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Dansk Jagthunde Udvalg fylder 75 år

Etablering og virke

Den 15. september 1937 blev der undertegnet en overenskomst mellem Dansk Kennel Klub (DKK), Dansk 
Jagtforening (DJF) og Landsjagtforeningen (LJF) af 1923, som betød, at Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) 
hermed var etableret som den højeste myndighed vedrørende markprøver for stående jagthunde, dommere 
og dommeruddannelse.

Forud for denne begivenhed var gået ca. 50 år med forskellige aktiviteter for de stående jagthunde, idet  
arbejdet med prøver startede lige efter stiftelsen af DJF i 1884. Efter at DKK var blevet stiftet af jagthunde-
folk i 1897, indgik denne forening naturligt i samarbejdet med DJF om prøver m.m.

I perioden 1903 til 1928 stiftedes specialklubberne for pointere, engelske settere, gordonsettere, irsksettere, 
korthårede hønsehunde og ruhårede hønsehunde. Når disse specialklubber ikke var medunderskrivere af 
overenskomsten, skyldtes det, at deres interesser blev varetaget af DKK.

Da de 6 specialklubber ikke altid syntes, at DKK varetog deres interesser tilfredsstillende, ønskede de at 
formalisere et samarbejde. Dette resulterede i stiftelsen af FJD (Fællesorganisationen for specialklubber for 
stående jagthunde i Danmark) den 20. november 1941. 

FJD blev dog ikke optaget i DJU. Det skete først i januar 1968. I mellemtiden var der stiftet yderligere 
4 specialklubber for gamle danske hønsehunde, bretons, weimaranere og münsterländere. De sidste 3 
specialklubber for langhårede hønsehunde, vizsla og drentsche patrijshond blev stiftet i perioden 1979 til 
1998. 

DJU er som nævnt den øverste myndighed for arbejdet med de stående jagthunde i Danmark. Denne 
myndighed er uddelegeret fra DKK, som i international sammenhæng er den øverste myndighed for avl 
med hunde i Danmark. DKK er tilsluttet den internationale organisation FCI (Féderation Cynologique 
Internationale), som arbejder med kynologiske spørgsmål af principiel karakter. I FCI’s regi arrangeres 
internationale markprøver, hvor der til vinderne kan tildeles CACIT (Certificat d’Aptitude au Championat 
Internationel de Travaille).

DJU besidder den lovgivende magt for alle prøver, der afholdes i DJU’s regi for stående jagthunde. 
Grundstammen i dette lovkompleks er Fælles Markprøve Regler (FMR). Derudover er der regler for 
fuldbrugsprøver og apporteringsprøver, som indeholder henvisninger til FMR.

DJU har siden sin start fastholdt hovedsigtet i formålsparagraffen: 
”Formålet er at fremme interessen for jagten med den stående hønsehund, at vurdere og fastslå de 
deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressérbarhed til vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere 
interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens 
anseelse.”

Denne formålsformulering har været en rettesnor, når man gennem tiden skulle tilpasse reglerne til nye tiltag 
eller revidere dem for bl.a. at klargøre reglerne for dommerne og hundeførerne. Der er derfor brugt megen 
tid på debatter i DJU, i organisationerne og i specialklubberne for at sikre, at regelsættet er funktionelt.

Dansk Jagthunde Derby for engelske racer stiftedes i 1932 og er en selvejende institution. Derbyet dømmes 
efter regler, der harmonerer med FMR.

I 1941 afholdtes det første danmarksmesterskab (DM) for stående jagthunde i DJU’s regi. Denne prøve hed i 
mange år ”Den afsluttende fællesprøve,” inden den blev døbt om til Danmarksmesterskabet.



Dommeruddannelsen

Den 4. januar 1938 nedsattes det første dommerudvalg (DUV). Der kom hurtigt en række forslag til en 
dommeruddannelse. I november 1939 vedtog man, at de nye dommere i det første år skulle fungere som 
aspiranter ved siden af en rutineret dommer. Aspiranterne blev udpeget af DKK. Den første officielle 
dommerliste blev udarbejdet i samme år.

Siden hen har dommeruddannelsen udviklet sig støt og roligt frem til i dag. Her de væsentligste tempi.

I 1942 vedtog man forudsætningerne for at blive dommeraspirant. I 1943 blev dommerlisten opdelt i 
engelske og kontinentale dommere.

Frem til 1985 modtog aspiranterne ikke nogen teoretisk undervisning fra DUV. Weekenden 27.-28. april 
1985 er en vigtig milepæl i dommeruddannelsens historie, idet DUV der afholdt det første aspirantkursus. 
Året forinden var vedtaget et kommissorium for DUV. 

I 1989 blev der på Dansk Breton Klubs initiativ oprettet studiekredse for hundeførere, der var interesserede 
i at påbegynde en dommeruddannelse. Studiekredsene kan betegnes som en elevuddannelse. I den nye 
struktur for uddannelse af markprøvedommere, med opstart i januar 2013, er elevuddannelsen integreret 
således at hele dommeruddannelsen foregår i DUV regi. 

I 2012 startede uddannelsen af apporteringsdommere for disciplinerne DJU-apporteringsprøve og DJ-
udvidede Apporteringsprøve.

Effekten af dommeruddannelsen kan bl.a. måles på mange udsagn fra hundeførere, der roser de 
nyuddannede dommere.

Prøver med efterskudsarbejde

I 1955 nedsatte DJU et vand- og slæb udvalg, som fremover var ansvarligt for, at der blev afholdt vand- og 
slæbprøver for kontinentale racer rundt om i landet. Man startede med 5 prøver. Vand- og slæb prøverne, 
som havde to discipliner, blev i 1990 ændret til slæb- og apporteringsprøver med tre discipliner.

I 1969 begyndte Dansk Breton Klub at afholde apporteringsprøver. Kort tid efter optog LJF denne prøve 
på sit program, ligesom DJF også havde deres apporteringsprøve, som var kopieret efter en tysk prøve. I 
1975 besluttede DJU, at LJF’s apporteringsprøve skulle være DJU’s anerkendte apporteringsprøver for alle 
jagthunderacer. DJF’s apporteringsprøve blev ”arkiveret”, men til gengæld blev DJF’s schweissprøve indført 
som en anerkendt prøve. Bestået apporteringsprøve blev nogle år senere et krav for at engelske racer kan 
starte på brugsprøver og efterårsvinderprøver. 

DJF’s prøve forsvandt dog ikke helt, idet Dansk Breton Klub og Dansk Münsterländer Klub beholdt den 
i klubregi. I 1990 ”genopstod” denne prøve med enkelte mindre ændringer og blev benævnt slæb- og 
apporteringsprøven for kontinentale racer.

Schweissprøverne påbegyndtes i 1972, og de første prøveregler stod i Jagthunden i 1975. Disse prøver har 
dog aldrig ligget i DJU’s regi, men lå i første omgang i jagtforeningernes regi.

Fuldbrugsprøver

I midten af halvfjerdserne begyndte man i kontinentale kredse at diskutere behovet for at indføre en prøve, 
der er mere alsidig end en markprøve. Inspirationen fik man fra Tyskland, hvor nogle hundeførere havde 
deltaget i sådanne prøver.



Det var her Dansk Ruhår Klub, der var initiativtageren, og der blev igangsat træning i forskellige discipliner 
efter tysk mønster. I 1981 forelå det første regelsæt for fuldbrugsprøver i Danmark, og den første fuldbrugs-
prøve blev afholdt i 1981. I 2012 blev der afholdt 6 fuldbrugsprøver og et fuldbrugsprøvemesterskab. 

Ny struktur for DJU

I slutningen af 1980’erne diskuterede man i diverse bestyrelser, hvorledes man kunne effektivisere arbejdet 
i DJU og dets udvalg. Mange var noget utilfreds med den afvisning, som DJU-systemet indtog over for nye 
ideer, ligesom man ønskede mere uddelegering af ansvar til DJU’s udvalg.

Samtidig var der startet en målrettet indsats for at lægge de tre jagtforeninger sammen i ét stort jæger-
forbund. Da denne sammenslutning blev en realitet, skulle DJU’s bestyrelsessammensætning under alle 
omstændigheder revideres, hvorfor der blev åbnet op for en debat om, hvorledes DJU’s nye struktur skulle 
være. Der blev nedsat forskellige udvalg, og man nåede ret hurtigt frem til den organisationsstruktur, som 
forsat er gældende for DJU.

I 1992 blev der vedtaget nye vedtægter for DJU. Bestyrelsen bestod nu af 7 medlemmer. 3 fra Danmarks 
Jægerforbund (DF), 2 fra DKK og 2 fra FJD. Alle udvalgsmedlemmer blev nu valgt af DJU’s bestyrelse efter 
indstilling og forslag fra de tre organisationer og specialklubberne. DUVs 4 medlemmer var indtil da valgt 
af hver af de 4 organisationer, der dannede DJU indtil 1992. En del af det arbejde, som tidligere blev udført 
centralt af sekretariatet, blev nu uddelegeret til forskellige udvalg.

DJU’s udvalg er: Dommerudvalget (DUV), Markprøveudvalget (MUV), Slæb- og apporteringsprøve-
udvalget (SAU), Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) og Økonomiudvalget (ØUV). Der henvises til DJU’s  
vedtægter samt kommissorierne for de enkelte udvalg. Fra 1992 til 2010 havde man også et udsætnings-
udvalg, som senere blev omdøbt til Vildtplejeudvalget. Dette udvalg blev nedlagt, da DJ i 2010 overtog 
udvalgets opgaver.

Der henvises i øvrigt til to artikler om DJUs jubilæum i bladet Jæger nr. 9 side 104 og bladet Jagthunden 
nummer 4 side 10.

Aage Stenhøj Jørgensen


