



15www.fjd.dk

Objektivt ansvar
Næstformanden i Dansk Gordon Setter 
Klub, Kristian Frøkjær, der er assurandør i 
Top Danmark forklarer det således: - Såvel 
hunde som biler er i ansvarsmæssig hense-
ende forsikret efter det princip, der kaldes 
objektiv ansvar. Det vil sige, at forsikringen 
altid som udgangspunkt skal dække skader, 
som påføres personer, husdyr eller anden 
persons ejendom. 
  Det betyder altså, at man midt i ærgrel-
serne og sorgen over tabet har mulighed for 
at få en erstatning, så man kan anskaffe sig 
en ny hund eller få dækket en stor dyrlæge-
regning, hvis hunden f. eks. kan reddes og 
komme til hægterne igen.
  Kristian Frøkjær tilføjer dog, at man i 
en jagt-, prøve eller træningssituation må 
påregne et fradrag i erstatningen, fordi man 
selv har en del af skylden, da man selv har 
sluppet hunden løs.

Hvad med ulven
Vi har som bekendt fået ulv i Danmark, en 
enkelt på Fyn og fl ere i Jylland. I vore nor-
diske nabolande, særlig Sverige, dræbes der 
hvert år mange jagthunde af ulve. Ifølge det 
seneste nummer af ”Fuglehunden” er der i 
Norge i årene 1995 – 2017 registreret 113 
tilfælde, hvor hund er blevet dræbt af ulv. I 
snit er det ca. seks hunde om året.
  Vi kommer næppe op på sådanne tal i 
Danmark, men hvis det sker, hvad så? 
Vildtkonsulent i Naturstyrelsen Midtjylland, 
Steen Fjederholdt siger: - Der er i Forvalt-
ningsplan for ulv i Danmark fastsat takster 
for erstatning, hvor husdyr dræbes af ulve. 
En hund er et husdyr og dermed omfattet af 
erstatning, tilføjer han.
  Læser man bekendtgørelsen, kan man se, 
at erstatning for hund vil bero på en konkret 

vurdering i de enkelte tilfælde. Der kan dog 
maks. Udbetales 35.000 kr. i erstatning for 
en hund.

Hvad er hunden værd
Men spørgsmålet melder sig naturligvis 
straks, nemlig den faktiske værdi af den 
pågældende hund.
  Ganske mange forhold gør sig gældende 
omkring fastsættelsen af erstatningen for en 
jagthund. For eksempel vil handel med jagt-
hunde ofte være forbundet med liebhaveri, 
hvor prisen på en velanskrevet jagthund 
kan variere meget. Som oftest vil hundens 
afstamning og egne præstationer på mark-
prøver og opnåede resultater på udstillinger 
være det afgørende for prisfastsættelsen.
  FJDs bestyrelse har ud fra handelspriser 
i 2012 opstillet følgende grundlæggende 
principper for vurderingen.
  •  Hvalpepris: fra 6.000 kr. til 8.500 kr. En 
      parringsafgift svarer normalt til en  
      hvalpepris.
  •  En færdigdresseret, velfungerende 
      jagthund i alderen fra 18 mdr. til otte år. 
      Uden dokumentering for markprøver og 
      udstilling fra 12.100kr. til 14.300 kr.
  •  Han/tæve, med 1. pr. markprøve og ud-
      stilling eller 1. pr. tre timers schweis-
      sprøve, god afstamning i øvrigt og godt 
      avlsemne: fra 18.200 kr. til 24.200 kr.
  •  Han/tæve med avlsgodkendelse fra spe-
      cialklub (kræver dokumentation for 
      visse brugs- og eksteriørmæssige nor-
      mer): fra 24.200 kr. til 30.300 kr.
  •  Han/ tæve som foranstående, der har   
     opnået championattitler og/eller er op-
      taget i schweisshunderegisteret og/eller 
      har topplaceringer på fuldbrugsprøver 
      og/eller i brugs- eller vinderklasser og 
      med vægtning af brug i avl fra 48.500 

Der er altså også erstatning at hente, hvis en ulv 
skulle dræbe en jagthund. Privat foto (Cai Poulsen).

kr. til 90.800 kr.
  Der vil på en hund efter det fyldte niende. 
år ske en reduktion i prisen på 25% pr. år.
  Men måske er det tid igen at se på 
priserne. Faktum er i hvert fald, at mange 
hvalpe handles til noget højere priser, og 
forsikringsselskaberne vil med garanti 
lægge sig op ad FJDs værdisætning.
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I august meddelte Miljø – og Fødevaremi-
nister Esben Lunde Larsen, at han vil følge 
Vildtforvaltningsrådets indstilling til nye 
udsætningsregler, gældende fra 2018.
  Det betyder, at vi fortsat kan udsætte ager-
høns og fasaner på jagt- og prøveterræner.
  Bekendtgørelsen er endnu ikke underskre-
vet, da indstillingen først skal omsættes til 
forvaltningssprog, hvilket som regel tager 
nogen tid, men ”Jagthunden” kan godt løfte 
sløret for noget af det, der står i indstillin-
gen, og som med al sandsynlighed vil blive 
gældende.

100 fugle og registrering
Man vil fortsat kunne udsætte 100 fugle på 
en ejendom. Og enhver kan udsætte 100 
fugle.
  Men man skal lige være opmærksom på, 
at har man eksempelvis jagten på tre ejen-

domme og gerne vil udsætte 100 fugle på 
hver, så skal man enten have andre til at stå 
for udsætningen de to af stederne eller have 
været på et kursus i udsætning af fjervildt, 
der arrangeres af Danmarks Jægerforbund.
  Man må uden kursus heller ikke transpor-
tere mere end 100 fugle.
  Som noget nyt kommer der med garanti 
en registreringspligt. For at holde styr på, 
hvor der udsættes fugle i den danske natur, 
bl.a. for at imødegå sygdomme som bl.a. 
fugleinfl uenza eller kunne spore en evt. 
smittekilde. Derfor skal alle, der udsætter, 
indberette udsætningerne. 
  Det vil med al sandsynlighed ske på en 
særlig hjemmeside.

Agerhøns i fl ok
Der er i Vildtforvaltningsrådets indstilling 
til ministeren ikke rokket ved de perioder 

af året, hvor man må udsætte, men for ager-
høns vedkommende står der: ”For at under-
støtte forvaltningsplanen skal udsætning af 
agerhøns fremover som udgangspunktet ske 
ved brug af naturnære opdræts- og udsæt-
ningsmetoder. Det betyder, at udsætningen 
som udgangspunkt skal ske i fl okke.”
  Hvis dette bliver implementeret i bekendt-
gørelsen, betyder det, at man ikke længere 
kan udsætte parhøns.
  Så kigger vi lidt ind i krystalkuglen, er det 
nok nu, vi for alvor skal i gang med at lave 
planer for, hvordan gode prøveterræner ska-
bes, og hvordan vi via den rigtige sommer-
udsætning sikrer en god bestand af parhøns 
på terrænerne det følgende forår.
  Måske skal man også i højere grad til at 
tænke i fasaner ikke mindst i forbindelse 
med ”skydeprøverne i oktober”.

Vi kan stadig udsætte
En ny bekendtgørelse, der sikrer fortsat mulighed for 
at udsætte fjervildt i den danske natur er på vej.

Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Flemming Østergaard m. fl .

Måske skal vi tænke lidt mere på at udsætte fasaner til „skydeprøver“ i oktober. Foto: Annette Laursen.

De kommende udsætningsregler vil måske betyde, at agerhøns skal udsættes i fl okke.
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...
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Agerhønen 
tilbage på Als

I flere år har det heddet sig, at der stort set ikke længere var agerhøns på Als, men 
nu har en gruppe entusiastiske jægere ved en ihærdig indsats sørget for, at der i 
hvert fald er agerhøns omkring Augustenborg og på Kegnæs.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Alex Nisssen m. fl .

Det kræver hårdt slid at skabe et godt jagt-
terræn med markvildt. Det kræver velvilje 
fra lodsejere. Arbejdet med udsætning af fa-
miliefl okke, der skal opbygge en agerhøne-
bestand, er en tidsrøver, men det virker alt 
sammen, og det lykkes, når man har fundet 
metoden, og der er kun én, - den rigtige.

På en sommerdag
Der er faunastriber over alt i terrænet, hvor 
vi kører, og fl ere steder står der små voli-
erer, som har huset en fl ok agerhøns i den 

forgangne sommer, og ved et par af dem ser 
vi lige rumpen af hønsene, der smutter ind 
i faunastriben, men de vil nok snart være 
tilbage takket være kaldefuglene i burene. 
  Det er i begyndelsen af august. Solen 
skinner. Det er dejligt vejr, og på bakken 
æder mejetærskeren sig gennem den første 
hvede. ”Jagthundens” redaktør bliver vist 
rundt af Kim Vinggaard, medlem af dansk 
Gordon setter Klub og den glade ejer af to 
GS-ere. Kim en nemlig primus motor i det 
projekt, der har skabt fantastiske mulig-

heder for markvildt i almindelighed og 
agerhønen i særdeleshed på den sydlige del 
af Als.

Tre søjler
Kim Vanggaard er egentlig sjællænder, men 
for en del år siden fl yttede han til Als, hvor 
han siden har ernæret sig som ejer af et 
ridecenter. Men først agerhønsene. Kim ejer 
selv en mindre ejendom på Kegnæs, men 
har fået aftaler med en række naboer om 
at måtte træne hundene, lave terrænpleje, 

En fl ok agerhøns i lav fl ugt over landskabet. Det syn kan man nu igen se på Sydals.

www.fjd.dk
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sætte ud og holde et par hønsejagter. Alt i 
alt råder han over ca. 200 ha. 
  Der sættes en halv snes familiefl okke ud 
plus nogle otte-ugers kyllinger i august. 
Det giver basis for tre hønsejagter, og sidste 
år gav det 70 høns på tasken, alle sammen 
skudt for stående hunde.
  Men hvorfor lykkes det så godt for Kim? - 
Det har det heller ikke altid gjort, siger Kim 
Vinggaard. - Det var først, da jeg fandt ud 
af at gøre det rigtige, at det begyndte at give 
pote. Men hvad er så løsningen, hvordan 
gribes det an? Kim Vinggaard peger på 
følgende elementer:
  •  Skabe den gode biotop
  •  Lave den rigtige udsætning
  •  Prædatorkontrol
  Om biotopen, siger Kim: - Biotopen er 
alfa og omega. - Har man ikke den rigtige 
biotop, vil agerhønen ikke være der, og man 
kan spare sin udsætning. Og der arbejdes 
virkelig med biotopen. Der er anlagt om-
kring tre kilometer faunastriber eller zoner. 
Hvis der ikke er en naturlig zone til rede-
skjul, så lader Kim Vinggaard faunastriben 
fra det foregående år ligge over og anlæg-
ger kyllingestriben ved siden af. Denne sås 
tidligt (inden 1. maj) og den udsås tyndt, 
så der er en åben struktur, hvor solen kan 
opvarme jorden, trække insekter til og give 
det perfekte ”kyllingebed”.
  Når det gælder udsætningen, så placerer 
Kim voliererne på de steder i terrænet, hvor 
han synes, der er en god opholdsbiotop 
efter udslusning. I burene er der snittet halm 
- det holder kyllingerne tørre. Så er der 
strømhegn om alle burene, så de fi rbenede 
prædatorer ikke får lyst til at forsøge sig, og 
hvor kyllingerne løber ud og ind, har han 
stillet en tagplade på skrå.
  - Jeg lagde mærke til, at det stort set altid 
var ved slusen, at rovfuglene slog kyllin-
gerne. - Med pladen kan kyllingerne i fred 
og ro søge ud i kyllingestriben og tilbage 
igen.
  Det er ofte et problem med familiefl okke, 
at de efter et stykke tid søger bort fra 
udsætningsstedet. De gamle fugle har jo 
ikke noget tilhørsforhold til området. Det 
har Kim løst ved at sætte kaldefugle i buret, 
når hele familien er sluppet ud, og det kan 
holde hønsene hjemme til de har etableret 
sig i området.
  Prædation er et stort problem for vort 
småvildt ikke mindst i rugeperioden. Kim 
Vanggaard prøver at skyde så mange ræve 
som muligt, sidste år seks, ligesom han og 
vennerne skyder en del krager. En nabo 
arbejder med fældefangst, så der gøres en 
ihærdig indsats.

Hare hop
Det er dog ikke kun agerhønsene, som 
nyder godt af Kim Vinggaards indsats. Fa-
sanerne sætter naturligvis også pris på gode 
redeskjul og føde til de nyklækkede kyl-
linger. Og harerne siger mange tak for mad. 

- Sidder man en sommeraften i skumringen 
og betragter terrænet, så kan man pludselig 
opleve, at der kommer harer fra alle sider 
og søger mod faunastriberne, forklarer Kim. 
- Her kan de nemlig få det varierede udbud 
af føde, de har brug for, og som de ikke kan 
fi nde i en korn- eller græsmark, tilføjer han.
  Endelig må man ikke glemme resten af 
agerlandsfaunaen. Det er en uvurderlig 
hjælp til mange andre arter. Agerlandsfau-
naen har netop gennem 2.000 år knyttet 
sig til landbrugsarealerne og udviklet en 
cyklus, der går ud på, at spisekammeret er 
fyldt godt op fra medio juni.
  Sådan har det også været indtil for ca. 50 
år siden, men de store strukturomlægnin-
ger i landbruget kombineret med meget 
effektive dyrkningsmetoder har betydet, at 
der ikke er føde til dyr og fugle i de traditio-
nelle marker.
  Er man i tvivl, så kan man blot gå ind 
på FJDs hjemmeside og se Det kribler og 
krabler: http://www.fjd.dk/news/det-kribler-
og-krabler/
  
Alle muligheder udnyttet
Når man ser cykelløb på TV, så snakker 
kommentatorerne en gang imellem om, at 
den eller den kører helt oppe på den store 
klinge. Det kan man faktisk også godt kalde 
det andet projekt, som Kim Vinggaard er in-
volveret i som konsulent og ”praktisk gris.”
  Gode venner har omkring Augustenborg 
erhvervet nogle ejendomme, og de har fra 
starten haft det ønske, at her skulle vildtet 
have det godt. Derfor har opgaven været at 
skabe det optimale jagtterræn kombineret 
med en landbrugsmæssig udnyttelse af de 
største markfl ader.
  Over alt er markerne omkranset af fau-
nastriber af den ene eller anden art. Det er 
både blomsterstriber og striber med majs, 

som skal være med til at holde på fasanerne 
efteråret igennem. Et enkelt sted står vi 
foran en helt ”faunamark”, der må være et 
slaraffenland for agerhøns.
  Hvor det passer i landskabet, er der anlagt 
forskellige remiser. Det kan være pil eller 
mere traditionel beplantning. Nogle steder 
får naturen lov til at passe sig selv, så det 
hele bliver til en form for skrub eller krat. 
I lavningerne fi ndes større eller mindre 
vandhuller.
  Kort sagt, så er alle muligheder for at 
gøre det bedst muligt for vildtet anvendt. 
Nogle læsere vil nok tro, at der også er tale 
om jord med dårlig bonitet, men den teori 
afl iver Kim Vinggaard. - Det er stort set 
alt sammen super god jord, fortæller han 
og tilføjer: - Men som sagt er der først og 
fremmest skelet til, hvad der gavner vildtet, 
og så betyder det ikke noget, at dyrknings-

Til venstre ses faunastriben fra sidste år, så kyllingestriben ud mod afgrøden. Læg mærke til den åbne struktur 
og barjordskanten. Foto: Flemming Østergaard.

Et af Kims udsætningsbure. Bemærk strømtråden og 
tagpladen. Pladen sikrer, at kyllingerne ikks slås af 
rovfugle ved slusen. Foto: Flemming Østergaard.
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fl aden er blevet lidt mindre.
  Man behøver ikke være professor for at 
kunne se, at her må være vildt, og det er der 
ifølge Kim også endda i rigt mål. Hele pa-
letten er repræsenteret. Agerhøns, fasaner, 
harer, råvildt, dåvildt og kronvildt, og det er 
dejligt at se, at man også har tænkt agerhø-
nen ind i forvaltningsplanen.

De yngler
”Kloge mennesker” påstår ofte, at udsatte 
agerhøns ikke yngler. Undertegnede vil 
påstå det modsatte, for det er nu mere end 
30 år siden jeg via store udsætninger med 
ringmærkede fugle kunne påvise ynglesuc-
ces.
  På Ærø var der kyllinger allerede første 
år efter forsøget på at genetablere agerhø-
nebestanden, og andre har kunnet påvise 
lignende succes. I virkeligheden bunder det 
hele måske i, at man vil forlange noget, som 

de vilde fugle ikke kan klare. Årsdødelig-
heden i en bestand er ca. 80 %. Danmarks 
Jægerforbund har via radiomærkning vist, 
at højest 30 % af parrene får ynglesucces 
(prædation). Det betyder, at hvis vi i et 
område har 100 agerhøns her i efteråret, 
så vil der næste sommer højest komme tre 
kuld ud af det.
  Men de udsatte agerhøns yngler på Als. 
Kim Vinggaard fortæller, at fl ere naboer 
kan berette om agerhøns med kyllinger, 
og han viser et sted i en faunastribe, hvor 
der var fuld succes. Han fortæller også om 
et andet område, hvor en kammerat midt i 
sommer blev angrebet af et par agerhøns 
med små kyllinger.
  Og så sker det. I kanten af en nyplantning, 
hvor der er en del ukrudt, kommer der plud-
selig et agerhønepar med kyllinger til syne. 
Kyllingerne er på størrelse med stære, og de 
løber i hælene på forældrefuglene, der hele 

tiden er på vagt. Syv styk et herligt syn.
  Og så vil skeptikere måske hævde, at det 
kunne være vilde fugle, men nej. Det er helt 
tydeligt franske agerhøns. De er en smule 
mindre og lidt lysere end de danske, og 
de kommer kun et sted fra nemlig fra den 
opdrætter, der hvert år leverer fugle til Kim 
Vinggaard.
  Beviset er der, og det er dejligt at se, at de 
mange bestræbelser giver resultat. Men det 
er heller ikke noget man kommer sovende 
til. Kim fortæller, at han i perioder er på far-
ten store dele af dagen for at tilse agerhøns, 
etablere faunastriber osv. Men han synes 
ikke, det gør noget, når det hele kommer til-
bage i form af gode jagtoplevelser efteråret 
igennem. 
  De to gordon settere er ved at blive utål-
modige. Snart skal de slippes på stubben, 
og om en måneds tid går det så løs med rig-
tig jagt på de fantastiske terræner på Sydals.

En hel mark kun til vidtet. Det er guf for agerlandsfaunaen. Foto: Flemming Østergaard.Kim Vinggaard med sine to gordon settere, der er ved 
at være utålmodige. Foto: Flemming Østergaard.

Her er alle muligheder udnyttet. Faunakanter omkring det dyrkede areal. I forgrunden ses vekselvirkning mellem faunastriber og slåede spor. 
Foto: Flemming Østergaard.
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Den vildtbiologiske forskning har for 
længst fastslået, hvornår det begyndte at gå 
rigtig galt. Det var da pesticider og herbici-
der i stort målestok blev sat ind i landbru-
get, og da landbrugsstrukturen begyndte at 
ændre sig i retning af det, vi kender i dag: 
Store marker med en og samme afgrøde på 
mange ha. 
  Der er overhovedet ingen grund til at 
lægge skjul på, at det er her, hovedproble-
met ligger. Vi skal have markerne gjort 
mindre og have de gamle diger tilbage – nu 
fx i form af ny anlagte insektvolde – og så 
skal vi tvinge landmændene til at undlade at 
sprøjte de yderste seks til otte meter af de-
res afgrøder, så insekter og gammelkendte 
urter får en chance her.  
  Det tab, som landmanden her udsættes for, 
skal betales i øget landbrugsstøtte fra EU. 
Så enkelt er det. Det gælder bare om at få 
det gennemført politisk. Ikke et eneste men-
neske vil dø af sult af den grund, og ikke en 
eneste landmand vil blive stillet dårligere 
økonomisk. Men vi vil opleve en fantastisk 
biodiversitetsgevinst, og det vil være en 
virkelig mærkbar miljøforandring til glæde 
for os og de kommende generationer. 
  Er det så udelukkende gjort hermed? Nej, 
når vi specifi kt taler om markvildtet, så skal 
der mere til
  Der skal også stilles lovgivningsmæssige 
krav til  jagtlejerne. Hvis du lejer et stykke 
jagt i det åbne land (markjagt), så forpligter 
du dig samtidig til at anlægge insektvolde,  
årlige faunastriber og sørge for redeskjul 
og almindelige skjulesteder til vildtet. Det 
behøver ikke at være på den bedste jord, 
de anlægges, men alle de kendte biotop-
forbedringer skal være der. Her kan du evt. 
benytte dig af det kommunale tilskud, der 
er ved at stå til rådighed mange steder og 

du kan lade striberne anlægge i samarbejde 
med din landmand og hans Landboforening. 
Men det skal stilles som et lovkrav: at leje 
af jagt i det åbne land skal gå hånd i hånd 
med biotopforbedringer
  Herudover forpligter du dig til at drive 
rovvildtbekæmpelse. Vi ved jo godt, hvilke 
arter af rovvildt, der er de slemmeste, og vi 
skal forpligte os til at reducere dem. Den 
vildtbiologiske forskning har for længst ført 
bevis for, hvor afgørende vigtigt det er.
  Desuden forpligter du dig til at fodre 
vildtet fra fx 1. september til 1. juli.  Vi ved 
alle sammen, hvordan det skal gøres, ellers 
er der rådgivning nok at få. 
  Hvis du er i et område, hvor der fx absolut 
ingen agerhøns er i miles omkreds, så er der 
intet som helst i vejen for, at du kan udsætte 
høns, når bare du gør det på den rigtige 
måde. Både FJD og Danmarks Jægerfor-
bund råder over eksperter, som kan rådgive 
dig på dette område, så du ikke spilder dine 
kræfter. Og det er absolut ikke ligegyldigt, 
hvordan det bliver gjort. 
  Det gælder nemlig som hovedregel, at du 
får langt mest ud af dine anstrengelser, hvis 
du gør tingene på den rigtige måde – søg 
derfor rådgivning hos Jægerforbundet, hos 
FJD eller andetsteds. Der er i dag masser 
af muligheder for at få sagkyndig hjælp. 
Og det gælder for alle de områder, jeg her 
har oplistet som de krav, jeg mener, der bør 
stilles til jægerne.
  Efter min mening er formlen altså enkel: 
Øgede lovgivningsmæssige krav til både 
landmænd og jagtlejere. 
  Lad mig igen betone, at der ikke er nogen 
grund til at blive ved med at diskutere, hvad 
vi dog skal gøre for at forbedre biodi-
versiteten og få markvildtet tilbage. Den 
viden ligger klar til os – og det takket være 

biologisk velfunderet forskning og prakti-
ske forsøg fra mange europæiske lande – 
inklusiv Danmark. Lad mig som eksempel 
fra Danmark bare nævne Jægerforbundets 
prædationsprojekt, hvor der især fokuse-
res på agerhønen. Et fl ot stykke arbejde. 
Tilgængeligt for alle interesserede.
  Det er politikerne på Christiansborg, vi 
skal have fat i. Det er lovgivningen, der 
skal hjælpe os for alvor. Der har fra forskel-
ligt politisk hold været tager initiativer. 
Lad mig her nævne, at agerhøne og hare 
var skrevet ind i regeringsgrundlaget for 
SRSF-regeringen, og den nedsatte hurtigt 
en Natur- og Landbrugskommission, der 
kom med mange fi ne anbefalinger til, hvad 
man kunne gøre for at øge naturværdierne i 
det åbne land.
  Ligeledes har EU med sit MFO-direktiv 
(Miljø FokusOmråder) ønsket at 5 % af 
dyrkningsfl aden skal anvendes til forbed-
ring af naturværdierne i agerlandet. Men 
hvad er det alt sammen blevet til? Intet, 
absolut intet.
  I skrivende stund drøner landmænd rundt 
og slår græs- og brakarealer, på et tids-
punkt, hvor det kunne være til stor gavn for 
agerlandets fauna som skjulested, når korn 
og raps høstes. Hvorfor lige nu? Kontrol er 
svaret. Alle der bare har lidt indsigt ved, at 
man for faunaens skyld burde slå arealerne 
sidst på vinteren. Så må kontrollanterne 
bare ud og kontrollere i marts. Hvor svært 
kan det være.
  Derfor er det helt presserende spørgsmål: 
Skal det blive ved snakken? Eller skal den 
foreliggende viden omsættes i praksis? Vil 
vi, eller vil vi ikke?

Så nemt – eller svært? -  er det at 
øge biodiversiteten i det åbne land 
og få markvildtet tilbage

Overalt i Danmark gøres der for tiden mange rigtige og gode 
ting for at bedre vilkårene for de truede arter i det åbne land- 
og her taler jeg om levende væsner fra det mindste truede 
insekt og op til fx agerhønen og haren. Det er efter min opfat-
telse særdeles vigtigt at huske, at det vi leder efter, ikke er en 
metode til at få de truede arter tilbage – for den metode har vi 
for længst fundet! Nej det vi leder efter, er den politiske vilje til 
at gennemføre det, vi ved, der virker.

Et synspunkt

Af Hugo Jensen
Er der politisk vilje til at få agerhønen tilbage i land-
skabet? Foto: Flemming Østergaard.
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Motivation er drivkraft
Hunde kan blive motiveret til så meget, og det meste kan vi udnytte i vores oplæ-
ring og træning. Det er dog ikke alt, der er ønskeligt, men vi kan måske alle blive 
bedre til at arbejde på hundens præmisser. ”Jagthunden” har været på seminar 
om netop dette emne.

Tejst: Pia Nielsen
Foto: Kenneth Asmussen m. fl .

Lørdag d. 26. august skulle ”Jagthundens” 
udsendte sammen med mere end 100 
andre hundefolk til Kalø, for at deltage i et 
seminar, med den verdenskendte svenske 
hundepsykolog Anders Hallgren. Seminaret 
var arrangeret af Danmarks Jægerforbund.
  Når man som undertegnede har arbejdet 
med egne hunde og som hundeinstruktør 
igennem fl ere år, og har taget uddannelse 
i dette, i forskellige regi, så har man ikke 
kunnet undgå at høre om Anders Hallgren, 
så forventningerne var store, når man nu 
skulle opleve ham live.
  Seminarets overskrift var ”På hundens 

præmisser”, og omdrejningspunktet var 
motivation og drivkraft. 

Motivation
Vi har nok alle prøvet at udtale, eller hørt 
følgende udsagn fra andre hundeejere: 
- Den kan godt derhjemme, eller: - Den 
kunne godt i sidste uge. Men hvad er det så, 
der gør, at hunden pludselig ikke kan løse 
en simpel opgave? Det var noget af det, 
vi skulle blive klogere på i løbet af denne 
lørdag, og det blev vi.
  Hvis vi tager udgangspunkt i udtalelsen: - 
Den kunne godt i sidste uge. Hvor mange af 

os stopper så op, og prøver at fi nde årsagen 
til, at den så ikke kan i dag? Lad os tage et 
eksempel: Vi skal træne en simpel apporte-
ringsøvelse, som hunden har prøvet mange 
gange før, men pludselig løber den ikke 
direkte ud og samler apporteringsemnet op. 
Er hunden bare ulydig og en møghund, som 
skal straffes for sin ulydighed, eller kunne 
man ved at stille nogen spørgsmål, måske 
fi nde frem til andre årsager? 
  Det var i sådanne eksempler, at Anders 
Hallgren tog sit udgangspunkt, og i det ef-
terfølgende gengives hans problemstillinger 
og konklusioner.

At jage og fi nde fugl er en  naturluig motivation for en 
jagthund.
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  Hvad er det, der motiverer vores hunde til 
at udføre en opgave, hvad er drivkraften? 
Der er mange faktorer der spiller ind bl.a. 
race, køn, erfaringer, fysisk kondition, syg-
domme og traumer. Men hvor villig er hun-
den til at udføre en handling? Hvilket behov 
får hunden tilfredsstillet ved at udføre 
denne handling? Kort sagt: Hvilket positivt 
resultat får hunden ud af sit arbejde? 
  Mange af de opgaver, som vi stiller vores 
jagthunde, er opgaven motivation i sig selv, 
f.eks. at fi nde en fugl i roemarken eller 
følge et schweissspor i skoven. I andre 
opgaver kan motivationen være belønninger 
som f. eks frikadellen, når hunden har gået 
et ræveslæb, eller bare det at gøre sin fører 
glad, når den går fi nt på plads. 

Negativ motivation
Som udgangspunkt må man regne med, at 
en hund kun kan være motiveret for én op-
gave af gangen. Der kan være rigtig mange 
ting, der kan påvirke en hunds motivation 
negativt. Kort sagt så kan der være andre 
ting, der konkurrere med motivationen. Her 
en række eksempler:
  1. Det sociale aspekt. Hundeføreren skæl-    
      der hele tiden ud, eller hunden har må-
      ske været for meget alene.
  2. Der er en anden hund i nærheden, som 
      hunden ikke kan sammen med. 
  3. En løbsk tæve i nærheden, enten der-      
      hjemme eller på træningspladsen.
  4. Stress fra over eller understimulering.
  5. Manglende selvtillid.
  6. Vejr og temperaturer.
  7. Sult og tørst.
  8. Naturlige årsager.

  9. Smerter.
  1. Hundeføreren har selvfølgelig stor ind-
fl ydelse på hunden. En hund der konstant 
bliver rettet på, kan meget hurtigt blive de-
motiveret. Men er den for meget alene uden 
sin fører, kan det have samme effekt.
  Nogle hunde er så meget under kommando 
(lydige ville nogen måske kalde det), at de 
bliver indlært hjælpeløse, hunden kan, eller 
tør simpelthen ikke udføre en opgave, uden 
den hele tiden får instrukser om, hvordan 
den skal gøre det. 
  Sådan en hund er uden selvtillid, og som 
regel ikke særlig motiveret for at løse 
opgaverne. 
  2. Sociale relationer hundene imellem 
kan også spille ind, også selvom de ikke 
er direkte i kontakt med hinanden. Har en 
hund haft en dårlig oplevelse med en anden 
hund, glemmer den det aldrig, og selvom 
man skaber god afstand mellem de to på 
træningspladsen, så kan nogen hunde blive 
så påvirket af den blotte tilstedeværelse, at 
de ikke kan arbejde. 
  3. Løbske tæver kan på nogle hunde have 
stor indvirkning, også selvom de ikke er i 
nærheden rent fysisk. 
  4. Stress kan vise sig af både over og un-
derstimulering. En hund, der har hentet en 
bold i haven 100 gange sammen med bør-
nene i familien, kan være overstimuleret, 
og en hund, der måske ikke får en stille og 
rolig luftetur, hvor den kan få nye indtryk, 
kan være understimuleret.
  Det er her vigtigt at skelne mellem motion 
og stimulering. En hund der løber 10 km 
ved siden af en cykel, er blevet motioneret, 
men ikke stimuleret. Den har brugt sine 

muskler, men ikke sin hjerne, og det gamle 
ordsprog med, at man ikke kan løbe en jagt-
hund træt, er på mange måder rigtigt. For 
motivationen er det utrolig vigtigt, at der 
er en god balance mellem fysisk og mental 
stimulation.
  En god øvelse kan være, at prøve at sætte 
sig ned og skrive op, hvor mange timer i 
døgnet ens hund er i hvile. Det bliver til rig-
tig mange timer, og det kan derfor være små 
ting, der kan være til gavn for den mentale 

Samvær med føreren har stor betydning for motivatio-
nen. Foto: Flemming Østergaard.

Mange ville gerne have en direkte snak med Anders Hallgren på Jægerforbundets seminar. Foto: Pia Nielsen.
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stimulering. En lille gåtur på 20 minutter, 
hvor man går i hundens tempo og lader den 
få den tid, den har brug for til at snuse. Man 
kan med fordel indføre nogen faste stop på 
ruten, hvor man laver små øvelser. Det kan 
være balancegang på en træstamme eller 
sten, godbidssøg i højt græs, og andre små-
øvelser, der kræver lidt af hundens hjerne.
  En hund i god fysisk kondition og med en 
velstimuleret hjerne, vil ligesom os men-
nesker, også kunne præstere bedre. 
  5. Manglende selvtillid kan skyldes mange 
ting. Hunden kan have haft dårlige oplevel-
ser på bestemte steder, eller med bestemte 
øvelser, der gør, at den ikke tror på sig 
selv. Og som tidligere nævnt kan en meget 
dominerende fører have stor indfl ydelse på 
hundens selvtillid.
  6. Vejr og temperaturer kan gøre meget 
ved motivationen. Tror vi alle har ople-
vet, at vores hunde reagerer forskelligt på 
dårligt vejr. Min gamle tæve kan i regnvejr 
holde sig utrolig længe, hvis hun bare skal 
luftes i haven, så behøver hun bestemt ikke 
ud. Men fi nder vi jagttøjet frem, så betyder 
vejret ikke noget. Det vil sige, at hvis 
motivationen ikke er høj nok for opgaven, 
har vejret nemmere ved at blive en negativ 
faktor. 
  7. Sult og tørst giver næsten sig selv, men 
kan alligevel godt blive noget, vi glemmer 
at tage højde for. Det er vigtig at hundens 
basale behov for mad og vand er dækket.
  8. Naturlige årsager, ja hvis en hund ikke 
har fået tisset eller skidt, inden en opgave 
skal udføres, så kan den have svært ved at 
koncentrere sig om opgaven.
  9. Smerter er en årsag som vi ofte overser, 
fordi hunden er svær at afl æse, om den har 

smerter eller ej. Den har ikke som vi men-
nesker en tydelig mimik, der fortæller os at 
den har det dårligt. Og er det ikke ligefrem 
en tydelig skade, så kan det være meget 
svært at se. Ændringer i hundens adfærd, 
spisemønstre og humør bør dog få vores 
alarmklokker til at ringe, da smerter og 
sygdom oftest viser sig her.

Hjælpemidler 
Anders Hallgren kom også ind på, hvordan 
de to hjernehalvdele virker, og hvordan de 
indvirker på hinanden, et emne der bliver 
alt for stort at genfortælle her, men som 
også kan give mange svar på, hvorfor man 
møder nogle af de udfordringer, når man 
træner sin hund.
  For at undgå negativ motivation anbe-
falede Anders Hallgren introduktionstid. 
Det tror jeg, mange ville have glæde af at 
anvende. Når man ankommer med sin hund 
til træningspladsen, så kom i god tid. Tilbyd 
hunden vand og en luftetur. Lad den komme 
lidt rundt i terrænet, der skal bruges, og lad 
den hilse på de andre hunde og mennesker. 
Giv den evt. en let gang massage, på den 
måde undgår man, at hunden går ud og 
laver en skade, og man mærker måske, hvis 
den ømmer sig nogle steder.
  Alt i alt kan man krydse mange af tingene 
her på listen af, så hunden kan bevare sit 
fokus på de opgaver, vi stiller den. Det kan 
klares på 10 min, så ikke nogen uoversku-
elig opgave, men vigtigere end man måske 
lige regner med. 
  En træningsdagbog kan også være et hjæl-
pemiddel, en kort beskrivelse af hundens 
dag op til træningen, vejrforhold mv. kan 
måske give svar, hvis man oplever proble-

mer i træningen. Måske er problemerne 
størst sidste på ugen, når hunden i fl ere 
dage har været alene hjemme i mange timer, 
eller hvis den ikke har villet spise de gange, 
man har haft problemer, kan det være, at 
den har været syg, uden man opdagede det.
  En træningsdagbog er i teorien et super 
godt redskab, men man skal også være 
struktureret som menneske, for at få det 
gjort, og det er ikke os alle, der er lige gode 
i den disciplin. 

Til eftertanke
I løbet af dagen fi k man virkelig mange 
ting at tænke over. Anders Hallgren var en 
meget levende fortæller, og selv om det 
foregik på svensk, tror jeg, alle forstod 
meningen af, hvad han sagde. Han var 
god til at krydre teorien, med små histo-
rier fra den virkelige verden, især fra sin 
tid i Californien, hvor han arbejdede med 
redningshunde.
  Jeg tog hjem fra dagen med meget at 
tænke over, og selvom det måske bar lidt 
præg af, at han ikke har den store erfaring 
med jagthunde, og at det i nogen tilfælde 
ikke direkte kunne overføres til de problem-
stillinger, som vi står med, så var der rigtig 
meget, der gav god mening.
  Som et hvert andet kursus er der noget, 
man kan bruge, og noget man ikke kan. 
Men uanset hvad, så tror, jeg mange af hans 
argumenter vil ligge i baghovedet, næste 
gang jeg står med en hund, der har mistet 
motivationen, så man måske kan fi nde 
årsagen hertil hurtigere, til glæde for både 
hund og fører. 

Om Anders Hallgren
Anders Hallgren anses for at være verdens 
første hundepsykolog og har som sådan 
fungeret i snart 50 år. Anders Hallgren 
har stort kendskab til og forståelse for alle 
hunderacer, men har gennem mange års 
erfaring etableret sig som en af de dygtig-
ste trænere/hundepsykologer målrettet
brugshunde af enhver slags.
  Mange har i årenes løb gennem hans ar-
bejde høstet stor inspiration og motivation 
til en forsat positiv tilgang til uddannelse 
på hundens præmisser.
  Anders Hallgren har holdt seminarer om 
”Drivkraft og motivation” i hele verden 
og har skrevet fl ere bøger, som mange 
brugshundeejere har søgt viden gennem. 
Heriblandt kan nævnes:
  •  Drivkraft og motivatio
  •  Alfasyndromet
  •  Stress/angst/aggression”.

Hunden har tydelig opmærksomheden et andet sted end på føreren. den er ikke motoveret for at arbejde.
Foto: Flemming Østergaard.
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Sådan træner jeg

Så lidt som muligt
Man behøver ikke lære hunden så meget. Til gengæld skal det, den har lært, 
virkelig sidde fast.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Samvær med hunden er 
alfa og omega for Flemming 
Sørensen.

www.fjd.dk
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Nordmanden Ejnar Tønsager skriver i sin 
bog, Fuglehunder fra 1965 bl.a. således: 
”Ingen kan lære en hvalp jakt bedre enn den 
er i stand til å lære seg selv, når den bare får 
anledning til å utnytte sine medfødte jaktan-
legg og benytte naturens egen oplærings-
måte. Problemet bliver derfor ikke egentlig 
å lære hvalpen jakt, men å ikke hindre den i 
å lære seg jakt.” Dette citat kunne passende 
være overskriften på Flemming Sørensens 
læringsprincipper, når det gælder opdra-
gelse af en stående jagthund. 

Samvær
Flemming Sørensen startede sin karriere 
i en tidlig alder med breton siddende i en 
kasse bag på knallerten. Det blev lidt nem-
mere, da han fi k kørekort og bil, men ret 
hurtigt stod det klart, at han havde ganske 
gode evner for at opdrage og føre hund, og 
han gjorde sig bemærket på markprøverne.
  Efter nogle år med de små franske hunde 
skiftede han til pointer, med hvilke han gen-
nem årene har hentet mange fl otte resulta-
ter. - Men jagten er og bliver det vigtigste, 
siger Flemming Sørensen og tilføjer, at 
træningen til og deltagelse i prøver blot er 
et middel til at få en god jagthund.
  Derfor ser han også undrende til på de 
mange nye ”hundeskoler” der dukker 
frem i disse år, hvor man næsten skal være 
hundespykolog eller slæbe rundt på alskens 
tingeltangel, sågar et havebord, som hunden 
skal sidde på. - Jeg tror ikke på, en stående 
hund skal trænes med placeboard, forklarer 
Flemming. - Det er fi nt til spaniels.  Flem-
ming forklarer også, at han i grunden lærer 
sine hunde så lidt som muligt, men til gen-
gæld lærer han dem det meget grundigt.
  Flemming Sørensen har et krævende job 
som Project Manager på Tønder Handels-
skole og Det Blå Gymnasium, så arbejdet 
med hundene bliver hans frikvarter. Han 
kommer lidt væk fra kontoret og tanker 
energi sammen med hundene. Og energi 
kan der godt blive brug for, da han godt kan 
lide udfordringerne i en lidt uregerlig hund. 
- Men den skal samarbejde. - Det er jo det, 
jeg skal bruge på jagt, siger han.
  For Flemming Sørensen er opdragelse af 
en hund egentlig ret enkel. Det bygger på 
samvær, hvor han forsøger at være sammen 
med hunden så meget som over hovedet 
muligt. Daglig omgang er meget vigtig, og 
han begynder gerne, når hvalpen er ca. fi re 
måneder gammel.
  -  Først lærer jeg den at være inde, fortæl-
ler han. - Til at begynde med kun et ganske 
kort ophold i hundeburet, senere længere og 
længere tid og så med lågen åben, forklarer 
han. Flemming har også hunden med i bilen 
så ofte, det kan lade sig gøre. - Vi er sam-
men, og jeg kan snakke med den, siger han.

Konsekvens 
Men hvad er så lidt som muligt? - Noget af 
det, som hunden skal, er at komme, når jeg 

kalder på den, forklarer Flemming og tilfø-
jer: - Kommer den ikke, så henter jeg den. 
Flemming Sørensen er meget bevidst om at 
være konsekvent i sin opdragelse. Når han 
har bedt hunden om at gøre et eller andet, så 
skal den gøre det. Omvendt forlanger han 
heller ikke noget af hunden, som han ved, 
den ikke har lært.
  Han sætter sig heller ikke i en uheldig si-
tuation ved at forlange noget, som han ikke 
er sikker på at gennemføre. Et eksempel 
kan være, at den unge hund er meget langt 
ude i marken og skal komme hjem. - Hvis 
jeg ikke tror, den kommer på fl øjtesignalet, 
lader jeg hellere være med at fl øjte, men 
sætter mig ned og venter på, at den kommer 
af sig selv, forklarer han. - På den måde 
sætter jeg ikke noget over styr, forklarer 
Flemming og uddyber det: - En hund er 
ikke født til at være ulydig, og jeg tror ikke 
på, at hundene bevist laver fejl. Gør hunden 
noget forkert, må vi førere kigge ind ad og 
evaluere vores træning.
  En af de discipliner, Flemming Sørensen 
lærer sine hunde, er stop, som så senere går 
over i dæk. - Der er så mange situationer, 
hvor det er vigtigt at kunne stoppe sin hund, 
siger han. - Derfor skal det sidde fast.
  Flemming er også meget bevidst om, at 
gå langsomt frem i oplæringen og træne i 
mange korte sekvenser. Dagen giver mange 
muligheder for samvær, og korte sekvenser 
er helt i tråd med, hvordan hundens hjerne 
er indrettet til læring. Han passer også på 
ikke at tage initiativer fra hunden. Den 
skal have oplevelser, og kan han slutte en 
træningssekvens med noget positivt, så gør 
han det. Han mener det er vigtigt for både 
mand og hund.
  Det princip gælder også i indlæring af 
apportering. Flemming Sørensen har ikke 
noget fast tidspunkt, hvor han begynder 
med indlæringen, men når han begynder, så 
begynder han. - Jeg tager ca. 10 lektioner 
hver dag af højest et minuts varighed, for-
klarer han. Han begynder med en sammen-
foldet avis. Den kan hunden nemlig ikke 
vende i munden, og den skal hunden lære 
at holde fast på. Så går han ellers stille og 
roligt frem med stor bevidsthed om, hvad 
der er læring, og hvad der er krav.
  Forlang ikke noget, den ikke kan, men 
forlang det, hvis man ved, at hunden har 
lært det. Stille og roligt. Det skal bare være 
konsekvent. Det er hele ”hemmeligheden” 
ved at dressere hunde.
  Når Flemming Sørensen så kommer til 
vandarbejdet, ved han godt, at vand måske 
ikke er en pointers bedste element. Derfor 
går han altid selv med ud i vandet, indtil 
hunden er helt tryg ved det våde element. 
Det er helt på linje med, hvad man gør i 
svømmeundervisning med børn, når de skal 
tilvænnes vand og lære, at det bare er vådt 
og i øvrigt kan bære.
  Samtidig er han også meget opmærksom 
på, hvad han gerne vil have hunden til at 

gøre, og hvad den ikke skal gøre. Uønske-
lig adfærd forsøger han at få stoppet lige 
fra starten af.  Der er jo ingen grund til, at 
hunden får lov til noget, som jeg så senere 
skal vænne den af med, så som at løbe 
efter hare, prelle eller springe op ad folk, 
forklarer han.

Koncentration 
Et godt og veldækkende søg er midlet til at 
fi nde fugl. Her er Flemming meget grundig. 
Hos nogle hunde ligger et godt krydssøg 
i blodlinjerne, medens andre er knap så 
systematiske. Han vil gerne have, at hunden 
vænner sig til at komme ind til ham eller 
forbi ham. Det er kontakten, og det træner 
han. - Hvis den stikker frem i terrænet, 
henter jeg den, siger han.
  Det er også vigtigt, man placerer sig rigtigt 
i terrænet, går det rigtige sted i forhold til 
marken og vinden. På den måde får man 
hele marken og kanterne med.
  Flemming Sørensen bor lige ud til 
Vadehavet og har et meget stort indheg-
net areal bag huset, så han behøver ikke i 
den forstand at lufte hund. Derfor er hans 
træningssekvenser ofte også ret korte. 10 
minutter. - Finder vi fugl er det godt, siger 
han. - Men gør vi ikke, betyder det ikke så 
meget, for hundene behøver ikke så mange 
fuglesituationer, som mange går rundt og 
tror, tilføjer han.
  Har Flemmings hund haft en god situation, 
så sætter han sig ned og snakker med den. 
Hunden har brug for at falde til ro, og Flem-
ming har brug for at fortælle hunden, at det 
den gjorde, var godt.
  Og så er der lige tre meget vigtige princip-
per for Flemming Sørensen, når han træner 
hunde.
  •  - Når jeg træner hund, så træner jeg
      hund, siger han og tilføjer: - Alt for 
      mange har travlt med alt muligt andet, 
      snakke i mobil, spekulere over den  
      næste time i fi tnesscentret osv. Flem-
      ming er fuldt koncentreret om hunden.
  •  Han prøver hele tiden at være et tan-
      keskridt foran hunden. - Hvad kan den 
      nu fi nde på? Så er jeg forberedt, fortæl-
      ler han. Flemming sætter også små mål 
      op. Hvad skal han og hunden arbejde 
      med nu. Hvad skal den lære osv.
  •  Når hunden er i oplæringsfasen, så træ-
      ner Flemming Sørensen alene.
  Det hele er egentlig ret simpelt, og man 
behøver ikke gøre det mere kompliceret en 
højest nødvendig. Hvis man følger Flem-
ming Sørensens anvisninger, så gælder det 
om at være sammen med hunden og bruge 
alle de små daglige situationer til læring. 
  Hunden behøver ikke lære så forfærdelig 
meget for at blive en god jagthund. Til gen-
gæld skal den have erfaring. Den skal lære 
sig selv at gå på jagt.

www.fjd.dk
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Ram fuglen
Du har den perfekte hund, der kan sit kram og leverer perfekte skudchancer til dig. 
Du har et smukt gevær, som du sikkert har betalt mange penge for, men det ene-
ste, du får på tasken, er de huller, som du skyder i luften.

Tekst: Ib Jakobsen
Foto: Flemming Østergaard m. fl .

Om et sekund ved vi, om træninigen har givet pote.
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Du hjemsøges nat efter nat af synet af 
hundes bebrejdende øjne, der gennemborer 
dig efter hver forbier, ligesom du ærger dig 
over det prøvegebyr, du betalte for, at hun-
den kunne komme til apporteringsprøve, da 
der efterfølgende ikke har været noget at 
apportere.
  Kort sagt: Du er motiveret til at få gjort 
noget ved din skydning. 
  Men fortvivl ikke – du kan lære at ramme, 
og det er en fed fornemmelse, når du bare 
bliver bedre og bedre til det !

På skydeskole
For at prøve det i praksis og få nogle tips 
med hjem besøgte „Jagthundens“ udsendte 
Rasmus Bjergegaard, som driver Bjergega-
ard Shooting Service, på ”hjemmebanen” 
Brande Flugtskydningsbane. Og jeg kan 
lige så godt sige det med det samme: - Jeg 
har gået i skole i mange år, men ingen af de 
skoler, jeg har gået på, kan måle sig med 
”skydeskolen” - Aldrig har det været så 
sjovt at gå i skole.
  Rasmus er uddannet skytte og arbejdede 
herefter en tid som klassisk skytte med 
fasanopdræt, og hvad der dertil hører, inden 
han fi k chancen for at starte Danmarks 
Jægerforbunds skydeskole op. En chance 
som han greb.
  Efter en årrække hos Jægerforbundet tog 
han springet og åbnede i 2009 egen skyde-
skole placeret på skydebanerne i Brande og 
Give.
  Med til baggrunden hører også en karriere 
som konkurrenceskytte på topplan, hvor 
det årlige antal afgivne skud ofte lå på den 
anden side af 30.000!

Det handler om dig
Efter at have sagt godda’, var det første, jeg 
blev mødt med, spørgsmålet om, hvad min 
baggrund var, og hvilke specielle ønsker, 
jeg havde til træningen. Jeg forklarede, at 
min store interesse var at skyde for stående 
hund, og at det var her, jeg gerne ville 
lægge mit fokus. Og promte blev lerduema-
skinen indstillet til at udsende bagduer i alle 
muglige afskygninger for at simulere netop 
min yndlingsjagtform.
  Som en pudsig anekdote kan nævnes, at 
en strandjæger, som  havde været ”i skole” 
og der ramte glimrende, stadigt havde for 
mange forbiere, når han lå i prammen på 
fjorden. Intet problem – en båd blev instal-
leret på skydebanen, hvorefter andejagten 
på lerduer blev genoptaget. Lidt instruktion inden det ”går løs”. Foto: Ib Jakobsen.

Fokuser på målet
At ramme har for det første noget med kon-
centration at gøre. Man skal ”ville ramme”. 
Og som hjælp hertil nogle værktøjer, som 
bare skal sidde på rygraden. - For det første 
skal du – for at få det rigtige sving i bøssen 
- have fuld fokus på det sted, hvor lerduen 
kommer fra, siger Rasmus Bjergegaard. 
Men kan man nu også det, når der ikke er 
tale om en lerdue, men om en rigtig fugl, 
som hunden har stand for? Selvfølgeligt 
kan man det.
  Når fuglen er ”sat”, peger hundens næse 
netop derhen, hvor fuglen sidder. Læg 
her mærke til, hvordan hundens næsefl øje 
arbejder som blæsebælge, når den herlige 
hønseduft indhaleres, og tag bestik af 
retningen.
  - Din ”klar position” har også stor betyd-
ning, forklarer Rasmus og tilføjer: - Gevæ-
rets vej til kinden skal være kort, således 
at svinget i retning af målet starter som en 
naturlig forlængelse heraf.
  Og Rasmus Bjergegaard fortsætter med 

at instruere og og forklarer, at man for det 
andet generelt skal svinge og skyde med 
begge øjne åbne. - Ikke noget med at lukke 
det ene øje, det er jo ikke en riffel, man 
skyder med, tilføjer han og forklarer: - Med 
begge øjne åbne har du under sving og af-
givelse af skud en meget bedre føling med 
målet. - Kik på målet – ikke på geværets 
sigteskinne. - Man sigter ikke med et hagl-
gevær – man peger.
  For det tredje skal selve svinget, hvor man 
følger målet frem mod skudafgivelse, være 
roligt og kontrolleret. Mange af de forbiere, 
som jeg skød, inden jeg fi k teknikken rigtig 
ind under huden, skyldtes, at mit sving var 
for febrilsk, og skuddet blev herefter.
  Efterfølgende fi k jeg – endnu engang – 
læst teksten, og så snart svinget kom under 
kontrol, ja så kom træfferne.
  Under min skydesession øvede vi disse tre 
ting så intensivt, at jeg, når jeg skød forbi, 
selv var bevidst omkring, hvilket værktøj 
jeg havde glemt at bruge.  

www.fjd.dk
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  Til sidst kom en lille indrømmelse fra 
instruktøren, som gjorde mig glad. Selv en 
topskytte har nu og da behov for at blive 
”tilrettet” lidt. Så for at holde sig på toppen 
besøger Rasmus, når lejlighed byder sig, 
gerne en af de klassiske engelske skyde-
skoler. 

Alle kan blive bedre
Efter gennem mange år som skydeinstruk-
tør at have set lidt af hvert er det Rasmus 
Bjergegaards klare opfattelse, at alle kan 
lære at ramme. Naturligvis har alle ikke 
potentialet til at blive topskytter, men alle 
kan blive bedre til at ramme og skyde godt 
på jagt. Og det er jo lige netop det, som det 
drejer sig om.
  Jeg kom ikke til Rasmus med et ønske om 
at blive ”mesterskytte”, men med ønsket
om at blive bedre til at træffe de fugle, som 
mine egne hunde fi nder til mig på jagt.
  Jeg måtte naturligvis stille spørgsmålet til 
Rasmus, om han nu selv havde haft fornø-
jelsen af at skyde for stående hund. Og til 
min store glæde var svaret ja. Han havde 
endda selv haft stående hund, man har det 
ikke pt., da det hele går op i skydning.

Det er ikke dyrt
Man bruger meget tid og mange penge på at 
træne sin hund, men hvad med at investere 
lidt i sig selv? Hvis hunden kan fi nde fuglen 
til dig, og du kan ramme den, ja så har du 
og din hund udviklet et teamarbejde, som 
I sammen kan glæde jer over. Iøvrigt er 
noget af det værste at skyde forbi på en 
oplagt chance eller endnu værre at lave en 
anskydning.
  Men det behøver ikke at være sådan. Efter 
at have prøvet skydeskolen i praksis er min 
påstand, at man for et overkommeligt beløb 
kan blive en meget bedre skytte og endda 
have det rigtigt sjovt,   mens man træner til 
at blive det. 
  Tænk over det, og tænk ikke mindst på, at 
du nu får fuld valuta for gebyret, du betalte 
for hundens apporteringsprøve.

- Du skal op og dække duen. Foto: Ib Jakobsen.

Læg her mærke til, hvordan hundens næsefl øje 
arbejder som blæsebælge, når den herlige høn-
seduft indhaleres, og tag bestik af retningen. Det 
vil være ærgerligt at skyde forbi i denne situation. 
Foto: Jens O. Pedersen.

DEDIKERET TIL DE MEST ENTUSIASTISKE OG 
SERIØSE JÆGERE

690 FIELD I
Leveres i kal. 12 eller 20/76 med 71 cm eller 76 cm løb og 5 HP chokes.
Vejl. pris for disse modeller er kr. 23.199,-

Find nærmeste forhandler på www.normark.dk

Leveres i kal. 12 eller 20/76 med 71 cm eller 76 cm løb og 5 HP chokes.
Vejl. pris for disse modeller er kr. 23.199,-

www.fjd.dk
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Bjergegaard 
Shooting Service

Priser på individuel skydeinstruktion 800 
kr./time.
  Ved to til fem skytter: 1 instruktør 1000,- 
kr./time.
  Patroner afregnes á 100 kr, pr 25 patro-
ner - incl. lerduer  
  Hvis man går to til tre mand sammen, 
kan man komme langt for en brøkdel af, 
hvad ens fysiske udrustning (hund, gevær, 
tøj mv). koster. Jeg vil faktisk anbefale, at 
man går sammen, da man som almindelig 
jæger/skytte ikke – jeg taler af egen erfa-
ring – kan koncentrere sig en time i træk.
  Tidsmæssige ”afbræk”, hvor andre 
skyder, og hvor man selv genvinder kon-
centrationen, forbedrer både indlæring og 
skydning !!
  Hvis to mand deles om en time, vil det 
løbe op i ca. 700 per person, og for de 
penge kan man blive bedre samtidigt med, 
at man har det sjovt !! 

Øvelse gør mester. Foto: Kim Henriksen.

JÆGER OG HUND
Fynslundvej 17 · 6640 Lunderskov · +45 20 55 44 11
salg@jageroghund.dk · www.jageroghund.dk

www.jageroghund.dk

Garmin
Garmin er den førende 
producent af GPS og 
sporing af hunde.

Jægerens Joker
En meget slidstærk hundevest, som er udviklet 
til praktisk jagt, dels for at beskytte hunden 
mod krat og brombær, men også for at
sikre at hunden ikke
forveksles med
jagtbart vildt.

Merkel
Jagttøj til
mænd og
kvinder. Af
natures bedste
materialer som
gør, at du får
det optimale
ud af be-
klædningen.

www.fjd.dk

RX.Helix Wild Boar Synthetic
Kal. 308 Win. og 30-06 med 560 mm 
løb med M15x1 gevind for lyddæmper. 
Riflen er med Green Soft Grip skæfte, 
gummi bundstykkeknop og 3-skuds 
magasin. Vejl. pris kr. 27.999,-

WildGame Green Line riffelkuffert
Foret riffelkuffert i kanvas forstærket med imiteret 
læder. Plads til 1 extra løb, 1 kikkert og magasin. 
Kodelås. 118x27x9 cm. Vejl. pris kr. 4.599,-

Find forhandler på www.normark.dk

Samlet normalpris 
for riffel + kuffert 
kr. 32.598,-

Introduktionspris 
23.399,-
SPAR 9.199,-

NYHED 
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Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

  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 interna -
tio nale vinderklasser

  Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige 
hundeansvarsforsikring og den udvidede hunde-
ansvarsforsikring med stor rabat.

  Gratis vejledning hos DKKs hunde konsulenter.
  Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske 

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r

debatMandag d. 4. september 2017

Dansk Jagthundeudvalg (DJU) Sekretariat 
c/o Aage Stenhøj Jørgensen. Danmarks 
Jægerforbund (DJ) Tilforordnet til hunde-
udvalget for Hovedbestyrelsen, Stig Egede 
Hansen & Formand for DJ´s hundeudvalg, 
Kirstein Risvig Henriksen. Fællesrepræ-
sentationen for Specialklubber for Stående 
Jagthunde i Danmark (FJD)/ Formand: 
Christian Johansen

Akut behov for ændring af Markprøve 
Regler For Stående Jagthunde i Dan-
mark.
I december 2016 modtog mange den glæde-
lig nyhed, at man som forsøgsordning ville 
indføre en 3-årige testperiode for udvidelse 
af Ungdomsklassen fra <24 mdr. til <36 
mdr. Et for mange kærkomment tiltag, der 
dog medførte en stor debat henover foråret, 
i forskellige regi, men uden reel åbenhed og 
dialog omkring argumenterne for og imod.
  I maj 2017 trækkes forsøgsordningen 
tilbage, grundet stor uenighed primært 
imellem nye og gamle holdninger/regler, og 
hvor man ligeledes kan spore en uenighed 
blandt de Engelske- og de kontinentale 
hunde. Debatten er henover sommeren fort-
sat på div. medier, herunder Facebook.
  Fakta er, at medlemstallet for mange 
klubber længe har været for nedadgående, 
og tendensen viser desværre en slående 
nedgang i især de stående hunde, hvilket 
også afspejler sig i deltagerantallet på mark-
prøverne. Tallene taler for sig selv. Ved valg 
af en ny jagthund, vælges de stående hunde 
fra, i modsætning til labradors/retrievers, 
FT´ere mv. Det vi ser nu, og som er vores 
fremtid, er at der bliver længere og længere 
imellem det smukke syn af en stående hund 
ude på jagterne, og at mangfoldigheden 
blandt de forskellige typer jagthunde i Dan-
mark dermed indskrænkes.
  Årsagen til den kedelige tendens kan 
givetvis fi ndes mange steder, men jeg 
mener, at et godt sted at starte er i vores 

regelsæt. Omend markprøvereglerne bygger 
på mange års solid erfaring, er fornyelse en 
forudsætning for at tilpasse sig måden vi 
lever, træner og holder hund på i dag.
  Mange hundeejere bor i dag i eller tæt 
på byerne og har ikke nødvendigvis nem 
adgang til egnede markarealer, hvilket 
er en forudsætning for al træning modsat 
tidligere, hvor jagt og jagtleje ikke var en 
større del af gårdenes drift. Hundetræning 
bliver derfor sekundær og ofte uønsket. Det 
kræver mange års arbejde og kontakter at få 
egnede marker til træning, og det er derfor 
en reel udfordring for mange nye at komme 
godt i gang.
  Når man læser kapitel 1, i regelsættet, er 
formålet netop at fremme interessen for jag-
ten med stående hund. Vi oplever desværre 
at, at ovenstående tiltag har den modsatte 
effekt. 
  Så spørgsmålet er, hvordan kan vi øge 
interessen for den stående jagthund? Og 
dermed, hvordan kan vi øge fokus på at 
tiltrække fl ere nye og aktive jægere og 
hundeejere?

Hvordan?
Skal vi udbrede interessen for den stående 
jagthund yderligere bør vi fokusere på, 
hvordan vi skaber gode muligheder for 
succes oplevelser for især nye, men også 
erfarne hundeførere, også hvis hunden 
ikke er klar inden den fylder 2 år. Det ville 
derfor være velkomment med nytænkning 
af regelsættet, der fokuserer på at give 
hund og fører tid til træning samt mulighed 
for at deltage i et bredt netværk af andre 
jægere og hundeførere, for derved at øge 
motivationen. At kunne favne bredden er en 
forudsætning for, at vi også kan producere 
en elite i Danmark i fremtiden.
Forhold der styrker argumentet om ændring 
af reglerne er:
  •  Unge hunde, der eks, har været skadet i 
     det 2. leveår, og ikke på skæringsdatoen 
     er klar til træning og efterfølgende 
     prøve.

  •  Unge hunde, der ikke mentalt er vågnet 
     og klar inden skæringsdatoen.

  •  Sensommer/efterårskuld, som sent er 
     kommet i gang/ ej vågnet.

 •  Løbske tæver (unge).

  •  Nye hundeførere, der ikke har erfaring 
      med markprøver, fi nder det hverken 
      lærerigt eller motiverende at stille i åben 
      klasse under det eksisterende regelsæt.

  •  Mf.
  Så ønsker man at fremme de stående 
hunde, samt sikre tilgang (læs vækst) af 
nye hundeførere, hvilket er nødvendigt for 
overlevelse, må og bør regelsættet ligeledes 
ændres, udvikles og tilpasses, ganske som 
alle andre i denne dynamiske verden.
 Hvorvidt at regelsættet kun bør omfatte de 
kontinentale hunderacer, vil jeg ikke kunne 
udelukke.
    Forslag til ændring af Fælles Markprøve 
Regler, omhandler udelukkende Ung-
domsklassen under kvalitetsprøverne. En 
ændring som vil tilgodese både den unge og 
den u-erfarende hund/fører uanset alder:
  •  Ungdomsklassen ændres til Begynder 
      klasse, uanset alder. Dog skal hunden på 
      prøvedagen være fyldt 10 mdr. 

  •  Ved opnåelse af 3 x 1. præmier ud-
      klasses hunden automatisk og overgår 
      til åbenklasse uanset alder.

Det skal bemærkes at har man til enhver tid 
kan vælge at stille sin hund, uanset alder 
(dog minimum 10 mdr. på prøvedagen) i 
åbenklasse.

  Med venlig hilsen
  Lone Otto

www.fjd.dk
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RABAT VED KØB AF FLERE VARER

Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

MARKERINGSDUMMY BOLDDUMMY

SPEDDYDUMMY HÅNDKLÆDE

SKINDDUMMY DUMMYTASKE

RETRIEVERLINEDUMMYVEST

FLØJTE

LAUNCHER DUMMYDOG-BED

NÆRSØGSDUMMYCAPS

  ÅBNINGSTIDER:

DJU
orienterer

Til Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub, FJD og 
FJD’s specialklubber. 

Vedr.: Indkaldelse af forslag til kandidater til Dansk Jagthunde 
Udvalgs (DJU) udvalgsposter.
Hermed indkaldes forslag til kandidater til de udvalgsposter, der er 
på valg i 2018. 

Dommerudvalget
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost. Jes Laulund er på valg og 
kan genvælges.

Markprøveudvalget
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost repræsenterende området 
Sjælland og øerne. Bjarne Kleis er på valg og kan genvælges.

Fuldbrugsprøveudvalget 
Der udbedes forslag til 3 udvalgsposter. Tommy Hougaard, Annette 
Laursen og Lars Kock er på valg og kan genvælges. 

Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost. Jørn Lund Thomsen er på 
valg og kan efter gældende regler ikke genvælges.

Økonomiudvalget
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost. Søren Hecht Petersen er på 
valg og kan genvælges.

Forslag til kandidater bedes indsendt til DJU’s sekretær Aage 
Stenhøj Jørgensen e-mail stenhoej@mail.dk inden 1. oktober 2017. 
Valg til udvalgsposterne vil fi nde sted på DJU’s bestyrelsesmøde i 
januar/februar 2018. 
  Med venlig hilsen
  Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse 

Referat
Referat fra DJUs bestyrelsesmøde d. 01.08.2017 kan ses på DJUs 
hjemmeside, www.danskjagthundeudvalg.dk.

Valg til udvalg

Dansk Jagthunde Derby 2018
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2016 til Derby i år 
2017, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2018 er kr. 250.- For udenlandske 
hunde er gebyret dkr. 300.-

Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan 
indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthunde-
derby. Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthun-
dederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550  Slangerup.
Tlf. 47381036.
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DANSK RUHÅR KLUB

Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

DJU
DJU nedsatte i januar 2017 et udvalg, som 
har haft til opgave at fi nde en måde at 
udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre 
arbejdet omkring den stående jagthund. 
Forslaget fra udvalget var en nedlæggelse 
af DJU, som har eksisteret i næsten 80 år og 
har fungeret som et fælles bindeled mellem 
DKK, DJ og FJD, og herefter lægge hoved-
parten af opgaverne over i FJD. 
  Dansk Ruhår Klub (DRK) har som de 
øvrige specialklubber i FJD støttet forsla-
get om, at der må arbejdes videre med at 
undersøge mulighederne for en nedlæggelse 
af DJU.
  Det er meget vigtigt for alle stående 
jagthundeklubber, at der fi ndes en løsning 
for en ny struktur, som kan holde mange 
år frem. DRK har andre idéer til en ny 
struktur, end dem som er fremlagt af DJU- 
udvalget. Processen bliver krævende. Dels 
skal der være enighed om en struktur, som 

der sikkert er fl ere forskellige holdninger 
til, dels skal der styr på økonomien, fordi 
det selvfølgelig ikke er meningen, at der 
skal hentes fl ere penge hos medlemmerne i 
specialklubberne. 
  DRK sidder på nuværende tidspunkt ikke 
med i udvalgene, som arbejder med forsla-
gene omkring DJU´s nedlæggelse. Men vi 
vil blande os i processen. DRK udgør ca. en 
fjerdedel af medlemmerne i FJD og vil der-
for have en del at sige. De ændringer, som 
på nuværende tidspunkt er fremlagt, er så 
store, at det kræver ændring af vedtægterne 
i FJD. Det betyder, at der stemmes efter an-
tal medlemmer i de enkelte specialklubber. 
  DRK´s bestyrelse vil meget gerne have 
input fra vores medlemmer i denne spæn-
dende proces,. Så kontakt os endelig.
  Jens Toft, formand

” 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

Bestyrelsesmøder 2017/18:
19.10.17 kl. 18.00
07.12.17 kl. 18.00 
03.02.18 kl. 18.00

”Tusind tak til Jesper Kjærgaard, Steen 
Larsen, dommerne, stilfi nderne mv for en, 
som sædvanlig, vel tilrettelagt prøve og 
superskøn dag med schweissprøver i Grenå 
- stort tillykke til alle de præmierede.”

” Fra Matematikkursus:
  På en hundeudstilling deltager 28 ben og 
18 øjne.
  Hvor mange mennesker og hunde er der 
tale om?”

Fra redaktøren
De er der ude. De gode historier. Store som 
små. Send gerne historien til jagthunden@
ruhaar.dk. Det kan være en god jagtople-
velse, en god træningsoplevelse, en god 
familiehistorie, en god prøveoplevelse. Alt 
har interesse.

Privat foto.

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2017/18

Søndag 04.02. 2018 Kontaktmandsmøde.

Lørdag 28.04. 2018 Generalforsamling Ejby Hallen.

Sakset fra Facebook

”
Nogle der vil med ud og træne mark her 
over middag omkring Dronninglund?”

” Julegaven til ruhårspigen? Nu har jeg 
bestilt min nye vildtkrog, den bliver sendt 
til produktion i næste uge, så du kan lige 
nå at bestille her i weekenden hos Åmo-
sens lille Jagtgård enten her på FB eller via 
hjemmesiden.
  Håber at Admin tillader denne lille 
reklame, men jeg har fået designet vildtkro-
gen udenfor det sædvanlige sortiment.”

www.fjd.dk
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Træning på vildsvin i Schwartzwildgatte Segeberger Heide

Ruhår klubbens område Egtved har afholdt 
en tur med vildsvinetræning for områdets 
medlemmer og som gæster medlemmer 
fra andre områder. Mødetsted: Wahlstedt i 
Nordtyskland. 
  For at deltage skal man have tysk jagttegn 
og hundepas med de nødvendige vaccin-
nationer. Prisen er 20 €. Hundene skal være 
mellem seks mdr. og fi re år gamle.

Vi havde tre ruhårede hønsehunde og en 
Bayersk vildsporhund med.
  Efter registrering hos Gattemasterinden 
(kvindlig instruktør) og oplysning
om hundens alder og erfaring, gik vi ind i 
en indhegning sammen med de to instruk-
tører. Hundene kom enkeltvis op til et 
hegn med et par svin på den anden side af 
hegnet, for at se reaktionerne hos hundene. 

Disse svin var meget rolige. Derefter kom 
hundene enkeltvis ind til vildsvinene for at 
fi nde ud af, hvad de var for nogle. 
 Dette gik rigtig godt og hvis hunden var til-
bageholdende, kom der en hund mere med 
ind. Så kom der gang i vildsvinene.
  Efterfølgende gik vi over til et større hegn 
(ca. to ha.). Her var der tale om vilde svin.
Der skulle hundene vise kløgt og snilde. 
Når de havde drevet med vildsvinene 
vendte disse sig mod hundene og så skulle 
hunden være agtpågivende.
  Et eksempel på det var da Jens O. Peder-
sens ruhår Atlas kom ind til svinene. Den 
søgte direkte kontakt og de to vildsvin 
vendte front mod Atlas Her viste Atlas 
respekt og et lille tilbagetog  - så vendte 
svinene rundt. Og så skal jeg love for, at vi 
kunne høre Atlas halse langt efter svinene. 
Fedt at høre den tyske instruktør udtale om 
Atlas : “Sehr gut”. Citat en stolt hundefører 
Jens O. Også en anden af deltagernes hund 
viser kløgt, når svinene gjorde udfald mod 
den. Per Sørensen var også stolt. Iøvrigt var 
alle hunde dygtige til at vise mod, selvstæn-
dighed og klogskab. Og ikke dumdristig-
hed.
  Det hele tog et par timer med de 4 hunde.
 Der er på stedet en del regler bl.a. må der 
ikke optages fi lm eller fotograferes,
når hundene er i indhegningen. Også i 
Tyskland er der modsatndere af jagt.
  For at få et bevis på, at man må drive med 
vildsvin, skal man være medlem af en af de 
tyske afdelinger.
  Dette var en super lærerig tur for både 
hundene og førerne.     
  Johnny Jørgensen Område Egtved

Hvad er du for en fyr? Foto: Johnny Jørgensen.

Familiedag anno 2017 - Sjælland
Vanen tro fristes man til at sige, var der i 
juni måned familiedag for de stående kon-
tinentale racer, Ruhår, Korthår, Vizsla og 
Kleiner Münsterländer. Årets familiedag er 
en ”fast” tradition, der tidligere blev afholdt 
skiftevis mellem aktivgruppen Storstrøm-
men (sammenslutning af ruhåret og korthå-
ret hønsehund) og studiekredsen af 1964.
  Men i forbindelse med, at arrangementet 
trængte til nye tovholdere, er familiedagen 
de seneste 3 år afholdt med udgangspunkt 
i Køge/Herfølge og afholdes i dag, som 
et fællesskab af de to tidligere nævnte 
aktivgrupper og en ditto for de Ruhårede 
hønsehunde (område Roskilde) og da 
aktivgruppen Storstrømmen samtidig har 
”udvidet” med blandt andet Viszla og Klei-
ner Münsterlænder er disse nu også en del 
af dagen.  Familiedagen bliver arrangeret 
ved et lille aktivitetsudvalg, samt ved at de 

pågældende aktivgrupper stiller med et pas-
sende antal hjælpere til dagen.
  Dagen er udover en hyggelig dag, med 
plads til fri mobning og drillerier, også 
dagen hvor man kan stille hunden på to 
anerkendte prøver ”Den lille” apporterings-
prøve (DJU) og ræveslæb.  Derudover kan 
man stille på en ”lokal” apporteringsprøve 
og forsøge at kvalifi cere sig til matchningen 
og evt. vinde ”Den samlede apporterings-
prøve” - det betyder, at prøven er ens for 
alle på dagen. Det lykkedes fl ere at opnå 
tredive point og de ti hunde med hurtigste 
tid på duebanen kvalifi cerede sig til match-
ningen. Det kan her nævnes at hurtigste 
hund var en vizsla og tiden så hurtig, at man 
ikke tør skrive det, da det ville medføre 
beskyldninger mod, at dommeren havde 
glemt at starte tiden korrekt. Selve apporte-
ringsprøven blev vundet af Peder Pedersen Godt greb. Lige til 12. Foto: Anders Stisen Pittersen.

www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025  E-
mail: hirtshals@ruhaar.dk 

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

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176 
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej 
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk

Herning området:
Kontaktperson: Per Lissner Tlf: 4183 4228 E-mail: 
herning@ruhaar.dk

Skanderborg området:
Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej 
56  7171 Uldum. Tlf: 2721 6349 
E-mail: skanderborg@ruhaar.dk

Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232 
E-mail: egtved@ruhaar.dk 

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 E-
mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Chris Funda Johannsen Nørregade 
4 Varnæs 6200 Aabenraa Tlf.: 6165 2592 
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr Tlf: 6266 1084 / 2264 
3686. E-mail: fyn@ruhaar.dk

Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885

OKTOBER:
Debataften m/ lokal generalforsamling for Om-
råde Fyn. Onsdag d. 25. oktober kl. 19.00.
Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, 
Fraugde 5220 Odense SØ
  Fri entré. Område Fyns generalforsamling samt 
debatmøde om året, der gik.
  Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest 
vindende ruhår kåres fra DM 2016 til DM 2017.
  Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk 
senest d. 24. oktober

HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strand-
haven 6 3060 Espergærde Tlf: 4917 0208 E-mail: 
fredensborg@ruhaar.dk

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Tina Struve  Tlf: 2268 0911 
Anders Stisen Pittersen  Tlf: 3046 0248  E-mail: 
roskilde@ruhaar.dk

Opret dig som bruger af ruhaar.dk og tilmeld dig 
område Roskilde med nyhedsmails.
Så får du automatisk besked om kommende akti-
viteter.

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 10 A 4200 Slagelse Tlf. 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8195 E-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930 
Maribo Tlf: 2046 3844 

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløk-
kegade 14 3790 Hasle Tlf: 3018 1625
E-mail: bornholm@ruhaar.dk

Obs! Der vil også være løbende opdateringer 
med forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen 
Stående hunde Bornholm, da vi har et tæt samar-
bejde med de andre stående jagthunde klubber på 
Bornholm.

og Sako.
  For at afvikle prøverne skal der være 
nogle troværdige dommere, derfor var der i 
år indhentet dommere af nærmest interna-
tional karakter. Intet mindre end ”Danmark 
rundt”: en lollænder, en kjøvenhavner, en 
vestjyde og ny sønderjysk immigrant. Til 
den uforstående læser, skal det nævnes, at 
de omtalte var:
  René Jørgensen - Dan Hartvig Jacobsen 
- Gorm Henriksen - Leif Anker Kalklund 
Jensen. I skal alle fi re endnu engang have 
en KÆMPE TAK FOR HJÆLPEN!
  Udover ovenstående prøver bliver der 
også tid til at lidt ”leg” i form af en lille 
hurtigbane. I år var vinderen af hurtigbanen 
den hund, der hurtigst kunne apportere to 
stk. vildt på ca. tredive meter (ræv og grå-
gås). Vinder af den disciplin blev Peder Pe-
dersen – med Buller. Banen er så populær, 
at den først startes op, når der er overblik 
over selve apporteringsprøven.
  På familiedagen har vi også tid til et lille 
uoffi cielt skue. Igen i år var det Thorkild 

Hassing Christensen (TAK FOR DET) der 
med vanlig dirigentstok og humor styrede 
slagets gang. Alle dem, der tilmeldte sig 
skuet, fi k en hård og retfærdig bedømmelse 
af hunden. I visse tilfælde sågar også føre-
ren. Vinder er skuet blev korthåret hønse-
hund Vitus ført af Cynthia.
  Resultatet af de anerkendte prøver blev, 
at tretten deltagere stillede på ræveslæb, 
her lykkedes det for fi re deltagere at bestå, 
to med maksimum fi re point og to med tre 
point. Vinder af pokalen blev Rico (klei-
ner münsterlænder) ført af Ulrich Bach 
Pedersen.
  Til den anerkendte apporteringsprøve var 
der atten deltagende hunde. Det lykkedes i 
den forbindelse de otte at bestå, en med 28, 
en med 29 og resten med fuldt hus 30 point.
  Ruhår brugte dagen til udtagelse til Sjæl-
landske Racedyst, følgende hunde blev 
udtaget: Katholts Gustav (Buller) fører 
Peter Pedersen, Fredskovs Puls fører Søren 
Nielsen, Alf fører Steen Thaulov Petersen 
og reserve Frille fører Anders Stisen Pit-

tersen.
  Samlet set var vi på dagen 62 forskel-
lige hunde, der stillede op i en eller fl ere 
discipliner. Såfremt man er nysgerrig på 
den fulde resultatliste eller at se billeder 
fra dagen så fi nd vores facebookgruppe 
”Familiedag Sjælland for – Korthår – Ruhår 
– Kleiner – Vizsla”.
  For børnene var der i år bl.a. en hoppeborg 
at fordrive tiden med. Desværre var antallet 
af børn og familiemedlemmer lidt begræn-
set, måske fordi alderen for hundeførere 
med stående hund er høj. Måske der næste 
år skal inviteres til bedsteforældredag! En 
ting er sikkert datoen er sat, det bliver 17. 
juni 2018, at vi holder familiedagen på 
Sjælland.
  Sidst men ikke mindst TAK til alle delta-
gere for en hyggelig dag, hvad enten man 
var dommer, hjælper, hundefører eller blot 
kom for at snakke og hygge sig.
  René Olsen og Anders Stisen Pittersen.

Jagttid. Foto: Jens O. Pedersen.
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Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, Torsted, 
6980 Tim. Tlf. 22 10 72 87
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Høj kvalitet i Bredsten

Vejrudsigten på YR, den norske vejr-app, 
siger 0 mm i Bredsten. Det er meget tidlig 
morgen i Tureby. Turen går til klubbens 
årlige udstilling i Bredsten. Bestyrelsen skal 
mødes kl. 08:00 for at få de sidste praktiske 
detaljer på plads.
 På turen fra Sjælland tværs over Fyn, ser 
jeg mig nødsaget til at aktivere bilens vin-
duesvisker alt for ofte. Sender en tanke til 
YR. Det kan jo ikke passe? - her troede jeg, 
der var en direkte linje til Vorherre - en man 
kunne regne med…men næææ nej, YR er 
åbenbart ikke i kontakt med gud, og jeg er 
bestemt ikke påklædt til lejligheden.
  Da jeg ankommer til Bredsten afl øser den 
ene byge den anden. Heldigvis er humø-
ret højt og det stiger yderligere da regnen 
ophører. Vi kan nu se den blå himmel og 
solen kigger frem. Vi får hurtigt gjort det 
hele klar. Traditionen tro byder klubben på 
morgenbrød og frokost.
  Teltet bliver fyldt og det er dejligt at 
opleve den hyggelige og gode stemning 
til morgenmaden. Kl. 10:00 præcis byder 
formanden velkommen til de fremmødte 
30 tilmeldte hunde fordelt i alle klasser. 
Herefter gav formanden ordet til dommer 
Erik Petersen, som for undertegnede, var 
en positiv oplevelse. Befriende at næsten 

få lov til at komme med ombord i hans 
mindset samt opleve og høre hvad han så 
og efterfølgende tænkte. Det var for mig 
udbytterigt og brugbart at høre kritikken 
live, mens vi kunne betragte de udstillede 
hunde og se hvad han mente. 
  At dommer Erik Petersen samtidig var 
dejlig frisk og rap i replikken, på en absolut 
hjælpende måde overfor de deltagende ud-
stillere, var med til at skabe en utrolig dejlig 
stemning glæde og humør på og omkring 
udstillingsområdet.
  Ved middagstid var grillen klar og vi holdt 
en velfortjent pause. Skønt at opleve, at vi i 
år var mere en 60 personer til spisning.
  Efter frokost fi k vi en præsentation af 
respektive 2016 champions som i år kunne 
deltage.

Herefter skulle slaget slås om div. pla-
ceringer. Igen oplevede jeg dommer Erik 
Petersens tilgang og kommentarer som 
befriende. Hørte ham blandt andet sige: - Er 
du klar over hvad der er på spil nu? - Det 
er vigtigt det her! - Måske du skal få en 
anden, til at løbe for dig! - Lad den bare 
stå - ikke røre ved den … se, den kan jo 
godt - nu er det meget bedre… - Tag lige en 
omgang mere, og så mere fart på, en mere - 

hurtigere…. – Nu er det de små marginaler 
som tæller, så hold øje med jeres hunde. 
Lykkedes det bare at føre hunden korrekt 
fem meter, efter kyndig vejledning af dom-
mer Erik Petersen, så rungede hans lystige 
stemme: - Se det betaler sig at træne. 
  Der var vist en del udstillere der fi k testet 
formen i ringen i år. Jeg bøjer mig dog i 
støvet for hr. Martin Ellegård som i den 
grad fi k fl ere omgange end de fl este men 
jøsses absolut med “fart og stil” og i absolut 
topklasse - dig skal jeg ikke løbe om kap 
med!. 
  Det fremgik herefter tydeligt at dommer 
Erik Petersen vægter “ringtræning” højt, 
i sin vurdering af placeringerne, hvilket 
vel kun er rimeligt. Vi både så og hørte det 
kostede placeringer for enkelte hunde. 
  Dommer Erik Petersen uddelte på dagen 
24 hunde excellent, én hund very good, 
tre hunde særdeles lovende, en hund blev 
diskvalifi ceret, (ikke så glad for dommeren 
på dagen) og en hund som ikke kunne be-
dømmes pga. halt på dagen (modtog ellers 
meget fl ot kritik- øv det var vores Kehla) – 

Morgenhygge inden udstillingen starter. Foto: Flemming Djarn.

Korrekt saksebid?. Foto: Flemming Djarn.
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Det må absolut siges at være meget fl ot. 
  Alle resultater kan ses på klubbens hjem-
meside ligeså div. fotos. Jeg kom hjem 
med 533 stk. så jeg tror jeg har “fanget” de 
fl este.
  Så er der lige det der med YR app´en og 0 
mm. Vi fi k under dagen alt for mange byger 
i Bredsten og dagens sidste æresrunde 

foregik i silende regn. Fremadrettet hedder 
denne app ikke YR for mig men YT og til 
den app, må det blive et ”nej tak” herfra fra 
mig.
  Trods YT’s upålidelige påstand om en 
tørvejrsdag havde vi en skøn og dejlig dag 
i Bredsten, og jeg vil på bestyrelsens vegne 
takke alle fremmødte i Bredsten og især “de 

bedre halvdele” som hjalp til med det prak-
tiske, ligeså de som blev tilbage og pakkede 
ned og ryddede op.
  Med venlig hilsen og forhåbentligt gensyn 
i 2018.
  Sekretær Flemming Djarn

Aktivgrupperne

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev. 
Tlf.: 23 44 66 02. 
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.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
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09/ 21 26 93 08
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 81 45 06.
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 Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Foto: Karina Andersen.
Foto: Karina Andersen.

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

www.dmk-online.dk

DMK’s Sjællandske apporteringsprøve 2017
Hvis du ejer en tæve så kender du det… 
Planerne er sat, træningen går godt, det hele 
spiller… og så kommer hun i løbetid… og 
der røg alle planerne så. Det skete da jeg 
havde planer om at stille på DMK’s appor-
teringsprøve i år. Hvad gør man så???
  Da der ikke havde været afholdt nogen 
på Sjælland i år, ja så gik jeg i gang med at 
arrangerer en selv.
  Vi startede med at skulle fi nde terræn, det 
er MEGET sværere end man lige tror, når 
det skal være gode terræner. Så var der for 
lidt siv i vandet, så var vandhullet for stort, 
så var der ingen forhindring i skoven til ræ-
veslæbet, så var der ikke plads til ret mange 
slæb på marken, osv. osv. Det tog tre uger 
med en masse km i bilen, inden vi endte 
med at fi nde terrænet lige foran næsen, på 
vores egen jagt.
  Et vandhul på 25 meter med 5-10 meter 
siv hele vejen rundt, en remisse med en 
grøft igennem, en stor græsmark og så hjør-
net af føromtalte remisse til duerne. 
  Der var en del arbejde med søen især, 
vil sige det er godt jeg har lært at bruge 
en buskrydder. Er der nogen der vil lave 
prøven, så husk det er en dirigeringsopgave, 
og fører skal kunne se og dirigere hunden 
over det hele på det åbne vand. Det sluttede 
godt med en kæmpe bunke siv og en fi n 
start til hundene. Resten var mindre hårdt, 
der handlede det mest bare om vindretning 
på dagen, som afgjorde hvordan slæb og 
fuglebane skulle lægges. Vildtet blev hentet 
hos DMK KBH og sorteret, der var lidt der 
skulle skiftes ud, en ræv der vejede for me-
get, nogle ænder uden hoveder, og duer der 
var for små i forhold til de andre. Det skulle 
bare være godt vildt, og der skulle være nok 
af det, så vi skaffede lidt ekstra.
  Da jeg ikke er anerkendt prøveleder, fi k 
jeg Michael Pedersen til at komme, det var 
guld værd af få hjælp, når det er første gang 
man laver en prøve. Selvom det kun var 
med tre ugers varsel, så nåede der alligevel 
at være 10 hunde tilmeldt, hvoraf ni kom 
til start. 

Dagen nærmede sig og det hele var klart, 
undtagen vejret. Havde vist glemt at snakke 
med vejrguderne, for pludselig lovede de 30 
mm på dagen… 
  Ud at fi nde mere vildt, en extra ræv, og 
endnu en, hvis det nu var nødvendigt, fl ere 
kaniner og så lige lidt fl ere duer. Hvis det 
hele sejlede, så skulle det ikke være gen-
nemblødt vildt, der ødelagde det for folk.
  Da dagen kom så var det heldigvis tørt, 
kun få dryp hist og her. Vi startede på van-
det og alle hunde kom fl ot igennem, puha. 
For hver tredje hund, så kørte de videre til 
due/ræv/slæbet som lå 5 min væk.
  Fuglebanen måtte vendes i forhold til 
planen pga. vind, men gik rigtigt godt, en 

hund kom til at holde lidt for hårdt, men 
ellers kom alle hjem med vildtet. Så var det 
ræven, starten lå 20 meter udenfor remis-
sen, for at det skulle give 100 m, det gav 
en smule problemer, for dem der ikke lige 
lod sig dirigere eller fulgte slæbet, 2 hunde 
klarede det ikke desværre, men resten fi k 
ræven hjem. 
seks hunde tilbage til slæbet. 
  Pga. markens udformning og vinden, var 
der plads til alle hunde på samme mark, 
også dem der ikke bestod nogle af de andre 
baner, fi k lov at gå slæbet. Og da sidste 
hund havde været igennem var alle hunde 
fejlfri. 
  På billederne kan det ses hvor mørkt det 

Münsterdalen Dusty med kanin. Foto: Ditte Gunthel Hansen.

Regn på vej? Foto: Ditte Gunthel Hansen.
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blev til sidst… Og så kom regnen, Himlen 
åbnede sig og resten af dagen væltede det 
ned. Heldigvis vidste vi det jo, så der var 
arrangeret afslutning i Ballerup jagtfor-
ening under halvtag, med grill af DMK 
pølser fra Benjamin Gunthel Hansen. BBQ, 
bacon og oste pølser smager virkelig godt 
efter sådan en dag, og kan varmt anbefales.
  Det viste sig at de seks hunde, der var 
kommet helskindet igennem, alle bestod 
med 1 præmie. Tre af dem, inkl. Min Gab-
bie J, med max point, så det blev yngste 
hund der gik hjem med pokalen, og det var 
Michael med Rocky.
  Jeg havde fået HP hundefoder, Snertinge 
dyrehospital og Kennel jagtlystens til at 
sponsorere gaver til de tre bedste hunde. 
Så jeg fi k lavet en gavekurv med lidt godt 

til hund og fører, samt en masse godt til 
hunden når de skal på jagt og prøver, bla 
pemmikan, oralade, rehydreringspulver, 
godbidder, griseører med mere. Også alle 
andre hunde der var med på dagen fi k hvert 
et griseøre, det er jo ikke deres skyld af 
førerne laver fejl.
  Jeg vil takke alle der har hjulpet mig, alle 
der kom til prøven og gjorde dagen til en 
succes.
Er der nogen der står og drømmer om at 
arrangere en prøve, så er denne prøve rigtig 
god, da der ikke behøver at være så mange, 
og den derfor er ret overskuelig at arran-
gere. 
  Knæk og bræk, vi ses der ude…
  Skrevet af Pernille Legind.

DMK-områderne

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, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25, 
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com

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, Gefi onsvej 78, 
3000 Helsingør, Tlf. 31 35 30 06, 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: Jens Brandt Andersen, Kystvej 
118, 9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jens-
brandtandersen@hotmail.com

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 60 65 69 90, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com

Område Himmerland:
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, 
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 
E-mail: 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: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com

Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samar-
bejde med Djurslands Jagthundeklub. Følg med 
her:www.djurslandsjagthundeklub.dk se under 
aktiviteter.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Blegin-
vej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 41 77 08 13 , E-mail: 
nls@biir.dk

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl 
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30, 
E-mail. Jagtlysten@gmail.com 

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

Aktiviteter:
annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på face-
bookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Her i september brøler kronhjortene til sam-
ling. Alt efter hvilke jagtmuligheder man 
er i har, så er det tiden at fi nde sko, støvler, 
waders o.a. udstyr frem.  Hundefl øjten skal 
lige blæses ren for støv, men hvor pok-
ker var det lige man hængte den i januar? 
Sveden drypper i frustrationen, mens hund 
og andre involverede familiemedlemmer får 
på puklen. De formentlig kendte ”opgi-
verrynker” fordeler sig i panden. Endelig 
fi nder man fatningen på første etage. Sidste 
udvej, man spørger ”mor” - der efterhån-
den er ved at miste besindelsen - om hun 
har set den forbistrede fl øjte. ”Lykkens 
gudinde” går ind i skabet og hiver ”hundens 
tudehorn” frem. Endelig, så er vi klar. Det 
var en typisk start på aftenen før den første 
jagtmorgen for mit vedkommende, indtil 
hunden fi k mere plads udenfor jagtsæsonen. 
Årets aktiviteter i aktivistområderne stilner 
af i takt med hjortens brøl. Der har været 
en rigtig fl ot deltagelse, og det er dejligt at 
se at I medlemmer benytter Jer af de mange 
tilbud i områderne. Jeg er også sikker på, at 
hundene værdsætter at I deltager i trænin-
gerne, så fl øjten ikke bliver væk eller støvet. 
  Ved forbundsmesterskabet i Jægerforbun-
dets udvidede mesterskabsprøve i Stenlille, 
udmærkede de deltagende Münsterlän-
derekvipager sig særdeles fl ot. 6 ekvipager 
havde kvalifi ceret sig til årets mesterskabs-
prøve. Alle bestod prøven, hvoraf de 4 
opnåede de magiske maksimum 232 point. 
Det er dejligt at få både Grosser og Kleiner 
münsterländere eksponeret på denne fl otte 
prøve. Løvmosens Dexter med Svend Erik 
Sørensen blev nummer 3. Stort tillykke. 
Alle resultaterne fi ndes på dmk-online.dk. 
Samme weekend blev Danmarks Mester-
skabet i Schweiss afholdt ved Randbøl. Det 
blev lige ved og næsten og alligevel ikke 
for Alex Nygaard med Rimmehuses Siff, 
der opnåede en fl ot 2 præmie. Stort tillykke.
  Samarbejdet med Dansk Ruhårs Klub 
omkring JET prøverne er i gang og er 
yderligere et tilbud til vores medlemmer 
på lige fod med det samarbejde vi har med 
Jagtbrugshunde og FJD. Der vil løbende 
blive  annonceret tests på dmk-online.dk.
  Rune Riishøj

Bemærkelsesværdige re-
sultater - nu kort før jagten 
sætter ind

Foto: Christina Savage.
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Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125, 
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

www.gdh.dk

Gammel Dansk Hønsehund som schweisshund

Vælger man en Gammel Dansk Hønsehund, 
som schweisshund, skal man gøre sig en 
ting klar. Man kan aldrig pille lysten til at 
gå efter fugl, ud af hunden. Jeg prøvede 
meget ihærdigt på min Gammel Dansk 
Hønsehund, Freja, men det sidder så dybt 
i dem, at jeg blev hurtigt enig med Freja 
om, at det er et emne, der ikke er til debat. I 
stedet lærte jeg, at læse hendes signaler, så 
jeg tydeligt kan tyde, hvornår der er fugl i 
næsen, - hvilket jo bekendt ikke lige er det, 
vi skal arbejde med. Det at læse sin hund, 
mens den arbejder når man går schweiss, 
er meget vigtigt og man nyder stor fornø-
jelse af det, hvis man har en GDH, da de er 
meget nemme at læse
  Freja har mange gange overrasket mig 
med hendes evner. Om det skyldes, at hun 
er en Gammel Dansk Hønsehund ved jeg 
ikke, men jeg tror i det hele taget, at vi 
mennesker har en evne til at tro, at vi ved 
bedre end hunden. Freja og jeg har mange 

gode eftersøgninger både efter jagt og efter 
trafi kpåkørsler. Men da jeg er underlagt 
tavshedspligt overfor jægeren, har jeg valgt 
at fortælle om en eftersøgning efter en 
trafi kpåkørsel. En eftersøgning, der i den 
grad viser, at hunden har nogle evner, vi 
kan gøre brug af, hvis vi forstår at læse dens 
signaler. Og tro mig når man har haft 150 
eftersøgninger og et utal af træningsspor 
lærer man at fange ethvert signal.

Jeg bliver ringet op af en falckskytte, der 
siger at dyret (en buk), han skulle afl ive 
er løbet fra stedet. Han mener ikke dyret, 
havde taget større skade af påkørslen. Jeg 
tager ud og kontrollerer stedet. Freja fanger 
hurtigt sporet og efter 50 meter fi nder vi 
schweiss. Vi går over åben mark og op mod 
skov. Da vi kommer ind i skoven, ville jeg 
egentlig til venstre og Freja til højre. Endnu 
en gang tror jeg, at jeg ved bedst. Men 
alligevel minder jeg mig selv om, at det er 

Freja der bestemmer her. Det skal siges, at 
her er schweiss’en ophørt, så der er ikke 
andet end at stole på Freja.
  Vi går nu godt 400 meter, hvor vi kryd-
ser to skove. Jeg må tilstå, at jeg så småt 
begynder at tvivle på, om det nu er korrekt, 
men af erfaring vælger jeg igen at stole 
på Freja, da alle signaler peger på, at det 
er korrekt. Efter yderlig 150 meter spor 
i anden skov tager Freja stand. Et signal, 
jeg efterfølgende har lært at bruge, da hun 
fortæller mig -her er noget! – så kan jeg nå 
at fi nde rifl en frem. Men dyret springer op 
i fuld fart inden jeg får rifl en af ryggen. Jeg 
kan ikke umildbart se nogen skade på dyret 
idet det løber væk. Vi tjekker sårlejet og 
konstaterer friskt blod.
  Vi sporer dyret op igen efter noget tid og 
jeg slipper Freja til hetz. Hun hetzer ca. 450 
meter inden hun får stoppet bukken. Jeg 
kan høre at hun giver hals. Da jeg endelig 
kommer om til hende, står hun front mod 
front med bukken. Den har sænket hoved 
mod Freja og er klar til at forsvare sig. Jeg 
afl iver straks bukken med skud. Det viste 
sig at dens forløb var brækket.

Hvis nogen spørger, om jeg vil vælge 
en GDH som min næste schweisshund 
vil svaret altid være ja. Det handler i min 
verden ikke så meget om, hvilken race man 
vælger, men mere, at man vælger den hund 
der passer til føreren. Vi er optaget som en 
ekvipage i det danske schweissregister og 
ser os selv som et fantastisk makkerpar, der 
altid er klar til en ny opgave. Så snuden i 
sporet og lær din hund at kende på en hel 
anden måde.  
  Af Jan Sørensen

Antal aftersøgninger
Der er udført 6827 eftersøgninger 
efter påkørt vildt
og i jagtsæsonen 2016/2017 er der 
udført 12296 eftersøgninger

Schweissregister ekvipagen; Jan Sørensen og Freja. Foto: Kathrine Sørensen.
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Aktiviteter, snak og snus i Sønderjylland
Der er godt gang i de Gamle Danske Høn-
sehunde i det Sønderjyske
  Vi har gennem de sidste år oplevet en 
stigende aktivitet, interesse, nysgerrighed 
og ikke mindst stærk opbakning, omkring 
aktiviteterne for Gamle Danske Hønse-
hunde i det Sønderjyske.
  Aktiviteterne er alle rettet mod det jagt-
lige, da det jo er skønne jagthunde vi har. 
  Vi har lagt stor vægt på, at alle GDHére 
og alle deres førere kan være med - erfarne 
hundeførere såvel som helt nye hundeejere. 
  Vi har også lagt vægt på, at der ved de for-
skellige aktiviteter skal være god plads til 
”snus og snak” og til at udveksle erfaringer 
omkring hundenes træning, fodring, jagt, 
hunden i hjemmet mm.

I det Sønderjyske afvikles der hvert år 
tre til fi re arrangementer med vores Gamle 
Danske Hønsehund i fokus.
  Indtil videre har vi prøvet kræfter med 
markprøvetræninger, introduktion til spor-
arbejde, apporteringstræning, familiedag, 
deltagelse på jagt- og naturmesse, ringtræ-
ning mm. 
  Det er fantastisk med den opbakning, vi 
i aktivitetsudvalget har fået fra jer alle til 
arrangementerne.
Der er altid plads til fl ere her i det Sønder-
jyske… Både til Gamle Danske Hønse-
hunde, Førere og aktiviteter.
  De bedste hilsner og vi ses derude
 GDH Syd og Sønderjylland
  Karen Lintrup Skjoldager

Gruppebillede fra familiedagen. Foto: Dorte Mølvang Snabel.

Dummyerne er klar. Foto: Dorte Mølvang Snabel. Der trænes apportering i vand. Foto: Dorte Mølvang 
Snabel.

Vi træner hunde og spiser pølser
Sådan beskriver Benny Fischer et glim-
rende eksempel på et træningssamarbejde 
på Sjælland mellem fl ere stående jagthun-
deracer. Det er egentlig en korthårsaktivi-
tet, hvor Benny som bestyrelsesmedlem 
i ’Aktivgruppen København & Omegn’ 
under Korthaarklubben står for planlægning 
og alt det praktiske med dummies, vildt osv. 
til den fælles træning. 

1 x jagthundetræning: 25 kr. Opskriften 
er, at man mødes hver torsdag og træner i 
vandhuller og på græsarealer ved Greve. 
Det er en fl eksibel ordning, hvor hunde-
folkene melder sig til via hjemmesiden fra 
gang til gang og betaler 25 kr. for træning 
og 25 kr. for grillpølser og kaffe.
  - Vi træner for at få den optimale jagthund, 
men også mere målrettet, hvis folk vil til 
prøver. Der trænes apportering på græs 
og i vand. Vi laver baner med øvelser, vi 
træner linjedirigering og retningsdirigering 
osv. Det fi nder vi ud af fra gang til gang, GDH’ere til gode træning. Man samarbejder og støtter hinanden, men man skal også kunne træne sin hund 

selv. Foto: Benny Fischer.
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også alt efter hvad folk gerne vil, forklarer 
Benny. 
  I løbet af forår og sommer er alt mellem 
tre og fjorten hunde mødtes ad gangen, og 
man får set både Weimaraner, Vizsla, Gam-
mel Dansk Hønsehund (GDH), Münsterlän-
der, Ruhår, Langhår og selvfølgelig mange 
Korthår.
  - Det fungerer glimrende. Det er en herlig 
adspredelse at se så mange racer, og så kan 
vi jo lære ting af hinanden. For selvom, at 
det er et træningsfælleskab, så er det også et 
fællesskab til erfaringsudveksling, og så er 
det hyggeligt. Og jeg vil da hellere være 12 
hunde til træning med forskellige racer, end 
at sidde fi re sure mænd, griner Benny, der 
selv træner med sin skønne korthår, Albert, 
på to et halvt år. 

Trænede op til apporteringsprøve. Der 
er fl ere GDH’ere til træning i Greve. Troels 
Djælund deltager i træningen med sin 
GDH, Luda, på fi re år, og han er rigtig glad 
for træningsfælleskabet. Denne sommer har 
han brugt dagene i Greve til at træne Luda 
op til den udvidede apporteringsprøve, som 
hun bestod i starten af august.
  - Det er fedt, fordi man kan mødes med 
nogen, som har det samme træningsmål 
som én selv. Det kører jo også lidt opdelt alt 
efter, hvor man er i sin træning. Jeg synes, 
det er rart at komme et sted, hvor der sker 
noget hver uge. Og så er det jo altså altid 
bedre at mødes med nogen, end at træne 
alene, og vi kan da godt være nogle fl ere 
GDH’ere, lyder opfordringen fra Troels. - 
Og det er jo også socialt. Der er tradition 
for at få en kop kaffe og en grillpølse efter 
træningen og lige sidde lidt og grine af 
hinanden. Det er hyggeligt, tilføjer han.
  Der er endnu ikke en grænse for, hvor 
mange man kan være, og alle med stående 
hunde kan melde sig til træningen. Men 
det er ikke et kursus, og der tilbydes ikke 
instruktører. 
  - Man kan få rigtig meget hjælp, men det 
er baseret på, at man selv arbejder med sin 
hund, pointerer Benny Fischer. 
  Læs mere om træningen på www.aktiv-
gruppenkbh.dk/hundetraening/
  Af Ninna Falck

Troels Djælund har brugt dagene i Greve til at træne 
sin GDH, Luda, op til den udvidede apporterings-
prøve. Foto: Benny Fischer.

Nye hundeoplevelser på familiedagen

Familiedagen på Sjælland blev afviklet 13. 
august i strålende vejr og som sædvanligt i 
Lille Lyngby hos Tycho og Marianne. 
  - Målet med familiedagen er at komme 
i kontakt med så mange medlemmer som 
muligt, og at alle har fået noget ud af dagen, 
siger Marianne Harild Sørensen, som sam-
men med sin mand Tycho Hjorth lægger 
gård, marker og vandhuller til den årlige 
GDH-begivenhed.
  Tycho og Marianne havde som sædvanligt 
arrangeret fl ere træningsmomenter rundt på 
deres store arealer. Hunde og ejere kunne 
prøve sig med apportering af duer, ka-
ninslæb, apportering i vand, blodspor – og 
som noget nyt i år: agility.
  - Familiedagen er et sted, hvor alle er vel-
komne, uanset hvad de bruger deres hund 
til, og vi har i år haft besøg af 15 GDH’ere 
og deres familier, fortæller Marianne og 
tilføjer: - Og så har der været tre hold, der 
ikke selv har hund, men som er interes-
serede. Det er et vindue til folk, som gerne 
vil komme og kigge og snakke og mærke 
hunden.

Det betyder selvfølgelig, at der deltog 
en del hunde, som ikke plejer at træne så 
meget jagt, og det gav helt nye oplevelser 
for både hunde og ejere.
  - Ja, der var jo Anton, som apporterede 
due og kanin for første gang. Og så var der 
Alma på 8 måneder, som blev hetset lidt 
med en due i snor og også tog den op for 
første gang, fortæller Marianne om dagens 
træning.
  Rikke Mathiasen og Rasmus Sjøgren var 
til familiedag med deres Alma på 3 år (Ja, 
der var to Alma’er).
  - Man møder en masse mennesker med 

samme interesse. Vi går ikke så meget på 
jagt, men det er er sjovt at prøve at komme 
her og se nogle af samme race. Det er ikke 
noget, man ellers lige møder på en gåtur en 
lørdag aften. Og så er det super hyggeligt, 
fortæller Rasmus, som blandt andet fi k prø-
vet at gå blodspor med Alma, der viste sin 
ejer, hvad hendes næse kan bruges til.
  Af Ninna Falck 

Succes! Alma på otte måneder tager for første gang en due. Foto: Ninna Falck.

Jamen, så kom da ud til far! … Rigtige mænd går 
selvfølgelig i vandet med deres hunde. Foto: Jørgen 
jensen.
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Kære medlemmer, jeg har d.15.august 
meddelt bestyrelsen, i Klubben for Gamle 
Danske Hønsehunde, at jeg ikke genopstil-
ler som formand for klubben ved næste 
generalforsamling.
  Beslutningen er naturligvis velovervejet, 
og skyldes udelukkende forhold hos mig 
selv.
  Det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at det har været en svær beslutning – men 
jeg mener at tidspunktet nok ikke kan blive 
meget bedre- efter 10 år:
  •  Vi har i dag – på alle poster – yderst 
      kompetente folk.
  •  Vores aktiviteter kører professionelt
  •  Vi har en god økonomi
  • Vi har landet det store arbejde med PRA 
     på bedste vis, og paradoksalt nok fundet  
     ud, af at vi ikke har noget problem i 
     praksis(!)
  •  Og jeg kunne blive ved – Vi har en klub 
     der fungerer lang over gennemsnittet :-)
  Der forestår et stort og spændende stykke 
arbejde i FJD med at sikre den bedst mulige 
struktur for det fremtidige arbejde med de 
stående hunde – opgaver, som jeg med min 
beslutning også må sige farvel til.
  Da jeg ikke vil være en del af FJD’s besty-
relse på den lidt længere bane, mener jeg, 
det vil være rigtigt, at jeg trækker mig som 

næstformand i FJD, og på den måde giver 
bedre plads til de, der skal arbejde videre 
med de spændende opgaver omkring den 
nye struktur.
  Jeg ser frem til, at vi nu får nogle gode 
formandsemner på banen – hold jer endelig 
ikke tilbage – således at jeg vil kunne give 
depechen videre på god og ordentlig vis.   
  Jeg ønsker alt det bedste for klubben og 
vores race, og hvis du har nogle spørgsmål 
omkring formandshvervet er du velkommen 
til en fortrolig snak! 
  Frank Elmer.

Formanden takker af til næste generalforsmaling!

Flade Revdal Fuji fra Kennel Take The 
Points bestod vsa prøven i Skjern 6/8 
2017 og blev tildelt Timm-Pokalen som 
bedste GDH.
  Fuji havde d. 25/4 fået ni dejlige hvalpe 
og været en super mor! Vi havde kun 
trænet i tre uger op til prøven, så jeg var 
vældig tilfreds med 10 på vand, 8 på duer 
og 7 på slæb, som vi aldrig havde trænet 
før! Der er plads til forbedringe,men nu er 
hun klar til vinderklasse.
  Marianne Hummelgaard

Pokal til Fuji

Marianne og Fuji er et godt makkerpar. Privat foto.

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde 
var igen i år så heldige, at blive inviteret 
med på Jagt- og Naturmessen i de fantasti-
ske rammer omkring Gram Slot.
  Klubben fi k en stand med telt stillet til rå-
dighed, og den blev delt med Münsterlæn-
der klubben og deres hyggelige medlemmer 
og fl inke hunde.

  Vores hunde fi k næsten aet og klappet alt 
pels af, af de mange interesserede besø-
gende. 
Der var aktiviteter, hvor vi deltog i arenaen 
med fremvisning af racen, sammen med de 
øvrige stående hunde og der blev snakket 
hund, jagt og træning i 2 hele dage. 
  Dejligt med en helt utrolig og stærk op-

bakning fra vores medlemmer og NØJ det 
var trætte hunde, der var med i bilerne, da 
det gik hjemover søndag.
  Tak til Gram Slot for et super godt og 
veltilrettelagt arrangement og tak for at vi 
må være med.
  Af Karen Skjoldager

Jagt og Naturmesse 2017 ved Gram Slot

Der var stor interesse ved GDH standen. Foto: Marijanne Stryhn Petersen.

www.fjd.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE



45

LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

Familiedagen i Kreds Midtjylland 19. august 
Som altid var Familiedagen i kredsen både 
veltilrettelagt og velbesøgt, 26 voksne og 
3 børn mødte op til fælles morgenkaffe, 
mange kom langvejs fra for at støtte op om 
arrangementet.
  HP og Charlotte Lauridsen fra Brande, 
har alle de gode faciliteter både udenfor 
og indenfor, dem var de så venlige at stille 
til rådighed igen i år, mange tak for det! 
Kredsbestyrelsen stod for planlægning af 
aktiviteter på dagen, og der var masser at gå 
i gang med.
  Man kunne træne i de to søer, lave ræve 
og kaninslæb, apportering af forskelligt 
vildt, og gå en tur i marken alt efter hvad 
man havde lyst til. Vejret var ganske fl ot, 
der kom et par hidsige byger og afl øste sol-
skinnet, men det passede med at vi skulle 
spise imens. Der blev tændt op i grillene og 
lavet lækre bøffer som blev serveret med 
skønt tilbehør, og var der plads i maven 
også en pølse.
  Efter maden var der konkurrence på 
paratviden om hunde, her kom de små grå 
på prøve! Så kom det til den obligatoriske 
pølseapportering, i år med et twist! Pølserne 
var skiftet ud med rå hønseæg, og så var det 

bare at satse butikken for hvor langt ægget 
kunne lægges ud, for med nogenlunde sik-
kerhed at komme helt hjem. Det var ikke så 
let endda! Så sluttede vi af med kaffe kage 

og rigtig god stemning, tak til alle for en 
dejlig dag!
  Skrevet af Gitte Becher

Æggeapportering. Foto: Lone Lærke .

Racedyst i Stenlille
Efter nogle års pause, syntes vi i kreds 
Sjælland, at det måske var på tide at genop-
tage deltagelse i Jægerforbundets racedyst i 
apportering.
  Den 29. juli oprandt dagen, og vi mødtes 
alle kl. 8.00 ved Stenlille Jagtforenings 
klubhus. Efter at have hilst på hinanden, 
drukket kaffe osv. kaldte Arne Nielsen til 
samling, parole og informerede om regler 
mm. Der var 12 racer repræsenteret, Vi 
manglede desværre Pekingeserne og Schæ-
ferhundene!
  Vi var opdelti 3 hold: vand, duebane og 
kaninbane. De forskellige racer var fordelt 
med en deltager på hvert hold. Figo startede 
på vandbanen og hentede her max point, 
derefter gik vi til duebanen, her blev det 
også til max point og vi sluttede på kanin-De tre deltagere til racedysten på Sjælland. Foto: Børge Wæverstrøm.
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banen ligeledes med max point. Honey 
miste et point på duerne og Tesla (måske 
opkaldt efter den geniale opfi nder af veksel-
strøm) sluttede med 27 point. 
  Det rakte til en 3. plads efter de Ruhårede 

og Kleiner Münsterländerne.
  Alle hunde med max point gik videre til 
matchning. Det foregik på duebanen og 
hunden med bedste tid var vinderen.
  Her viste Søren Nielsens Ruhårede han-

hund sig som en suveræn vinder. Den var 
næsten dobbelt så hurtig som nr. 2
  Skrevet af Bjørn Lindberg

På den Jyske Racedyst i Skive deltog tre 
unghunde og deres førere. Bent Christensen 
med S´Gina fi k 29 point, Gitte Becher med 
Lillebrusen´s Siri fi k 30 point, og Claus 
Bang Andersen med Lillebrusen´s Victoria 
28 point. Det blev samlet 87 point og det 
rakte til en andenplads, lige i hælene af det 
vindende hold med Ruhår som fi k 88 point. 
Gitte og Siri var i Matchning, her var der 
for de to hurtigste hunde helt ens tid for 
apportering af to udlagte duer, 1 min. Det 
resulterede i Ommatchning, og her blev 
Gitte og Siri slået af Gorm Henriksen og 
Don. Det var en hyggelig dag i et godt ter-
ræn, med god stemning og sportsånd blandt 
hundeførerne.
  Skrevet af Gitte Becher

Racedyst i Skive

Deltagerne på den jyske racedyst. Privat foto (Gitte 
Becher).

Så var Sjørlevs Honey på en lokal mark-
prøve d.27/8 i Lolland-Falsters Jagthun-
deklub. Det var en rigtig god dag for både 
Honey og fører. Vi nåede at få 1. præmie i 
åben klasse og vinde matchen i åk og vinde 
matchen om at blive prøvens bedste hund. 
  Hilsen Børge Wæverstrøm

Pokal til Honey

Sjørslevs Honey med ejer. Privat foto (Børge Wæver-
strøm).

Bedst i Holstebro

Sgina blev bedste hund på AT prøven i Holstebro. Stort tillykke med det fi ne resultat til 
Bent Christensen. Foto: Bent Christensen
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Klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak,Viborgvej 308, 
Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 29 44 00 69
e-mail: kasserer@weimaraner.dk

www.weimaraner.dk

FJD udstillingen i Vissenbjerg 2017

Søndag den 11. juni afholdt FJD vanen tro 
udstilling ved hallen i Vissenbjerg. Vejret 
var til den varme side, hvilket var en udfor-
dring for både hunde og fører. Sammen med 
vizsla delte vi dommer Knud Viggo Jensen, 
der i løbet af dagen fi k en ekstra race at 

dømme, da der var sygdom hos de tyske 
langhåret. Derfor skulle Knud også nå at 
bedømme 10 langhåret inden Best in Show, 
men der var forståelse for, at tiden blev lidt 
overskredet inden afslutning.
  I år var der 17 weimaranere tilmeldt, 

hvoraf tre var langhåret og der var igen i år 
også deltagelse fra Tyskland. Dette er det 
højeste antal hunde inden for de seneste fem 
år, så det kan vi kun være tilfredse med. Der 
kom også mange og kiggede, som havde 
taget deres weimaranere med. 
Norma var virkelig i hopla, så man skulle 
næsten tro, at hun aldrig havde lavet andet 
og gik og ”smilede” hele dagen, hvilket var 
en fornøjelse at se. 
  Norma stillede i brugsklasse, inden hun 
var to år gammel, og jeg blev selvfølgelig 
glad for, at hun vandt sin klasse. Men at 
hun blev dagens bedste tæve med CK og 
BIM (bedst i modsatte køn) samt fi k sit 
første certifi kat, det havde jeg alligevel ikke 
forventet. 
  Hunting Grey Star Norma Jean er mit eget 
opdræt, og det var tredje udstilling hun del-
tog på. Hun er blevet Bedste Hvalp, Bedste 
Unghund og nu Bedste Brugsklasse Tæve 
samt BIM, så jeg er stolt af min hund. 
  Nu lægger vi dog udstilling på hylden, da 
hun skal til det, som hun er sat i verden for 
– nemlig jagt.
  Skrevet af Jette Veggerby, Hobro 

Jette og Hunting Grey Star Norma Jean. Privat foto udlånt af Jette Veggerby.

Som ny hundefører blev jeg og Märta på 
1½ år introduceret til marktræning i kreds 
2 i Rødekro den 20. august i år. Vi blev 
modtaget vel og gennem en anerkendende 
og pædagogisk tilgang blev vi introduceret 
til disciplinen af kyndige weimaranerentu-
siaster. En stærkt vanedannende aktivitet, 
der fordrede, at vi allerede søndagen efter 
igen drog til det jyske, og deltog i de lokale 
markprøver i kreds 2. Louise og Torben 
stillede gæstfrit deres hjem til rådighed, så 
vi både kunne indlede og afslutte dagens 
strabadser med et nydeligt traktement.
  I to hold indtog de 13 hunde med førere de 
smukke omgivelser sammen med terræn-
lederne Bjarne Madsen og Torben Madsen 
samt dommerne Kristian Kristiansen og 

Lokal markprøve i Klovborg

Fart over feltet med kyndig vejledning. Foto: Anette Sørensen.
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Dan Bach. 
  Märta og jeg var med på hold 1, hvor Ca-
sper med Eta allerede i første slip kommer 
for fugl og har en perfekt situation, der ud-
løser en førstepræmie. Sådan skal det gøres! 
Unghundene lægger sig i selen - Märta med 
et lidt ’ungdommeligt’ søg - som dommer 
Kristian udtaler, men må gå til frokost med 
uforrettet sag. Over middag lykkes det for 
Märta i samarbejde med Bella, at fi nde to 
agerhøns, og begge hundene opnår en 3. 
præmie.
  Trætte, rige på oplevelser og med duft 
af agerhøne i snuden, kører vi tilbage til 
København da kreds 2’s generalforsamling 
indledes – og er derfor ikke med på billedet.
Tak til kreds 2 for et fi nt arrangement!
  Anette og Märta

Anette og Märta. Privat foto (Anette Sørensen).

Anerkendte prøver medio Juni til ultimo august 2017 
Hund Prøvetype Klasse Præmieirng/point 
Hot Shoot's Punktum DJU Apportering  27 
Huntess Abbie DJU Apportering  27 
Hot Shoot's Prida DJU Apportering  25 
Cæsar DJU Aporte-

ringsprøve
 28 

Cæsar VSA  29 
Fjosie VSA  29 
Falco VSA  30 
Hunt 'N' Fun Eta VSA  30 
Hunt 'N' Fun Eta Ræveslæb  4 point 
Hunt 'N' Fun Eta DJU Aporte-

ringsprøve
 29 

Stendyssens Snefrid VSA  30 
Stendyssens Snefrid Schweisprøve  2. pr. 
Dena Von der Landweer Schweisprøve  3. pr. 
Weimspeed absolute hunter Schweisprøve  2. pr 
Ghostwind The Lions Pride Schweisprøve  3. pr 
Huntess Apollo Rocco Schweisprøve  1. pr 
   
Lokal markprøve, Kreds 2, Dommer Dan Bach og Kristian Kristiansen    
Hund Prøvetype Klasse Præmieirng/point 
Hunt 'N' Fun Eta  Åbenklasse 1. pr. 
Gaby  Åbenklasse 3 pr 
Huntess Abbie  Åbenklasse 3 pr 
Hot Shoots Phyllon  Unghundeklasse Bedste hund 
Mimmtrix Märta af Stig  Unghundeklasse 3 pr 
Huntess Bella  Unghundeklasse 3 pr 

Prøveresultater

Fra venstre: Peter med Abbi 3. præmie, Casper med Eta vinder bedst i åben klasse og Jyllandspokalen, Allan 
med Eddie 3. præmie og bedste unghund, Hanne med Gaby 3. præmie, og Henning med Bella 3. præmie.  
Foto: Anette Sørensen.

Opfordring
Redaktren opfordrer alle til at skrive i en lille artikel til Jagthunden. Det kan være I har haft en 
sjov oplevelse med jeres hund, I har været på jagt med hunden og ønsker at dele denne ople-
velse med os andre. Måske der er et træningsproblem I ønsker at dele med os andre - jeg har 
selv en hund der er gået fra „vandskræk“ til „vandhund“. Der må gerne være et eller to billeder 
med, som viser hvad I mener.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej 4, 
3770 Allinge. Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

www.danskvizslaklub.dk

Fantastisk fødselsdag

14uger gammel og interesse for fugl og apportering 
melder sig. Foto Nanna Brændgaard.

Dansk Vizsla Klub fejrede 35 års jubilæum 
12. og 13. august 2017 på spejdercenter 
Port Arthur, Frankfri, Fyn. Det er et skøn 
sted med god plads til hunde og menneske 
aktiviteter, og overnatnings mulighed for op 
til 60 personer i mindre sovesale. 
  Ca. 40 personer var tilmeldt med lige så 
mange hunde. Vi mødtes lørdag kl. 10. 
Dagen blev indledt højtideligt af fanfare 
blæst af Claus og Anne og velkomsttale ved 
formand Anders. Nogle havde været meget 
aktive fra morgenstunden, så efterfølgende 
var der et fl ot brunch ta’ selv bord med alt 
muligt lækkert, nok til at holde os mætte i 
mange timer.
  Derefter var det tid til at aktivere de 
mange hunde. Under kyndig vejledning af 

Per, blev der instrueret i træning i dirige-
ring efter tallerken metoden. Claus lavede 
kaninslæb, hvor alle kunne prøve at gå spor. 
Henrik havde sørget for vildt, så der var rig 
mulighed for at træne apportering såvel til 
lands som til vands. Nanna havde sat nogle 
tunneler op (brugt i agility), men som også 
kunne bruges til at træne hund i at gå gen-
nem trange passager.
  Vi havde også besøg af naturformidler 
Claus Lykke. Han instruerede i at streife og 
garve dyreskind. Claus Lykke havde tændt 
op under wokken, og viste hvordan man 
også kan tilberede fasankød. Han havde 
også tændt op i grillen, hvor der blev grillet 
rådyrkød. Smagsprøver af begge dele blev 
uddelt i rigelige mængder.

Per instruerer de mange „fødselsdagsgæster“. Foto:Lasse Schmidt.

www.fjd.dk
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Naturformidler Claus Lykke streifer ræv. Foto: Lasse Schmidt.

  Brunch og smagsprøver var tilsyneladende 
ikke nok til at holde blodsukkeret oppe hos 
os mennesker, så der var eftermiddagskaffe 
med kager til. Lækkert.
  Alle synes at have haft travlt med alle 
mulige aktiviteter, så den ellers så obligato-
riske og morsomme pølseapportering blev 
helt glemt.
  Aftenen bød på dejlig festmiddag fra 
Kjær’s Køkken og bl.a. en Vizsla jubilæums 
vin til at slukke tørsten.
  Søndag morgen mødtes arrangørerne og 
de der havde overnattet på sovesal i telt 
eller B&B for at afslutte med en hyggelig 
morgenmad og oprydning.
  Som medlem af Dansk Vizsla Klub gen-
nem 21 år, fi nder jeg fortsat stor glæde i at 
mødes med gamle som nye medlemme. Der 
er altid inspiration og gode råd at hente. 
Videndeling er en selvfølge. Og er der 
noget vizslafolket kan er det at hygge sig 
sammen. Selv Sisi, min hund, hyggede sig 
med sine hundevenner. Ingen tvivl om at 
hun genkendte de hunde som hun tidligere 
har delt seng med eller været på jagt med.
  Så hvis du ikke var med i år, så overvej at 
deltage næste år på familiedagen. (Finder 
oftest sted i august).
  I anledningen af jubilæet er der også ble-
vet lavet sorte T-shirts med påtrykt tekst. Se 
nærmere på Vizslaklubbens hjemmeside.
  Til sidst et stort tak til jubilæumsudvalget 
og deres hjælpere for det store arbejde de 
havde lagt i, at vi alle skulle have nogle 
hyggelige stunder sammen.
  Randi ”bornholmeren”

Frikvarter. Foto:Lasse Schmidt. Vizsla jubilæumsvin smagte 
fortræffeligt. Foto:Lasse 
Schmidt.
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DANSK BRETON KLUB

Klubredaktør:
Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
Telf. 20 25 74 30
e-mail: ssj@gribskovens.dk

www.breton.dk

Kaldasker 2017 - 10 års jubilæum

Der var inviteret til Kaldasker for 10 år i 
træk på Kirsten og Kelds dejlige sted.
  Kaldaskerne havde igen i år lavet det store 
forarbejde, så pladsen var klar til at mod-
tage alle deltagerne som skulle deltage på 
apporteringsprøverne og udstillingen.
  Fredag begyndte folk at dukke op med de-
res campingvogne, vejret var godt og gamle 
venner mødes.
  Og ja, hvor mennesker mødes, bliver der 
også hygget igennem med vin og hjem-
melavet øl. Der blev hygget så meget, at 
der lørdag morgen var nogle tømmermænd 
der skulle plejes. Panodiler er i høj kurs på 
sådan en morgen, og når man ser virknin-
gen, så er det ikke opreklameret. Alle kunne 

være med igen, selv om nogle sov lidt 
længere end andre.
  Det blev lørdag morgen, og nu skulle 
slaget stå. Desværre var der ikke helt så 
mange tilmeldte som normalt, men Anni fi k 
presset de sidste, og prøven kunne starte. 
Vejrguderne havde ikke lovet det bedste 
vejr, men A prøvens første hunde kunne 
starte op, her bestod alle hunde. Nu var det 
ved at være middag, og Vorherre åbnede 
sluserne, så frokosten blev spist i ro og fred. 
Da der kom ophold i vejret, skulle de sidste 
3 løbske tæver afprøves. 1 bestod mens to 
dumpede.
  Jørgen Berdin og Malte kunne derefter 
kalde sig vinder af A prøven.
  På B prøve startede der kun 5 hunde.
  Her dumpede alle hunde på nær 1 slæbet, 
og Peter Strandgaard kunne sammen med 
Ella kalde sig vinder af B prøven. Som alle 
sagde, heller en velfortjent 3 præmie end 
en ufortjent 1 præmie. Ella kan jo ikke gøre 
for, at hun har en grønært til fører.
  Efter prøven var der ophold inden aftens-
maden, og nogle af dem, som var kommet 
lidt sent i seng om fredagen, kunne nu 
indhente lidt søvn, så de kunne være klar 
til aftenens fest, og feste igennem endnu en 
nat.
  Vi måtte desværre i år undvære Pernilles 
fantastiske mad, da hun og Henrik havde 
valgt at tage til bryllupsfest i stedet (og det 
forstår vi så ikke?). Vi gik dog ikke sulten 
fra bordet, da der alternativt var bestilt mad 
udefra.
  Aftenens underholdning bestod af ameri-
kansk lotteri, hvor der igen i år var skaffet 
masser af fl otte præmier, ligesom vi skulle 
have udnævnt årets Kaldasker. 
  Nogle af de nominerede til titlen, var 
ufortjente blevet nomineret pga. manglende 
instruks, mens andre nomineringer var 
meget velfortjent. 
  Vinderen har aspireret til dette i mange år, 
og Ellas fører blev opgraderet fra Grønært 
til Kaldasker, da Peter Strandgård velfor-
tjent kunne smykke sig med titlen.
  Der var mange begrundelse for titlen, men 
det havde igen i år noget at gøre med ben, 

dog med en tvist om ikke at gå med un-
derbukser, åbne lynlåse og servitricer som 
grinene smiler til Peter.
  Og mon ikke, der var et par stykker, der 
med deres adfærd aspirerede til titlen til 
næste år!

Søndag og endnu en morgen stod for døren, 
og i år var det ikke hanen som vækkede 
os, men Jens og Annis hvalpe, der højlydt 
legede i Kelds hundegård.
  Puha, nogle var mere kvæstet end andre. 
2/3 af de personer som skulle stille hund i 
Brugsklasse tæver, lignede noget som kat-
ten havde slæbt med ind. Deres præstation 
i ringen gik rent ud sagt op i lort, men med 
hjælp fra dommer og publikum, blev klas-
sen alligevel gennemført.
  Anne fra Tyskland var ankommet som 
dommer, og der var tilmeldt 15 hunde til 
udstillingen.
  Anne tog sig god tid i ringen for at lave en 
god bedømmelse af hundene. 
  Mange af hundene var af høj kvalitet, og 
på dagen faldt der 6 CK. 
  Jens og Annis Grand’s Uniq Itro kunne 
kalde sig DKCH efter udstillingen.
  Finn Olsen med Schiøholm´s Dax blev 
bedst i modsat køn, mens Benny Kuhlmann 
og Klaphattens Dudi for andet år i træk blev 
BIR. 
  Dudi er nu fuldcertet, og mangler kun en 

Årets Kaldasker 2017. Foto: Anni Hansen.

Kaninapport. Foto: Anni Hansen.
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1 præmie på markprøve, for at kunne kalde 
sig DKCH. Så Hr Kuhlmann. I GANG.
  Efter prøven var der almindeligt opbrud, 
campingvogne skulle tages ned, telte skulle 
pakkes sammen, remedierne skulle pak-
kes væk og nogle skulle have avanceret 
starthjælp. 
  Vi har haft en dejlig weekend med masse 
af skønne mennesker, som deler samme 
passion for den skønne lille breton. 
  Vi vil gerne takke Kaldaskerne for det 
store arbejde, som de ligger i denne dejlige 
weekend.
  Tak til Anni for igen at have udført prøve-
leder jobbet til punkt og prikke, så det hele 
kunne gå op i en højere helhed. 
  Vi vil også sige tak Laurits og Theodor 
for hundepasningshjælp, ligesom vi vil sige 
tillykke til vinderne.
  Og til sidst skal der lyde en tak til alle 
jer, som vælger at bruge tid til at deltage i 
klubarrangementerne rundt om i landet, om 

Enhver lighed med personer og hunde i ne-
denstående fortælling er næsten utilsigtet.

Det er de underligste oplevelser man af til 
tildrager sig, når man bevæger sig rundt 
i en hård og brutal jagthundeverden. En 
verden, hvor man kun med præmieringer og 
placeringer viser sit værd. Vejen til succes 
kan være ekstrem hård og brutal – specielt 
for hunden – og hundeføreren skal have hår 
på brystet. 

Første gang jeg mødte Pelle var på en 
træningstur. Pelle var da 13 måneder gam-
mel, og han er en stor, fl ot og på alle måder 
dejlig hanhund. Pelle er fysisk stærk, vil 
gerne gå på marken og er nok ikke hel nem 
at dressere. Pelle fattede hurtigt interesse 
for markarbejdet på den pågældende træ-
ningstur.
  Der gik ikke lang tid før alle havde 
bemærket Pelle. Pludselig stak Pelle frem i 
terrænet – med snor på og føreren halsende 
bagefter. Han var ikke sådan at holde 
tilbage. Især ikke over for de to hunde, som 
var i gang med deres slip. Da dagen var 
forbi, var det Pelle de rutinerede hunde-
førere gik og hviskede om.- Han er god 
!. - Han har talent !. - Synd at føreren er så 
urutineret !. - Den hund ville jeg gerne eje 
!. O.s.v.. Der var mange blandt de tilstede-
værende, som gerne ville have haft Pelle i 
deres stald.

Pelle og fører dukkede op igen til apporte-
ringstræning. Det startede katastrofalt. Det 
var vist gået lidt hurtigt med at komme ud 
af døren, så Pelle havde fået et orange mar-
keringsbånd på som halsbånd. Nævnte jeg 
at Pelle er stor og stærk ? Pelle kunne godt 

mærke, at der ikke var helt styr på tingene, 
og det var ikke få gange, vi bemærkede en 
noget frustreret fører løbe efter sin hund, 
når den fandt på svinkeærinder under træ-
ningen. Men, det skete nu også et par gange 
at Pelle løb rundt med en due i munden.
  Igen blev Pelle (og fører) det store samta-
leemne. Denne gang meget åbenlyst. Pelles 
fører blev nærmest omringet, da det blev tid 
til en godnat-bajer. - Du må kontakte nogle 
rutinerede labrador-folk, hvis du skal have 
styr på den hund !. - Ja, eller én, der er vant 
til at dressere hunde på den hårde måde!. 
Velmente råd fra de fremmødte.
  Så skete det. Èn af deltagerne foreslog 
forsigtigt, om ikke det var en ide at sælge 
Pelle til en mere rutineret fører og anskaffe 
sig en nemmere hund. Til Pelles førers ros 
skal det fremhæves, at han/hun tog debatten 
med stoisk ro. Han/hun takkede pænt for en 
hyggelig aften, pakkede Pelle og tog hjem. 
Godt klædt på til træning på privaten og 
med mange indtryk i bagagen. 
  Selv om Pelle og fører havde forladt 
træningsarealet fortsatte diskussionen. Pelle 
skulle sælges ! Hvem kendte en rutineret 
hundefører, som var på udkig efter en ny 
hund ? - Nå ja, hvad med …    …. ?. - Jeg 
ringer til ham, når jeg kommer hjem! var 
det sidste ord i diskussionen om Pelle. Og 
så var Pelle solgt.

Nu tror jeg faktisk ikke Pelle var til salg, 
og jeg ved fra pålidelig kilde, at de ”kloge 
folk” besindede sig og indstillede salget af 
Pelle. Pelle er en af de hunde, jeg selv har 
tabt mit hjerte til, og det er nu ikke fordi vi 
har fødselsdag på samme dag. Jeg håber en 
dag at se Pelle på klubbens hanhundeliste, 
selv om jeg ved det bliver svært – både for 

Pelle og hans fører.
  Jeg har ikke set Pelle efter den famøse 
træningsaften, hvilket bl.a. hænger sammen 
med, at jeg og min hund ikke fulgte trænin-
gen til ende. Til gengæld har jeg tiltusket 
mig et billede af Pelle, som jeg elsker at 
tage frem og kigge på. Her sidder Pelle nok 
så fornøjet og med et frækt glimt i øjet. I 
munden har han en due apporteret på fl ot-
teste vis. Og, så er det ligesom han tænker:
  Så ka´ de lære det !
  Hundeføreren
  PS: Pelle blev 14 år og blev far til 16 
dygtige hvalpe

det er hos Kaldaskerne, hos Midtjyderne, 
hos Mafi oserne eller hos os Fakkeløjter. 
Uden jer kan vi ikke have den aktive dejlige 
klubånd, vi har omkring vores dejlige lille 
breton. Vi ses næste år.

  Hilsen
  Æ Fakkeløjter, Jan og Winnie 
  PS. For resten så fi k vi vist ikke talt hund, 
så det må vi nå til næste år.

Den aften Pelle blev solgt

Pelle. Foto: Kim Askgaard.

Bim Schiøholms Dax v/Finn Olsen og Bir Klaphattens Dudi v/Benny Kuhlmann sammen med dommer Anne 
Eissing, Tyskland. Foto: Anni Hansen.
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Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding. 
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57. 
e-mail: bento@bbsyd.dk

www.pointerklub.dk

En driftig landmand, der tænker på markvildtet
Jeg er så heldig, at jeg kan træne mine 
hunde hos en del af omegnens landmænd, 
og i den forbindelse har jeg set, at fl ere og 
fl ere af dem lige så stille har iværksat større 
eller mindre forbedringer for markvildtet.
  De starter oftest med at opsætte foderauto-
mater på deres marker. Ikke alle automa-
ter er lige velplacerede, idet man ikke er 
klar over, hvor bl.a. agerhønsene ynder at 
opholde sig. Efter en lille snak om hvor på 
markerne hundene fi nder fuglene, får vi an-
bragt automaterne de rigtige steder. Enkelte 
får også lavet en lille sø, eller renset op i 
nogle vandhuller på ejndommen.
  Derimod kniber det med oprettelse af 
vildtagere, barpletter med videre. For nogen 
skyldes det frygten for bureaukratiet, man 
skulle jo nødigt blive trukket i hektarstøt-
ten, så hellere lade være. Enkelte forsøger 
sig lidt, men man mangler vejledning.
  En af de gårdejere, der er kommet godt 
i gang, er Christian Ravn, Brøstrup, ved 
Rødding her i Sønderjylland. Christian er 
en person, som ikke er kendt af ret mange 
i pointerkredse. Det er vel kun klubbens 
formand og undertegnede, som ved hvem 
han er.
  Flemming og Christian har siddet i Dansk 
Frøavler Forenings bestyrelse og jeg har 
kendt Christian fra han startede i folkesko-
lens 1. klasse. Jeg var hans klasselærer til 
og med 7. klasse. Det dæmrer måske lidt, 
for en del midtjyske medlemmer, når jeg 
fortæller at hans morfar var Aage Jensen, 
Kennel Sejbækgaard. I 2009 skænkede 
Christian en mindepokal for Kennel Sej-
bækgaard, den er udsat på DKK’s forårs 
Mesterskabsprøve, den uddeles til næstbed-
ste pointer. Pokalen tilhører DPK.

Christian startede allerede for små ti år 
siden med at lave små pletter med vildt-
planter, og efterhånden er det blevet til 
større og fl ere vildtstriber og barpletter. I 
år er det blevet til en to hundrede meter 
vildtstribe ved hegn. En af striberne er på 
150m med vildtplanter afbrudt af barpletter, 
den danner skel mellem to kornafgrøder. 
De små hjørner med vildtplanter, såsom Billedet taler næsten for sig selv. Her har vildtet det godt. Alle steder, hvor det er muligt, laves der noget for 

markvildtet. Her følger vildtageren følger bækkens bredder. Foto: Bent Olsen.
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solsikker, lidt fordermarvskål og bønner er 
ikke glemt. Foderautomaterne står de ste-
der, hvor vi ved både agerhøns og fasaner 
kommer.
  I 2012 hvor DJU havde 75 års jubilæum, 
blev Danmarksmesterskabet afholdt i Søn-
derjylland, med Standkvarter på Gram Slot. 
Jeg blev spurgt, om jeg havde mulighed for 
at stille et formiddags- terræn til rådighed 
på dagen. Jeg sagde ja, da jeg vidste, at 
terrænerne i Brøstrup husede fl ere vilde og 
stærke fl okke af høns og lidt fasaner, samt 
at jeg havde reserve terræner også godt 
besat med fugle til rådighed. Desværre 
lykkedes det ikke for hundene at sætte de 
fugle, der var på markerne eller også stod 
de af i utide. En roemark sidst på formidda-
gen reddede hundene og alle fi k chance for 
fugl, med mere eller mindre udbytte.

En af de ting, der har overrasket Christian 
og hans familie mest, er den store mangfol-
dighed af insektarter, der er i vildtagerne, 
så det animerer til, at det med sikkerhed, 
fremover vil være vildtagere, lærkeplet-
ter fodring fra efterår til langt ind i næste 
års yngletid. Der udsættes ikke agerhøns 
på ejendommen. Det vil kun forstyrre den 
vilde bestand. Der udsættes kun omkring 
15 fasaner årligt. De går i en voliere fra de 
er mellem seks og ti uger. Det er min udgift 
for at kunne træne mine hunde på Christi-
ans 250 ha veldrevne marker. 
  Bent Olsen

Jubilæumsprøven vil være delt mellem 
Sjælland og Fyn.
  Program ser således ud: Vi starter på Sjæl-
land på Hotel Strandparken i Holbæk som 
standkvarter.

Tirsdag den 3. april (Holbæk): Uoffi cielt 
Unghunde grandprix for alle racer. Delta-
gende hunde skal være præmieret med 1 
UK. Hunde der er start berettiget til Dansk 
Jagthunde Derby 2018 kan stilles. Der vil 
være middag på Hotel Strandparken.

Onsdag den 4. april (Holbæk): Vinder-
klasse for alle engelske racer. Der uddeles 
Cacit og Reserve Cacit. Der vil være 100 
års Jubilæums festmiddag om aftenen 
på Hotel Strandparken i Holbæk. Under 
middagen vil der være præmieuddeling for 
Unghunde Grandprix og Vinderklassen.

Torsdag den 5. april (Holbæk): Jubilæums 
udstilling. Der inviteres en udenlandsk 
dommer. Torsdag eftermiddag fl ytter 
hovedprøven standkvarter til Vissenbjerg 
Storkro på Fyn. Middag afholdes på Vis-
senbjerg Storkro.

Fredag den 6. april (Vissenbjerg): UK/
ÅK. Matchning af bedste unghund. Der 
vil være middag på Vissenbjerg Storkro og 
herefter Generalforsamling kl. 20.00.

Lørdag den 7. april (Vissenbjerg): UK/
ÅK. Herudover vil der være UKK for alle 
unghunde med 1. præmie og ÅK match-
ning om eftermiddagen. Da vi kun fylder 
100 år en gang og for at sikre, at vi alle 
kan huske det, bliver der afholdt 100 års 
Jubilæums festmiddag igen om aftenen på 
Vissenbjerg Storkro. Der vil være levende 
musik efter middagen.

Søndag den 8. april (Vissenbjerg): UK/
ÅK og Vinderklasse. Om eftermiddagen vil 
der være præmieoverrækkelse for vinder-
klassen og afslutning.

Lidt praktisk: Pointerklubben har reserve-
ret mange værelser på de to standkvarterer. 
Deltagere skal selv bestille værelser, di-
rekte hos hotellet. Husk at nævne i deltager 
i Pointerklubbens Jubilæums prøve.
Standkvarterer: Hotel Strandparken, Ka-
lundborgvej 58, 4300 Holbæk. Tlf. 59 43 
06 16. Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 
30, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 47 38 80
  Fortæring: Værelser er inklusive morgen-
mad. Morgenmad, frokost og aftensmad 
kan bestilles via Pointerklubben hos Anny 
Diederichsen. Der vil komme mere infor-
mation om priser og bestillinger senere.
  Bestyrelsen glæder sig til at se Jer alle til 
en festlig uge.

100 års Jubilæum i 2018

Noget af det, der har undret Christian og hans familie 
meget, er de mange insekter, som tiltrækkes af fauna-
striberne. Foto: Bent Olsen.

Foto: Bent Olsen.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

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

www.engelsksetterklub.dk

Vinden blæser frisk over Trehøjes Hede

Søndag er vist ikke en snak vejr, - med 
mindre vi tæller det at tømme gummistøv-
lerne for vand med. Lørdag derimod: Sol 
med løst skydække, tempereret så hunde og 
førere ikke kogte. Godt med vind og bølger 
af violet lyng, der sender ”skumsprøjt” af 
pollen afsted som kølvand, når hundene 
pisker igennem.
  Fugle? Ja, de var der, og de kom her og 
der. Selv om fl ere hunde markerede for 
fugl, kunne de ikke lokalisere dem, når de 
skulle rejse. Eksempelvis havde min hund 
om eftermiddagen to situationer i træk, hvor 
den først gik rimeligt frem og rejste agerhø-

nen (uden at prelle).
  Kort efter igen stram stand (jeg tror 
nærmest, at den står på fuglen). Dykker 
på ordre ned i lyngtuen, men intet sker. 
Hunden snuser og roder, så længere ud, ron-
derer, igen hen til tuen og atter stram stand. 
En gang mere ned i tuen, men intet sker. Til 
sidst er det så min støvle, der får fuglen op; 
jo, den var inde i tuen.
  Og min køter var ikke ene om at have 
besvær med at få fuglene på vingerne. 
Måske var pollenskyerne så massive, at 
de bedøvede hundens lugtesans, således at 
”fi nlokaliseringen” svigtede. Måske skal vi 

træne vore hunde i ”rævedyk”? Som ræven 
praktiserer det efter mus under sne.
  Men Knud havde igen lavet et fl ot arran-
gement; i år med hjælp af Jan og Anne.
  Patrick

  PS: Glemte at nævne formiddagsslippene, 
hvor jeg på vej tilbage til bilerne slipper 
min unge borderterrier. Poul Aagaard snak-
ker om, at det måske er den, der skal fi nde 
fugl. Og det gør den, rejser præcist. Og den 
preller ikke.  

Stand i heden. Man skal nok til det skotske højland for at opleve noget, der er lige så smukt. Foto: Patrick Eggers.
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Årets familieweekend blev en overvæl-
dende succes. I perfekte rammer på Jan 
Andreasens ejendom blev den traditionsrige 
begivenhed afviklet.
  Der var solid tilslutning til såvel udstil-
ling som apporteringsprøve. Og sidst, men 
ikke mindst: Det sociale samvær var af høj 
klasse; Jan Andreasen havde virkelig isce-
nesat denne vigtige del på allerbedste vis. 
  Der er vist mange, der allerede glæder sig 
til næste år.

Festlig familieweekend

BIR: Queen, Line H. Clausen og BIM: Nordvestjydens 
Jojo, Michael Strømberg. Foto: Kenneth Asmussen.

Tre engelske settere klarede at blive bedste 
”stående” hold på Den Fynske Racedyst. 
88 point var nok til at sikre sejren foran de 
ellers sejrsvante ruhår.
  I bund og grund er kravene til racedy-
sternes prøvekrav elementære, men derfor 
er det såmænd alligevel en præstation at 
skrabe 88 point sammen. Der skal ikke så 
meget til for at smide et point eller to hist 
og her.
  Men Anders Varming med Lammefjordens 
Monty og Ove Madsen med Midtfyns Cato 
scorede begge ”fuldt hus”, og så kunne 
klubredaktøren med Heegaards Max nøjes 
med 28 point.
  I tilgift til holdsejren præsterede Lam-
mefjordens Monty at blive bedste hund 
individuelt.
  Det hyggelige samvær med hundeførere 
fra andre klubber og det godmodige drilleri 
hundeførerne imellem er i øvrigt en væsent-
lig del af racedysterne.

Engelske settere på Fyn vandt racedysten

Det fynske vinderhold, Anders varming, harris jensen og Ove Madsen. Privat foto udlånt af Harris Jensen.

Jens Aage Madsens dejlige tævehund blev i slutningen af august 
parret i Ukraine. Ikke af en ukrainsk hanhund, men såmænd af 
Jan Andreasens velkendte Senjas Messi.
  Men da Piteraq blev højløbsk, skulle Jan og Messi på jagt i det 
store land mod øst. Jan reagerede med vanlig beslutsomhed: Tæ-
ven kom med på en lang, lang køretur gennem Tyskland, Polen 
og Ukraine.
  En af de øvrige danske jagtdeltagere fi k skadet sin hund, og da 
denne hund, udover jagten, også var tilmeldt en anerkendt ukra-
insk markprøve, fi k Piteraq lov til at indtræde på den ledige plads 
i kataloget; hun blev afprøvet som sidste hund i et solosøg.
  Og Piteraq viste et fremragende søg, sluttede med en stram 
stand og rejste kontant og præcist en vagtel. Og føreren kan 
berette, at vagtler faktisk er overordentlig besværlige at nagle 
og rejse. Det kunne Piteraq, og hun blev minsandten kåret som 
prøvens bedste hund.

Piteraq vandt ukrainsk markprøve

www.fjd.dk
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail: karlantondahl@gmail.com

www.dgsk.dk

DGSK vil gerne bede om din mail adresse
På sidste generalforsamling tog vi hul på 
et emne, som vi i bestyrelsen har drøftet 
et stykke tid. Bestyrelsen ønsker at følge 
tidens trend og begynde at kommunikere 
med klubbens medlemmer via email i stedet 
for at sende breve pr. post. 
  Overgangen til email-korrespondance i 

stedet for papir skal ske ”ad frivillighe-
dens vej”. Vi ønsker med andre ord ikke at 
trække e-mails ned over hovedet på samt-
lige medlemmer i et hug, men beder dem 
der vil modtage materiale pr. mail om at 
registrere deres email adresse på klubbens 
hjemmeside. De der ikke reagerer på dette 

ønske fra klubben vil naturligvis fortsat 
modtage alt relevant materiale pr. post som 
hidtil.
  Du kan registrere din email adresse på 
hjemmesiden på et menupunkt øverst på 
siden

Har du en scanner på din telefon kan du også anvende denne QR kode til at registrere dine 
oplysninger

Denne registrering kan sågar også klares via klubbens Facebook side – I menuen på ven-
stre side er der et menupunkt til det samme:

www.fjd.dk
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Klubben kan spare en masse penge, hvis vi 
får accept fra jer til at sende f.eks. årsbe-
retning, indkaldelse til generalforsamling, 
regnskab m.m. pr. mail frem for at sende en 
papirudgave. Samtidig vil et mail kartotek 
over klubbens medlemmer kunne anvendes 

til at sende målrettet information til med-
lemmerne med aktuelle tilbud i klubregi. 
Den mailliste der bliver dannet herved vil 
naturligvis også blive brugt til at informere 
om aktiviteter i klubregi, nyhedsformidling 
mm. Den gamle mailliste vi har brugt hidtil 

vil blive udfaset så vi beder om at du regi-
strerer på ny hvis var på den gamle liste. 
  Vi håber på en positiv modtagelse og mu-
ligheden for at spare omkostninger. 
  DGSK’s bestyrelse

Weekenden d. 12 -13. august 2017 have 
Irsk setter klubben og Gordon setter klub-
ben arrangeret fælles træning i roer på Dar-
ket på Lolland, hvor min far og jeg deltog. 
  Ideen med træningen var at tilbyde delta-
gerne træning af forskellige situationer som 
søg i roer, stand, sekundering og ro i opfl ugt 
og skud. Deltagerne havde på forhånd 
tilmeldt deres hunde efter niveau således at 
alle havde den bedste mulighed for at opnå 
optimal træning. 
  Lørdag morgen mødtes vi alle på Darket 
og blev delt ind i 4 hold med hver deres 
holdleder og derefter var der afgang til 
nogle fantastiske terræner omkring gården. 
Vejret var ikke helt med os men på trods af 
nogle ordentlige regnskyl blev der trænet 
hund på livet løs. Der var mange gode 
lærerige situationer for både hunde og 
hundefører. Dagen gik og om aftenen under 
middagen gik snakken løs om dagens begi-
venheder og det var tydeligt at alle havde 

Træning i roer på Darket på Lolland

Klar til roerne. Foto: A.P.J.
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haft en god dag. 
  Søndag morgen mødtes vi igen til morgen-
mad og der blev sat nye hold. Derefter gik 
turen ud i terrænerne til nye udfordringer og 
oplevelser. 
  Det var spændende at være med og se på 
alle de fi ne hunde i aktion. Det var sjovt at 
se hundeførernes reaktion når hundene gik i 
stand. De blev helt opslugte og meget kon-
centrerede og det så til tider ud som om de 
selv stod i stand. Når hundene rejste fuglen 
var der forskellige reaktioner fra hundefø-
rerne. Nogle gange var de helt i ro og andre 
gange løb de råbende efter hunden udover 
marken. Det var ret sjovt at se på og jeg fi k 
taget en masse gode billeder. 
  Jeg havde en rigtig god weekend og det 
var rigtigt hyggeligt at være sammen med 
så mange dejlige hunde og fl inke menne-
sker, og jeg kunne helt sikkert fi nde på at 
tage med igen.
  Emilie Møller Jensen

Emilie og hund. Foto: A. P. J.

Ro i opfløj
Til klubweekenden i på Uge Camping 
havde prøveleder Robert Paulsen fået den 
ide at der skulle tilbydes træning af ro i 
opfl øj på duer - ved en erfaren instruktør. 
Sådan en blev fundet og man hentede også 
en 50-60 duer i Rødekro om omegn. Da 
seancen var overstået, var selv de mest 
skeptiske sjællendere faldet til ro og kræ-
vede opfølgningskursus.
  Med gode menneskers hjælp blev der i 
løbet af meget kort tid der arrangeret to 
kurser: et i Jylland ved Bramming og et 
på Sjælland på Tuse Næs.  Erling Clausen 
forestod undervisningen begge steder, 
på egne duer og lagde jord til i Jylland – 

Klaus Olsen på Tuse Næs stod for arran-
gementet på Sjælland og lagde både duer, 
jord og hyggelige rammer til en fi n formid-
dag. Tilslutningen til træningen som blev 
annonceret med kort varsel på hjemmesi-
der og facebook var langt over forventning. 
20 ekvipager fordelt på de fl este engelske 
racer samt et par enkelte kontinentale fi k 
trænet ro i opfl øj og skud, sekundering og 
fi k et par rigtig hyggelige timer til at gå 
med det. 
  Hvis der er interesse for det ser vi om 
ikke vi for arrangeret et par ture til - før 
prøvestart i foråret! 

Erling Clausen instruerer. Foto: A. P. J.

Hofjægermester Preben Frederik Ahlefeldt-
Laurvig Bille (1880-1946), blandt andet 
ejer af Egeskov slot, var blandt stifterne 
af Dansk Gordon Setter Klub. Han blev i 
1922 valgt som klubbens første formand 
og blev senere udnævnt til klubbens første 
æresmedlem.
  Han var længe før klubbens dannelse en 
trofast Gordon setter mand, der med sine 
fortrinlige Gordons prægede udviklingen. 
Som fremragende jæger forstod han at 
værdsætte Gordon setterens præstationer i 
forbindelse med dens smukke ydre. Med af-
kom fra fra kennel Rask, ”Fly(Rask) Palb” 
blev der sat en parring i stand med med den 

norske Gordon setter ”Dashing Bright”, 
hvorved frisk blod kom til landet med stor 
virkning. P. Ahlefeldts indsats og interesse 
var stor og med sikker hånd afstak han mål 
og veje for den nystiftede klub. Han var 
formand indtil 1929, hvor han i årets løb 
trak sig tilbage grundet helbredshensyn og 
overlod formandsposten til næstformanden, 
V. Christiansen.
  Tekst og billede sakset fra DGSKs jubilæ-
umsårbog 1971-72.

Ved du hvem P. Ahlefeldt-Laurvig Bille var?

P. Ahlefeldt-Laurvig Bille
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DANSK IRSKSETTER KLUB

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

www.irsksetterklubben.dk

Vellykket klubweekend 2017
For tre. år i træk afholdte DGSK & DISK 
Klubweekend for hele familien. I år blev 
det på de velkendte arealer omkring Uge 
Camping i Sønderjylland. Et meget ideelt 
sted, hvor både udstillingen og apporte-
ringsprøven kunne afvikles i gå afstand fra 
hytter og campingvogne.
  Robert Paulsen og Christina Petersen stod 
i spidsen for Klubweekenden og havde 
selvfølgelig gode hjælpere bag sig igennem 
hele weekenden. Christina Bak var vanen 
tro udstillingsansvarlig og havde inviteret 
Hans Peter Clausen til at dømme de 15 
Gordon Settere og ni Irsk Settere der var 
tilmeldt. Sarah Jensen og Line Clausen var 
hhv. sekretær og assistent, hvilket gjorde at 
tingene bare kørte uden problemer.
  Efter at Gordon Setterne havde fået 
bedømt deres 15 hunde, var det så Irsk 
Setternes tur. Som sagt var der ni hunde 
tilmeldt og heraf kom de to hunde fra Tysk-
land og tre fra Holland. Der skal ikke den 
store hovedregning til at fi nde ud af, at kun 
fi re danske hunde skulle bedømmes. Her 
er vist tale om et udviklingspunkt! Efter 
en god og forklarende kritik af hver enkelt 
hund i afslappet atmosfære, kunne Vilslev 
M. Zoe (Erin vom Kappellenpfad – Vilslev 
Josefi ne) v/Flemming Vilslev og Laban (J 

Janås Essoess – Unika) v/Laila Mortensen 
trække sig tilbage som BIR & BIM. Vilslev 
M. Zoe fi k sit 2. Certifi kat og da Laban 
desværre ikke er markprøvepræmieret blev 
certifi katet ikke uddelt til nogen hanhund. 
Kun for show’et skyld konkurrerede de 
2 BIR-vindere mod hinanden. Her vandt 
Gordon Setter Troldmarkens Ilova af 5. maj 
07 (Børgsjittens Dått No – Nørre Løgum’s 
Diva Af 5. maj 07) v/Lene Knuth. Det skal 
nævnes, at det var Ilova’s 3. Certifi kat og da 
Ilova har en 1. præmie ÅK på marken fra 
foråret 2017, så kunne ekvipagen trække sig 
tilbage som Dansk Eksteriørchampion.
  Efter udstillingen og grillpølserne skulle 
de to klubmestre i apportering fi ndes. 
Meget fornemt var der tre dommere (Brian 
Krogh, Sven Aage Vad & Erling Clausen 
fordelt på hhv. vand, kanin og duer), så 
de 24 hunde blev inddelt i tre grupper. En 
håndfuld Irsk Settere havde tilmeldt sig 
og da alle hunde havde været igennem de 
tre baner, stod fi re hunde med maksimum 
point; to Gordon Settere og to Irsk Settere. 
De skulle nu konkurrere om at blive prø-
vens bedste hund. To duer skulle hentes på 
tid. Først under festmiddagen, lørdag aften, 

blev resultatet offentliggjort. Nakkehages 
Bz Solveig (Glavaris Dv Ztorm - Hunting 
Tianna’s Blæs Becca) v/Anne Eliasen blev 
bedste Gordon Setter og prøvens bedste 
hund. Yobbo’s Calle (Klippeøen’s C.Tjako 
- Rosendales Frida) v/Christina Bak blev 
bedste Irsk Setter og vandt klubmester-
pokalen. Irsk Setter Ronja (J Janås Essoess 
– Unika) v/Helle Høst-Madsen og Gordon 
Setter Puronperän Unicka (Nørre Løgum’s 
Beckham - Imingens Et Datter) v/Lorentz 
Clemmesen, måtte se sig slået med få 
sekunder. Erling Clausen udtalte at alle 4 
hunde havde præsteret at hente de 2 duer på 
langt under 1 minut.
  Søndag formiddag havde mange tilmeldt 
sig træning i ”Ro i opføj” med Erling Clau-
sen som instruktør. En træning, som efter 
sigende var særdeles god.
  DISK takker de medlemmer som deltog 
i weekenden, de medlemmer som hjalp til 
på den ene eller anden måde og sidst men 
ikke mindst DGSK for hyggeligt samvær 
og godt samarbejde. Tak for i år og vi ses 
forhåbentlig igen til næste år.
  Christina Bak

To Tyske og tre Hollandske IS deltog i klubweekenden. Foto: Christina Bak.

Fra venstre Helle Høst Madsen med Ronja og 
Christina Bak med Yobbos Calle der blev pokalvinder. 
Privatfoto (Christina Bak).

www.fjd.dk



61www.fjd.dk

Norsk Irsklsetterklubs 100 års jubilæum

Med tanke på en fantastisk tur til NISK 90 
års jubilæum i 2007, hvor mange af de del-
tagende til dette års 100 års jubilæum også 
deltog, var det med store forventninger 11 
gæve danskere drog mod nord onsdag d. 17. 
august. De fl este tog færgen fra Hirtshals, 
mens de to eneste fra hovedlandet (læs: 
djævleøen)- Ole Schmidt og undertegnede, 
tog et pitstop hos vores gode ven Stein 
Jørgensen i Oslo, inden vi kl. 04.00 torsdag 
drog mod det forjættede Dovre Fjell.
  Gunnar havde sørget for at leje hytter 
på Trolltun Fjellstue. Profdog havde med 
vanlig gavmildhed sponseret jakker og 
dækkener til de hunde der deltog i lands-
kampen. En meget trist meddelelse om at 
1. vinderen fra vores vinderklasse Diana 
var blevet afl ivet 2 dage for afgang, pga 
sygdom, kastede dog en mørk skygge over 
starten på turen. Til Sarah: DISK kondo-
lerer og håber du snart får en ny hund, at 
arbejde med. Heldigvis viste Sarah sit store 
format og deltog på turen og var med til at 
gøre den til en uforglemmelig oplevelse. 
Turen var tæt pakket med oplevelser og jeg 
vil derfor beskrive den dag for dag.

Torsdag d. 18. august. Der var arrangeret 
træning på Hjerkin terrænerne og vi mødtes 
kl. 9.30 på Troilltun Fjelstue. Med ca. 25 
km til Hjerkin var træningen i gang på Hjer-
kin kl. 10.30. Vi blev opdelt i to hold så der 
var rigelig sliptid til alle. Da disse terræner 
bliver brugt til træning, var det begrænset 
hvor mange ryper vi så, men en del af hun-
dene havde dog kontakt med ryper og vi fi k 
set to til tre gode situationer.

  Under træningen fi k vi helt uventet besøg 
af julemanden som i dagens anledning, 
havde iført sig ”Ole Schmidt” kostume, 
hundeglam og bjældeklang gjaldede over 
det ganske Hjerkin (på forhånd undskyld 
til udenforstående). Om aftenen havde 
Gunnar og Birthe lavet millionbøf til alle 
os danskere. Vi fi k besøg af Rene og Erica 
Meinertsen og der blev snakket hund og 
gamle dage til langt ud på aftenen.  Lidt for 
langt efter John Skovgårds mening, som på 
en meget diplomatisk måde gjorde opmærk-
som på at han absolut ikke kunne sove!

Fredag 19. august. Igen var der på træning 
på Hjerkin for udlændinge og parallelt med 
denne træning var der 100 års Jubilæums-
udstilling, som blev afviklet på Trolltun 
Fjellstue med Vigdis Nymark som dom-
mer. Om aftenen havde NISK i anledning 
af Jubilæet inviteret til grill, hvor der var 
bjerge af velsmagende grilmad. Aftenen 
blev afsluttet i vanlig stil i vores hytter med 
kaffe, fl ødeskum iblandet diverse smagsfor-
stærkere.

Lørdag d. 20. august. Norge, Finland, 
Sverige og Danmark havde hver stillet med 
3 hunde til denne Jubilæumslandskamp. Da 
de øvrige 3 nationer var på ”hjemmebane” 
i Fjellet var der ikke de store forventninger 
mht. placeringen af det danske hold.
  Det danske hold bestod af Settermosen 
Chantal, Kirstinekjærs Eddie og Settermo-
sen Charites og det skulle vise sig at over-
magten var for stor, og vores hundes rutine i 
fjellet var for lille. Ikke at vi faldt fuldstæn-

dig igennem, men det var tydeligt at vores 
hunde er dresseret en del mere til altid at gå 
i modvindssøg og være mere i kontrol.
  En suveræn vinder blev Sverige (77 point) 
med Norge på 2. pladsen (58 point) og lige 
i hælene Finland på 3. pladsen (56 point) 
og Danmark på 4. og sidstepladsen med 38 
point. Bedste hund blev Erin Vom Kap-
pelnphad med helt utrolige 38 point. Så vidt 
vides det højeste antal point der er givet i 
nyere tid.
 Bedømmelsen af hundene bliver foretaget 
efter det pointsystem, som man anvender til 
NM for hold i Norge. 
  Om lørdagen stillede Bjerkaasen’s Siff 
e/f Heidi Nørgård Jensen i Åben klasse og 
opnåede 1. pr. – det var første gang Sif blev 
sluppet i Fjellet, så det var en helt utrolig 
præstation – stort tillykke skal lyde fra 
DISK
  Lørdag aften var der offi ciel jubilæumsfest 
middag med 120 deltagende. Vigdis og Per 
Nymark fi k overrakt den Norske Konge’s 
fortjenst medalje, for deres utrættelige 
arbejde med den Irske setter og den stående 
fuglehund generelt. Udover at de selvføl-
gelig har gjort et fantastisk stykke arbejde, 
siger det også noget om den status den 
stående fuglehund har i Norge. Man kunne 
med et smil på læben spørge sig selv om 
Dronning Margrethe nogensinde har hørt 
ordet ”stående fuglehund”. 
  Bortset fra den fokus der var på Vigdis 
og Per Nymark foregik festmiddagen 
nogenlunde som en festmiddag på DISK 
Hovedprøve. Der blev uddelt præmier til 
alle deltagere i landskampen og dem der var 
præmieret i UK og AK blev hædret. Brian 
Krogh holdt en kort tale og overrakte DISK 
gave til NISK. Da NISK ikke bruger van-
drepokaler som vi gør, havde DISK valgt 
at give 3. stk. 100 års Jubilæumsbøger og 3 
stk. af vores nye ærespræmie med følgende 
proportioner: Et sæt skal tildeles 1.-3. Vin-
deren på NISK 100 års Vinderklasse som 
blev afviklet søndag og mandag.  

Søndag d. 21. august. Søndag blev der 
afviklet 1. dagen i vinderklasse. For dem 
der ikke er bekendt med måden hvorpå man 
afvikler en VK i Norge er her nogle ting 
som er forskellige fra den måde vi afvikler 
en VK på: Man tæller antal situationer når 
man rangerer hundene.
  Man har fast sliptid som er ens for alle de 
hunde der løbende er med i prøven.
  Man afslutter dog et slip før tid hvis den 
ene eller begge ikke holder klasseniveau 
(det kan være for mange chancer eller at 
hundene går for lidt)
  Man rangerer hunde efter hvert slip. Dvs. 
at man hele tiden ved hvor man ligger. I 
denne rangering betyder format og revi-
ering nogenlunde det samme som fart, stil 

Flemming Vilslev og John Skovgaard i pragtfulde Norske omgivelser. Foto: Frank Krøyer.
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og søg i Danmark.
  Der er 20 hunde på hvert hold. Der bliver 
gået i al slags vind.
  En vinderklasse kan være en dags (mindre 
end 20 hunde dog min. 10 hunde), to dags 
(mellem 20-60 hunde) eller tre dages (60-
200 hunde). Der kan indstilles seks hunde 
til at gå videre til på hvert hold. På denne 
prøve var der 60 hunde. Og der var 18 der 
kvalifi cerede sig til fi nalen om mandagen. 
Af de 18 var der ca. seks med fuglearbejde 
og 12 der gik videre på søg.
På vores hold var der fi re danske hunde som 
alle kun fi k et slip. Der var lidt bjældeklang 
i mit slip, så der røg min mulighed for at 
drille Ole. Danske hunde på de andre hold 
klarede heller ikke at kvalifi cerer sig til fi -
nalen. Med en rangering som nummer 7 var 
Red Garlic’s Red Pepper og Brian Krogh 
dog meget tæt på en fi naleplads. 
  Om aftenen spiste vi Fjell ørred som vi 
havde fået af vores terrænleder om torsda-
gen, Jan Erik Moastuen. Til hovedret havde 
Brian Krogh leveret det mest fantastiske 
oksekød – mange tak til begge.  

Mandag. 22. august. Da alle danskere 
var slået ud VK havde vi mulighed for at 
deltage i AK. På vores hold havde vi Jan 
Sperre som dommer. Jan var yderst kom-
petent og vi fi k en virkeligt godt indblik 
i hvordan en UK og ÅK prøve afvikles i 
Norge. Der kan max. være 14 hunde og 
med 70-80 min. til de fl este var det nogle 
trætte danskere, hunde såvel som førere, der 
vente tilbage til bilerne kl. 18.00. Der var 
ikke fugl i nogen af vore slip.
   Jane og Flemming Vilslev drog afsted 
mandag morgen, men havde gavmildt 

efterladt et bjerg af koteletter som vi spiste 
om aftenen.
  Man kan se billeder fra vinderne fra VK 
fi nalen på vores hjemmesiden.
Det tager noget tid at efterrationalisere alt 
hvad der er sket på sådan en tur, men med 
enkelte undtagelser havde vores hunde ge-
nerelt ikke helt det der skal til, for at klare 
sig i det Norske Højfjell. Selvfølgelig havde 
de ikke det, kan man helt naturligt tilføje 
- det havde vi heller ikke forventet. Vores 
måde at afvikle prøve og jagt i Danmark 
kræver en hel del mere kontrol af hundene 
og det fjerner helt naturlig en del hundens 
tryk på marken – og tryk skal der være i 
Norge hvis man skal spise kirsebær med de 
store.
   Man kunne forledes til at tro at Norske 
hunde går meget større end i Danmark, 
men faktisk er den mest optimale afstand til 
fører 200-400 meter i Norge, hvilket også 
er ganske almindeligt i Danmark. Men det 
er klart at når en hund går 400 m direkte ud 
terrænet, hvis der er medvind, kan det virke 
lidt voldsomt på en lavlands dansker.
  Der skal lyde en tak til de norske værter 
for et super arrangement og tak til de dan-
ske deltagere for at gøre turen mindevær-
dig. Der skal lyde en speciel tak til Kirsten, 
Birthe og Jane for at gøre turen nemmere 
for os der gik med hunde og en også speciel 
tak til Brian Krogh for ikke alene at have 
superbøffer med, men også betragtelige 
mængder af fl ydende kost.
  Vi tager en tur mere i 2027!
  Huskeseddel til 2027: Piskeris!
  Med venlig hilsen, Frank Krøyer 

Det Danske hold på fjeldet, fra venstre John Skovgaard, med Settermosen Chantal, Sahra Jensen, Gunnar 
Jensen, med Kirstinekjær´s D Eddie, Frank Krøyer, med Settermosen Charites. Privat foto (Frank Krøyer).

Det første der var i mine tanker, da jeg 
læste, at fi lmselskabet Nimbus, på DISKs 
hjemmeside søgte en Irsk Setter der skulle 
deltage i fi lms optagelser var, nu ikke igen 
en periode med mange selskabshunde. Jeg 
var straks tilbage i 1960 og 70érne, hvor der 
blev registreret 200 – 250 IS hvalpe hvert 
år, hvor de fl este blev solgt som selskabs-
hunde, og de færreste solgt og brugt som 
jagthunde.

Irsk Setter som film/jagt-
hund

  Efter besøg i biografen er jeg nu mere 
fortrøstningsfuld, jeg tror ikke, at det vil få 
betydning for antallet af hvalpekøbere, selv 
om fi lmen bliver set af mange mennesker. 
Christina Baks IS Kragereden Maggie er 
med i fi lmen ”Den bedste mand”, der hand-
ler om bokseren Jørgen ”gamle” Hansens 
liv, men Maggie spiller en absolut sekundær 
rolle, og der er slet ikke lagt vægt på dens 
meget smukke ydre. Efter fi lmen at dømme, 
har Jørgen også kun brugt hunden som føl-
gesvend under trænings og løbeturene rundt 
i parker og anlæg i Aalborg.
  At der stilles krav til en fi lmhund er en 
selvfølge, her nævnes i fl æng nogle af fi lm-
selskabets, - sundhed og sygdomsfri, lydig, 
social, glad, bevare roen, ikke stresset, til-
lidsfuld, opmærksom, og harmonisk. 
 Alle disse krav, og en del fl ere som f. eks. 
gode nerver, fast stand, fart, stil og jagtlyst, 
stiller man jo ganske naturligt til en almin-
delig god Engelsk stående jagthunds for-
ældre i dag, inden man køber en hvalp. Jeg 
var således ikke i tvivl om, at fi lmselskabet 
fi k en hund til optagelserne. I dag er det i 
modsætning til 1960 – 70érne kun ganske 
få, eller slet ingen nyopdrættede IS hvalpe, 
der ikke opfylder disse krav, da der stort 
set kun fødes IS hvalpe af Dansk Irsksetter-
Klubs kategori ”Elite brugshunde”, altså 
gode jagthunde, der opfylder langt fl ere 
krav end fi lmselskabet ønskede opfyldt.
  Christina Bak stillede til optagelsesprøve/

Fra venstre Christina Bak, Kragereden Maggie, og 
fi lminstruktør Mikkel Serup, under fi lmoptagelserne til 
Den bedste mand. Foto: Nimbus fi lm.
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carstning med Maggie og bestod selvfølge-
lig med glans. Prøven gik ud på at Maggie 
skulle følge med fi lminstruktør Mikkel 
Serup ud af mødelokalet uden Christina. 
Derefter gå op af trappen til første sal med 
ham og først gå ned igen, når Mikkel gik 
ned. Han har selvfølgelig set Maggie an, 
ved at observere om den blev ængstelig ved 
at forlade Christina. Da Mikkel Serup kom-
mer ned i mødelokalet igen med Maggie i 
hælene, sætter han sig på sin stol og Maggie 
sætter sig foran ham og kigger ham lige i 
øjnene, og han siger til fi lmassistenten, at 
Maggie er blevet hyret til optagelserne. 

Filmoptagelserne strakte sig over 11 
dage/nætter, i august, september og okto-
ber 2016, og skulle foregå i København, 
Vallensbæk og Aalborg. Det vil sige, at op-
tagelserne skulle foregå i en periode, hvor 
der normalt også trænes til efterårs jagt og 
markprøverne. I ugen op til Danmarksme-
sterskabet, måtte Maggie drage alene med 
fi lmholdet til Aalborg, da Christina netop 
i disse dage, ikke havde mulighed for at 
rejse med, på grund af sit arbejde. Maggie 
tjente til livets ophold ved fi lmoptagelserne. 
Christina oplyser, at Maggies fi lm arbejde 
har betalt markprøve gebyrerne til efteråret 
markprøver, både i åben klasse, brugsklasse 
og vinderklasse, for sig selv og sine to stald 
kammerater. Det er dog en ”sjat”, siger 
Christina, for tre hunde.
  Christina og John Bak blev den 13. juni 
2017 inviteret til Gallapræmiere på fi lmen 
”Den bedste mand” i Københavns store 
Imperial biograf, sammen med alle skuepil-
lerne, medarbejderne bag kameraer og en 
masser kendte mennesker. Desværre måtte 
Maggie ikke komme med i biografen, ellers 
ville den jo også tage rampelyset fra alle de 
kendte, mener Christina.
  I skrivende stund (ultimo juli) kan det 
læses i dagbladene, at fi lmen desværre ikke 
trækker det store publikum, så en stor bølge 
af Irsk Settere som ikke jagthunde, hos 
ikke jægere er forhåbentlig ikke i udsigt, 
men fi lmen vil jo om nogle år få præmiere 
i fjernsynet, og blive udbudt til salg, i alle 
landets supermarkeder, og derved komme 
ud til et meget stort publikum.  
  Det vil være ”rettidig omhu” hvis Dansk 
Irsksetter-Klub´s bestyrelse, ville beslutte, 
kun at anbefale IS hvalpe til salg med 
påtegningen ” Denne hund er avlet efter 
Dansk Irsksetter-Klubs og Dansk Kennel 
Klubs avls anbefalinger” i stambogen. 
  En jagthundeklub bør kun anbefale hvalpe 
efter jagthunde.
  Palle Krag.

Sommerens apporteringsprøver

Ved DISKs apporteringsprøve på Fyn var 
der tilmeldt 9 hunde. Prøven blev afholdt i 
dejligt hundevejr og pragtfuldt humør det 
er en fornøjelse at være prøveleder.
  Stor tak til dommer Lars Nielsen og hjæl-
per Svend Buckhave. Krageredens Maggie, 
ved Christina Bak blev prøvens bedste 
hund, og tildelt, Kennel Skovlykkes poka-
len. Vilslev Nemo, ved Erling Christensen 
blev bedste i UK, og tildelt Kennel Vestklit 
pokalen og Balders Fynbopokal som 
bedste fynske hund. Yobbo´s Calle, ved 
Christina Bak bestod med 30 point. Heg-
gelifjellets Rex, ved Knud Hansen bestod 
med 29 point, og Settermosen Chantal, 
ved John Skovgaard bestod med 24 point. 
Bedste ikke IS på prøven blev Pointer Mer-
trinelunds Tenna, ved Svend Buckhave, der 
fi k tildelt en ærespræmie.
  Til den Fynske racedyst blev Kragereden 
Maggie, og Yobbo´s Calle ved Christina 
Bak, og Heggelifjellets Rex, ved Knud 
Hansen udtaget. Holdet bestod med 82 
point, en meget fl ot indsats, men ikke nok 
til at vinde racedysten. Stort tillykke til alle 

der bestod.
  Helge Knudsen.

På apporteringsprøvene på Sjælland  har 
Kenzo ved Lasse Torn, bestået med max 
30 point, og blev bedste ikke GS på Dansk 
Gordonsetter Klubs prøve. Derudover 
bestod Æblevangens Evian, ved John Bak 
med point 30, Kragereden Maggie, ved 
Christina Bak, med 30 point, Loustic Des 
Demons De Gergovie, ved Ole Schmidt 
med 29 point, Ronja, ved Helle Høst, med 
27 point, Bomstærk Snelly G, ved Per 
Christophersen, med 30 point og Ronja, 
ved Helle Høst bestod med 30 point. Berta, 
ved Claus Olsen bestod med 29 point. Der 
har været afholdt tre prøver.
  På Dansk Pointer Klub for prøve ved 
Ryomgård, har Tommy Pedersen med 
Immuns May Thes bestået apporterings-
prøven med 30 point og blevet pokalvinder 
i åben klasse.
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle stort 
tillykke.

Fra venstre pokalvinder Christina Bak med Kragereden Maggie, pokalvinder Erling Christensen med Vilslev 
Nemo, Svend Buckhave med Pointer Mertrinelunds Tenna, ærespræmie som bedste ikke IS, og dommer Lars 
Nielsen. Foto: Helge Knudsen.

Runde fødselsdage
John Skovgaard Nielsen fylder 70 år i oktober.

Se nærmere omtale klubbens hjemmeside.
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Prøve på Fyn og Djursland
I 1907 blev markprøven (DKK og Dansk 
Jagtforening) afholdt ved Wedelsborg. Det 
var nogle andre forhold, der herskede den 
gang. Man var afhængig af toget, og da to-
gene fra øst og vest krydsede Ejby Station 
ved ottetiden, var det her man mødtes. 
  Noget var dog som i dag, for det ene tog 
var 15 minutter forsinket, men alle delta-
gerne blev bragt frem og kunne så stige op 
på de ventende vogne for at køre til Husby 
Kirke, hvorfra prøven skulle starte.
  14 hunde var tilmeldt i åben klasse, men 
kun 10 kom til start, og de blev således 
fremført parvis.
  Der blev uddelt en 1. præmie, tre 2. 
præmier og en enkelt 3. præmie. Og det 
begrundes i et referat fra prøven med, at 
det ikke skyldes mangel på anlæg hos 
hundene, men udelukkende mangel på 
øvelse.
  Videre hedder det, at dressørerne holder 
hundene for hårdt, så de slet ikke får lov 
til at vise, hvad de kan. De betegnes som 
forkuede individer, der ikke tør fjerne sig 
mere end en snes alen fra førerne. Atter og 
atter hagler det ned over hundene: - Dæk, 
dæk., og det tager fuldstændig modet fra 
hundene.
  I vinderklasse var der tre startende 
hunde, to hanhunde og en tæve. Der kon-
kurreredes særskilt i en prøve for hanner 
og en for tæver.
  Kampen mellem de to hanhunde frem-
hæves som særdeles seværdig. ”Gang på 
Gang var der Lejlighed til at beundre Dy-
renes Egenskaber og gode Dressur, og det 
blev snart indlysende for Dommerne, at 
det ikke ville være muligt at blive færdig 
samme Dag, når man skulde til Middag på 
Ejby Hotel kl. 7. Kl. ca. 5 afbrødes derfor 
Prøven, og man kørte til Hovedkvarteret”.
  Jo, det var vigtigt med festmiddagen, 
som markerede 10 året for Markprøveud-
valget, så derfor blev der holdt taler i rigt 
mål. Man får næsten fornemmelsen af, at 
de forskellige holdt taler for hinanden.
  Næste morgen mødtes man på Wedels-
borg Tinghus, og modsat førstedagen, 
hvor vejret havde været lidt tungt og gråt, 
var det nu smukt efterårsvejr med solskin 
og blå himmel.
  Man fortsatte duellen mellem pointerne 
Kuroki og Leo, og det endte med, at 
Kuroki blev sat som 1. vinder, da Leo 
ikke sekunderede, men blot dækkede på 
kommando.
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  Så var der den irske setter tæve Gissa, som 
skulle gå solo i tævekonkurrencen. Hurtig-
heden var ikke den samme som tidligere, 
men hun blev betegnet som en god og fuld 
ud brugelig hund og blev tildelt 1. præmie.
  Dermed blev irsk setter Gissa, ejet og 
ført af C. M. Pay, den første champion i 
Danmark. 
 Det skal også lige bemærkes, at samme C. 
M. Pay også var ejer og fører af Kuroki, der 
vandt hanhundenes konkurrence, så allerede 
den gang var der hundeførere, som skilte 
sig markant ud fra fl okken.

Tre Gordon Settere
I 1908 blev prøven afholdt meget sent nem-
lig d. 9. og 10. oktober på Benzon Gods, 
Djursland.
  I åben klasse var der tilmeldt 22 hunde, 
af hvilke de 18 mødte frem. På førsteda-
gen var der ikke den helt store tilgang af 
vildt, men enkelte hunde gjorde sig dog 
bemærket bl.a. Gordon Setter Dapper Nap. 
Kritikken lyder: ”Hurtigt, jordvindende, 
højt Søg. God Appel, rolig i Skud og for 
lettende Høns. God Apportør.” Trods fl ere 
kovendinger opnåede Dapper Nap alligevel 
1. præmie.
  De øvrige GS-ere havde knap så meget 
dommertække. Gordon setter Yrsa opnåede 
3. præmie. Dens søg var uskolet og meget 
hvalpet, men da den klarede en situation 
med fi n apport, fi k den 3. præmie.

  Gordon Setter Aase, afprøvet anden dag, 
opnåede ikke præmie: ”Ungdommeligt 
uforstående Søg i Roer, interesserer sig for 
meget for Lærker og Småfugle, slap, kun 
lidt markeret Stand. Rodede gentagende 
Gange Høns op i roer. Søget på åben mark 
bedre.” 
  15 år senere anser man Gordon Setterne 
for at være alle andre racer overlegne. De 
vinder stort set rub og stub på prøverne.
  Men i 1908 var pointerne klart i overtal. 
13 af de 18 fremmødte var pointere.
  I vinderklassen er der fi re hunde, og den 
blev vunder af pointer Kuroki. Da den også 
havde vundet vinderklasserne i 1906 og 
1907 blev den champion.  Det var altså an-
det år i træk, at C. M. Pay fi k en champion.
  Det er morsomt at læse, hvad man kunne 
fi nde på den gang, når prøven var slut.
  ”Man gik over Markerne op gennem 
Skoven, og på Stien mødte den lille Skare 
Stamhusbesidder Mylius og hans statelige 
Frue. Med udsøgt Elskværdighed ind-
bødes Deltagerne til at tage den berømte 
Hjortegang på Benzon i Øjesyn. Vogne fra 
Gjerrild Kro blev pr. Telefon dirigerede til 
Slottet, og til deres Ankomst blev der budt 
forfriskninger. Baron Rosenkrantz takkede 
Stamhusbesidderen for Terrainet, og under 
munter Samtale gik Tiden. Man takkede og 
kom i Vognene og rask gik det Grenaa.”
 
Kilde: Markprøver. L. P. Olesen, 1934.

Dommerne voterer på Wedelsborg i 1907.
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Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900 
Skjern. Tlf. 20161627
Email. dmk.kasse@gmail.com

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vis-
senbjerg. Tlf. 65967747
Email. kenthlange@gmail.com

LANGHÅRSKLUBBEN
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330 
Brande. Tlf.: 40515615 eller 97180360
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

DANSK WEIMARANER KLUB
Niels Møller Kongsbak. Viborgvej 308, 7830 
Vinderup. Tlf. 29440069
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

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

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

DANSK GORDON SETTER KLUB
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Mer-
løse. Tlf. 30331949
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for special-
klubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 
15. i månederne: februar, april, juni, august, 
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og 
omdeles af Porto Partner Aps.
 
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside: 
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82 
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthun-
den@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for an-
noncer mm: Conni H. Jakobsen, Gerrebæk-
vej 13, 6360 Tinglev. Tlf. 29 89 93 63. 
e-mail: ajagthund@hotmail.com.

Læserindlæg mm optages ved henvendelse 
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til 
redaktøren for den pågældende specialklub.

Udebliver bladet:  Så klik ind på FJDs hjem-
meside.

Adresseændringer: Meddeles til special-
klubkassereren.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Klubberne for de stående 
jagthunde 

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber 
for Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrup-
vej 32, 7800 Skive. Tlf.: 40 31 88 35. e.mail: 
formand@fjd.dk

FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle 
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93 
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

FJDs kasserer: Ole Dahl Madsen, Kvot-
trupvej 51, Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 86 24 
24 78. Mobil: 24 82 24 78. e-mail: kasserer@
fjd.dk
 
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Dansk Jagthunde Udvalg 
DJUs sekretariat:  c/o Aage Stenhøj Jørgen-
sen, Tvedsagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hille-
rød. Tlf. 21 67 24 68 og 48 26 24 68. E-mail: 
stenhoej@mail.dk

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeud-
valg.dk

DJU

I næste nummer

Opdræt med skrukhøns. På Eskjær har 
man mange eksperimenter i gang, bl.a. 
opdræt og udsætning med skrukhøns.

DM og FUME. „Jagthunden“ er med på efterårets store prøver. Glæd dig til fyldige 
reportager.
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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 ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters 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 

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: Conni H. Jakobsen: tlf.  29 
89 93 63. email: ajagthund@hotmail.com

www.fjd.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

Email:katholt@private.dk
Bestilling modtages på æg, kyllinger og

familier

AGERHØNS
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

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 

SL VILDT 

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 

Avlshan
Weimaraner avlshan: Gahiji vom 
Krohnhof, 11.11-2014
VJP/ HZP, V/SG, står til avlstjeneste 
nær Lübeck.
  For yderligere info: Weimaraner 
vom Krohnhof på:
  Facebook, Torsten Krohnhof. 
Tlf. +49 163 2610943

Husk FJDs sene markprøve
FJDs prøve ved Herning den 31.10.2016 

Maks 2 hold engelske og 1 hold kontinentale
 Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, 7400 Herning. Mødetid: kl. 08.00. 

Prøveleder: Flemming Østergård, tlf. 24821093. E-mail: mail@storaaens.dk. 
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2017.

 Dommere: Jan Andreassen, Kristian Frøkjær og Knud Føns
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Hvad har  
du lavet i dag?

Jagthund
SJUAN

Vagthund  
Dirfa

Slædehund
DELTA

www.bivet.nu/dk
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KROMIX - Tlf. 7573 1861 - kromix@kromix.dk

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste 
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer 
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede 
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi an-
vender, er godkendt til konsum. 
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem 
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer 
til vore produkter. 

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer. 

KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra  
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

Det bedste til din hund 
-gennem flere generationer


