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Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

Altid gratis  fragt  uanset  antal.

Køb det her:

Danmarks bedste....
100% komplet fuldfoder til voksne arbejdshunde. 
Hunde, som får meget motion gennem arbejds- 
eller markprøver, har brug for mere end almindelig 
ernæring for at opretholde helbredet og forblive i 
topform. Det samme gælder for hunde, der er  
gravide, producerer mælk eller er undervægtige.

HUNTING
TEAM
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cember. Oplaget er p.t. 5.000 og omdeles 
af Distribution PLUS A/S.
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SJD varetager arbejdet med de stå-
ende jagthunde. Organisationen er et 
samarbejde mellem 12 specialklubber, 
Danmarks Jægerforbund og Dansk Ken-
nel Klub.

SJDs formand: Flemming Thune-
Stephensen, Møllebakken 47, 8382 
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e-mail: Formand@sjid.dk
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  8
Jagthundens juniorskribent var med, da 
DKK afholdt kursus i føring af hund på 
marken for juniorer.
  Det blev en særdeles lærerig dag for de 
unge deltagere.

Foto: Lisbeth-Ahm Hansen
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Vi har en stor stubmark foran os. En ung 
engelsk setter, Holly skal prøve sammen 
med min rutinerede gordon. For dem, som 
ikke kender til hønsejagt, ser dette sik-
kert vanvittigt ud. Hundene jager i høj 
fart, og de søger langt ud fl ere hundrede 
meter. Gordon setteren har rutinen, hun er 
fræk, lægger sig bedre under vind og søger 
længere ud. Det giver bonus, men fuglene 
vil ikke lege med, og tre høns letter, før vi 
kan komme til skud. Jeg kalder på hende 
og gearer hende lidt ned. Den engelske skal 
have en chance, og den tager hun.
  Længere fremme i stubben snurrer hun 
pludselig rundt, hun rykker en gang og 
strammer op. Hun er helt koncentreret, ene-
ste bevægelse er de lange fanehår på halen, 
som bevæger sig lidt i den vind, som nu 
er ved at komme. Vi kommer op til hende. 
Min gordon setter sekunderer længere 
tilbage på marken. Et ja, og den unge hund 
når lige at tage et skridt, så letter en meget 
stærk fl ok høns en snes meter foran hende. 
Hun sætter sig, og jeg fælder den yderste til 
venstre. Hun får lov til at sidde lidt, før der 
bliver sagt: – Apport. Det gør hun hurtigt og 
sikkert, og både hunden og min ven er me-
get stolte, da hun afl everer. Det er fuglejagt, 
når det er bedst.
  Mange af vore medlemmer tager i disse 
måneder nord på for at opleve fjeldet og 
rypejagten. Mange vil mene, at det er fug-

lehundens ”Mekka”. Vandre over de store 
vider og se hundene søge langt ud – somme 
tider næsten for langt. Hunden arbejder på 
vinden i et roligt, malende tempo for plud-
selig at kaste sig rundt i stand. Det kan tage 
tid at komme frem til hunden, men endelig. 
Hunden ryger frem. Hvide vinger løfter 
af det lave birkekrat. Skud brager, og dun 
svæver i vinden. 
  Når man øjeblikke efter står med en nys-
kudt rype i hånden, fi ndes der næsten ikke 
ord, der kan beskrive glæden.
    Det er sådanne oplevelser og minder, 
der gør, at man synes, at jagt med stående 
fuglehund er det ypperste. Der fi ndes intet 
over og intet ved siden af.
  Men burde der i virkeligheden ikke være 
langt fl ere, som kunne få denne oplevelse, 
som kunne lære at gå på jagt, lære glæden 
ved samarbejdet med hunden og opleve 
naturen og jagten på en helt anden måde. 
I en tid, hvor de unge mennesker gene vil 
have unikke oplevelser, da er det egentlig 
ret fattigt at uddanne dem til jægere og så 
blot fem gange i løbet af en jagtdag anvise 
dem en plads, hvor de kan stå og i mange 
tilfælde være tilskuere. Kommer der vildt, 
handler det blot om at være god til at 
håndtere geværet, tage patronerne ud, når 
der blæses og huske at lette på hatten på de 
rigtige tidspunkter. Er det ikke lidt fattigt?
  På sådan en jagt kan man være sammen 

med 20 mennesker 
en hel dag uden at 
få snakket ret meget
 med nogen af dem. 
Er man derimod tre 
til fi re af sted, så bli-
ver der snakket, og en nye jæger får lært 
en masse. Burde vi ikke være bedre at tage 
hånd om de nye og specielt de unge jægere? 
På jagttegnskurset har de stort set ikke 
lært en pind om at gå på jagt. Det vil være 
en helt ny verden for dem. Det er os, der 
har muligheden. Terrænerne ligger der ude 
og venter.
  Medens disse linjer skrives, går ager-
hønejagten ind. Jeg har en helt ung engelsk 
setter på 16 måneder, der har vist store 
evner på fugl. I overmorgen skal vi på jagt, 
hundens første. Jeg glæder mig usigelig. 
Jeg har store forventninger. Jeg kan næsten 
ikke samle mig om at skrive, for hele tiden 
er premierejagten i tankerne.
  Jeg håber, det bliver en fantastisk dag. Jeg 
håber, at rigtig mange af vore læsere må få 
fantastiske dage i løbet af sæsonen i selskab 
med deres fi rbenede jagtkammerat, hvad 
enten det nu er en pointer, en münsterlæn-
der, en vizsla eller en breton. Jeg håber I vil 
opleve den store glæde, det nu en gang er at 
gå på jagt med en stående fuglehund.
  Knæk og bræk
  Flemming Østergaard, 
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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 175 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

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

Løst og fast

Glæden ved jagt

SJDs forvaltningsområder
Rundt om i landet har SJD en række 
forvaltningsområder, hvor der gøres en 
særlig indsats for agerlandsfaunaen. Flere 
steder har der gennem årene været afholdt 
markvandringer som inspiration for jægere 
og landmænd.
  Hvad der helt præcist sker i det enkelte 
område, og hvordan markvildtet har det, 
har man indtil nu ikke haft nogen eksakt 
viden om, men nu er Udvalg for markvildt 
og natur i færd med at kortlægge omfanget 
af tiltag og disse tiltags indvirkning på små-
vildtbestandene i de enkelte områder.
  Når udvalget har færdiggjort sit arbejde, 
vil resultatet blive lagt op på SJDs hjem-
meside.

Foto: Svend Erik Jensen.

Husk SJDs markprøve d. 29. oktober 
Max. 2 hold engelske og 1 hold kontinen-
tale
Mødested: Aulum-Grove Jagtforenings 
Klubhus, Feldborgvej 17 A, 7490 Aulum
Mødetid kl. 08.00.
Prøveleder: Flemming Østergaard, Lund-
gårdsparken 31, 7490 Aulum. Tlf. 24 82 10 
93. E-mail: mail@storaaens.dk
Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2019.

Har du styr på vaccination
Hvornår har du sidst tjekket, om din hunds 
vaccination er gældende?
  Set i lyset af den ”norske hundesyge” er 
der al mulig grund til at sørge for, at man 
har sine vaccinationer i orden. Det er sådan 
set uanset, om man skal på prøve, udstilling 
eller blot skal på jagt sammen med andre 
hunde.
  Reglerne i Danmark foreskriver, at hunden 
skal være vaccineret mod hundesyge mm 
inden for de seneste to år, hvis den skal 
deltage i prøver og udstillinger.
  Er det en ung hund, gælder vaccinationen 
kun et år.

Se fi lm på youtube
Redaktionen har fundet tre fi lm med stå-
ende hunde på youtube.
Stående jagthunde - Hundeerfaring 
https://www.youtube.com/
watch?v=oiHG6LP9SBA
Stående jagthunde - Hundeerfaring og 
vildtpleje
https://www.youtube.com/watch?v=b-
SdzcMSbx0
Mere end 40 års hundeerfaring
https://www.youtube.com/
watch?v=0ZNSxbozhsg
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Til forskel fra vores konkurrenter er alle vores biler bygget til firehjulstræk, 
og du får det med som standard*. Det giver sikkerhed, fremkommelighed og 
en køreoplevelse ud over det sædvanlige. Med højeste karakter i Euro NCAP 
og med det markedsledende EyeSight-førerassistentsystem om bord får du 
svært ved at finde en mere sikker bil. Uanset hvilket eventyr du skal ud på.

e. Med højeste karakter i Euro NCAP
ørerassistentsystem om bord får du
nset hvilket eventyr du skal ud på.

  Brændstofforbrug ved blandet kørsel 11,6 km/l WLTP / CO2 193 g/km WLTP. Vi tager forbehold for trykfejl.  
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.  
*Vores sportsvogn Subaru BRZ har dog baghjulstræk.

Subaru Outback fra 503.880 kr

subaru.dk
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Den gamle jagthundDen gamle jagthund

Det giver ro at gå på jagt med en 
gammel hund og vide, at den kan 
løse alle opgaver.
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Hvornår er en jagthund gammel? Hvornår er den for gammel til at gå på jagt? 
Hvilke hensyn skal jeg som jæger tage til min aldrende hund? Hvornår skal der 
anskaffes en afløser? Spørgsmålene kan være mange, og der er naturligvis ingen 
facitliste på noget af det, idet der er individuelle hensyn og overvejelser at tage.

Tekst og foto: Hanne Buhr

Kender du fornemmelsen af at tage den gamle hund med på jagt, og 
vide, at den kan løse opgaverne, som den måtte blive udfordret med 
på jagtdagen? Det er en fornøjelse at nå dertil, at man kan sige: – 
Jeg har en god og stabil jagthund; den kan stort set det hele!
  Der er gennem årene opbygget et gensidigt tillidsforhold mellem 
hund og fører, og dette er efter min mening grundstenen i al hunde-
arbejde. Hunden stoler på dig – du stoler på hunden. At nå til dette 
punkt kræver hårdt arbejde i form af grundlæggende dressurfærdig-
heder, god apporteringstræning, mange timers arbejde på marken, 
eller hvad nu din hund skal være god til.
  Hvornår, din hund er ”på toppen”, afhænger naturligvis af jeres 
fælles indsats for at nå målet. Hund og ejer skal have den rette 
kemi som et makkerpar, hunden skal have evnerne til at udføre det 
stykke arbejde, som fører forventer af den, og fører skal besidde 
evnerne til at få tingene til at lykkes. Med de fantastiske racer vi 
har og den forfi nelse af deres evner, som kan fi nde sted, så er det 
efter min opfattelse det sidste punkt – førers evner sammen med 
hunden – som kan være det springende punkt. Det er et postulat, 
men mon ikke der er en vis form for hold i virkeligheden?

Hensyn at tage til den aldrende hund
Når din hund når en vis alder sker der naturligvis en aldring. Nogle 
hunde bliver meget gamle, mens andre er brugt op når de er otte til 
ni år. 
  Der er en genetisk disposition hos den enkelte hund, men det er 
også af afgørende betydning, hvor meget og hvor hårdt hunden 
har været brugt på jagt. Er det hunden, som gennem et helt liv har 
arbejdet i koldt vand i efterårsmånederne, har den knoklet i hårdt 
terræn, har den haft et utal af jagtdage uden de store muligheder for 
restitution mellem hver jagtdag, etc.
  Samtidig skal vi som ejere af hundene tillægges et ansvar. Har 
vi behandlet hunden godt (nok)? Er din jagtkammerat holdt slank 
hele året, er den i ordentlig grundform, har den været tørret og fået 
dækken på efter jagtdagene, har den fået noget ordentligt foder, 
osv., osv.?
  Den aldrende hund har lettere ved at miste muskelmasse og 
desværre også sværere ved at genopbygge muskelmassen igen. 
Det kan give problemer for din gamle hund, idet musklerne er et 
”støttekorset” for skelet og led. Risikoen for gigt og andre følge-
sygdomme stiger uanset, hvad vi gør for at forsøge at forhindre 
aldringsprocessen, men ingen tvivl om at du kan forhale processen 
ved at motionere hunden fornuftigt og tage hensyn til hunden under 
træning og jagt.
  Hundens livskvalitet afhænger af, om den har smerter, men ofte 
vil man erfare, at hundens jagtinstinkt tager over, og den arbejder 
en hel dag - på trods af smerter. Det resulterer i, at din hund kan 
være fuldstændig færdig efter en jagtdag, og det efterfølgende tager 
den fl ere dage at komme sig.
  Hvis man har mere end én hund, så kan det være en god idé, at 

lade den gamle tage en såt eller to eller et enkelt slip på marken for 
derefter at blive afl øst af den yngre hund.

Hvornår er det tid for en afl øser?
Det spørgsmål er der intet entydigt svar på. Men det gælder om at 
tænke fremad. 
  Eftersom den gamle jagthund med stor sandsynlighed ikke formår 
at gå på jagt efter sit 10. eller 11 år, så vil det være en god idé at 
have anskaff et sig afl øseren et par år før det. Det vil derfor være 
klogt at købe den nye hund, når den gamle er omkring otte år. 
  Det tager gerne et par år at få trænet en ny hund op, så den er klar 
til jagt, hvorfor det er vigtigt at være forud. Dels kan du træne din 
nye hund op i ro og mag, da den gamle hund stadig er aktiv, dels vil 
du ikke slide unødigt på den ældste hund, når den når op i alderen, 
for så er den nye klar i kulissen! 
  Mange praktiserer at have både den gamle og den unge hund med 
på jagt samtidig. Det kan være en god idé, hvis man formår dette, 
idet den yngre hund kan få nogle lette opgaver, mens den gamle 
hund kan udføre de svære.
  For at det kan lykkes, så kræver det i træningen, at hundene er 
trænet hver for sig og kan løse de opgaver, som de bliver stillet 
overfor. Desuden kræver det, at begge hunde har lært ”at vente” og 
forholde sig i ro, når andre hunde arbejder. Det er en meget overset 
disciplin – men det er jo en helt anden historie.

Vandarbejde kan slide hårdt på en hund, specielt hvis den ikke længere er helt ny.



8

JUNIORSKRIBENTEN
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Marktræning 
i juniorhøjde
Flemming Sørensen og Jens Abildgaard var dagens instruktører.
Her med en briefi ng inden deltagerne går i gang med roerne.

Jagthunden nr. 5/2019
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Søndag d. 11. august afholdt DKK juniormarktræning ved Grindsted. DKK har taget 
initiativ til at få startet arrangementer op, som specifikt er for unge i dette tilfælde 
altså marktræning for jagthunde. Træningen var for alle i alderen 10-20 år med 
stående hund, eller som gerne ville have mere viden om stående hunde. 

Tekst: Marie Jønsson - Foto: Lisbeth Ahm-Hansen

Fælles morgenmad, træning af to dygtige instruktører som havde erfaring med at un-
dervise unge mennesker. En super hyggelig eftermiddag, fyldt med masser af brugbar 
læring omkring føring af hund i marken. Fælles middagsmad og en mulighed for 
unge mennesker for at komme og prøve at føre hund i marken. Det var det spændende 
og komprimerede program.
 
Godt selskab
Klokken var 08:30, og vi var på vej ind ad indkørslen hos Jens Abildgaard. Vi gik 
ind til de andre kursister i køkkenet og hilste pænt på hinanden. Så satte vi os alle 
til bords, hvor vi spiste fælles morgenmad med friskt brød, lidt forskelligt pålæg og 
selvfølgelig kaff e, juice og kakao. 
  Da vi havde spist, skulle vi præsentere os selv. Trænerne startede med at præsentere 
sig selv. Vores trænere var Flemming Fille Sørensen og Jens Abildgaard. Flemming er 
autoriseret markprøvedommer og har Pointer. Jens Abildgaard er en erfaren hundefø-
rer med Ruhåret Hønsehund. Begge trænerne forklarede, at de har haft hund, siden de 
var små, og begge har erfaring med at træne unge hundefører
  Derpå var det deltagernes tur. En af deltagerne, Mathias Møgelbjerg, har endnu ikke 
nogen hund men var kommet sammen med sin ven, Asbjørn Ahm-Hansen for at få 
erfaring med stående hunde og for at få viden om, hvordan man træner hunden på 
marken. Asbjørn og hans lillesøster, Asta Marie, som også var med, har begge Gam-
mel Dansk Hønsehund.
  De var super fl inke. Asta Marie er også juniorhandler og vil prøve at lærer, hvor-
dan marktræningen fungerer. Hun er en meget energifyldt pige med højt humør, gå 
på mod og stor interesse indenfor hunde. Det vil sige at vi i alt var fi re aspiranter på 
juniorkurset. 
  Efter morgenmaden, skulle vi i marken. Vi tog vores støvler på og hentede vores 
hunde. Så skulle vi gå langs kanten af marken, til den modsatte side. Flemming 
og Jens forklarede at grunden til, at vi ikke startede der, hvor vi kom fra, var, fordi 
vinden altid skal være bedst mulig for hundene, når de skal bruge næsen. Derfor går 
man heller ikke tværs over marken. For så risikerer man at jage fuglevildtet væk eller 
efterlade færd, så det bliver svært for hundene at opsøge vildtet. 
  Flemming viste kort med sin Pointer, hvordan man gør. Imens forklarede Jens, hvad 
han gjorde og hvorfor han bevægede sig, som han gjorde.
 
Det første søg
Første gang, vi skulle slippe vores hunde og prøve at få dem til at søge, som vi diage-
rede dem til, var jeg lidt nervøs. Det er ikke nogen hemmelighed at Bella nogle gange 
prøver at eftersætte løbende vildt. Jeg har næsten fået styr på at kalde hende tilbage, 
men det kan jo ske, at hun gør det alligevel. Jeg spurgte Flemming til råds om, hvad 
jeg skulle gøre, hvis hun satte efter vildtet. Han sagde, at jeg skulle tro på, at hun ikke 
ville gøre det, og så skulle det hele nok gå. 
  Inden jeg slap hende, gav han mig introduktion i, hvordan man skal bevæge sig i 
forhold til sin hund, og hvordan man dirigere dem til at løbe i den retning, man gerne 

Bella er så klar.

Jagthunden nr. 5/2019



10

ville have dem til. Bella rystede nærmest af 
spænding, hun elsker at være til træning og 
gå på jagt. Derfor er det også vigtigt for mig 
at træne med hende, så ofte jeg kan. Det er 
den bedste følelse i verden, når man træner 
sin hund og tingene langsomt lykkes. Både 
for en selv men også for hunden. 
  Vi stod klar på marken, Bella på venstre 
side af mig og Flemming til højre. Jeg var 
super spændt. Jeg tog snoren af Bella og 
diagerede hende først til højre og derefter 
til venstre i et krydssøg. Man kalder det 
et krydssøg, fordi, hunden skal krydse ind 
foran en, når den kommer fra højre og skal 
til venstre og omvendt. Imens Bella og jeg 
langsomt bevægede of frem på marken, 
gik Flemming bag mig og forklarede mig, 
hvordan jeg skulle bevæge mig i forhold til 
hende.
  Det gik super godt, og Flemming var 
super god til at forklarer på en forståelig 
måde, hvad det var, man gjorde rigtigt, og 
hvad man lige skulle rette op på. Han roste 
alt det, jeg gjorde rigtigt, og det gav mere 
selvtillid, og når man får mere selvtillid, så 
stoler man på, at hunden vil gøre det rigtige. 
  Så alt i alt gik mit første slip rigtig godt 
bortset fra, at der ingen fugle var, men det 
kan der jo ikke være hver gang.
  Da jeg var færdig, var det de andres tur. 
Og imens de trænede deres hunde med 
Flemming, forklarede Jens os andre, hvad 
det var de gjorde rigtigt og svarede på de 
spørgsmål, som vi havde til føring af hund.
  Da vi alle havde været igennem, skulle vi 
videre til næste træningssted. Det var i en 
roemark. Der gik det også rigtig godt for os 
alle sammen, og vi fi k alle noget positivt ud 
af træningen. De andre tre unge hundefører 
kom alle for fugl (Mathias havde lånt en 
hund). Jeg gjorde dog ikke. Men det er ok, 
for jeg fi k stadig en masse nyttig læring ud 
af det. 
 
Super fedt
Jeg synes, at sådanne arrangementer er en 
rigtig god idé. Vi har ligeså meget lyst til 
at arbejde med vores hunde som en på 45 
år. Vi har bare ikke de samme muligheder. 
Vi kunne selvfølgelig godt tilmelde os 
markprøvetræning for folk i alle aldre, men 
det ville gøre det hele meget sværer e for 
os. Trænerne ville måske ikke være vant til 
at arbejde med unge, og så ville der ligge 
et større pres på os, fordi de ældre ofte har 
mere erfaring, eller fordi vi måske opfatter, 
at de er bedre. Så bliver man nervøs, og når 
man først er nervøs, så er det svært at opnå 
det man vil. Sådan er der i hvert fald mange 
unge, jeg kender, der har det.
  Jeg håber, at der kommer mange fl ere 
lignende arrangementer for unge, og jeg op-
fordre alle unge som er hundeinteresserede 
og alle forældre, hvis børn er hundeinteres-
serede, til at deltage. Det var en dag med 
kun positive oplevelser og super god læring 
fra vores to trænere.

Flemming Sørensen instruerer Marie i, hvordan hun får hunden til at gå i den ønskede retning.

Asbjørn Ahm-Hansen prøver kræfter med roerne.

Der var masser af tid til hyggesnak, som bl.a. Mathias Møgelbjerg (tv) og Asbjørn Ahm-Hansen udnyttede.
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S P O R T S M A N ’ S  P R I D E  H U N D E F O D E R

Kvalitet bag præstationer

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad

100% 
SMAGSGARANTI 

– VI BYTTER MED 

ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset 

europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodifi cere ingredienser).

Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige 

tilsætningsstoff er og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam 

& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.

Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver 

et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos 

hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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EN BLID BØRSTE
En ruhår kan godt se lidt barsk ud, og når den affanger en ræv eller et stykke rå-
vildt, kan man få det indtryk, at sådan en hund både er rå og skarp. Men det er 
ingenlunde tilfældet, og hos Kennel Egemosens vil man gerne forene gode jagt-
egenskaber med en venlig familiehund.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Han kom noget sent i gang. Faktisk var 
han 38 år, inden han i 1986 fi k sin første 
ruhårede hønsehund. Hun hed Dina og blev 
aldrig stillet på anerkendt prøve. – Hun var 
en ret barsk hund, siger Peter Jensen og 
sætter et lidt skævt smil op, for det er ham, 
Jagthunden har afl agt besøg for at få en 
snak om jagt, hunde og avl.

Flyvende start
Peter Jensen bor i Tørring lidt nord for 
Vejle på noget, der vel kan betegnes som et 
delvis nedlagt landbrug, men nogle tønder 
land er der dog til ejendommen, så der kan 
holdes lidt fedekvæg, der også får lov til at 
afgræsse arealer hos naboerne. – Tiden skal 
jo gå med noget. Det kan ikke være hund 
det hele, siger han.
  Men tilbage til Dina, som var det, Peter vil 
kalde en rigtig jagthund med tyk streg un-
der jagt. Derfor trak han et kuld hvalpe på 
hende og beholdt selv hanhvalpen Django, 
som blev han første rigtige prøvehund. 
Her gik det faktisk mere end godt, så Peter 
Jensen må have haft lidt fl air for dressur og 
føring, for Django opnåede 2x1. pr. ÅK, 
2.pr og 1. pr. BK, 2x1.pr. fuldbrugspr., 5. 
VK, 4. VK, 2x3. VK og 2x 1. VK, heraf 
Danmarksmester i 1994 og DKJCH.
  Peter kom meget omkring med Django, og 
han beretter om en sjov oplevelse under en 
fuldbrugsprøve i Tjekkiet: – Ved schweiss 
skulle Django rapportere, så jeg ventede 
blot på, han skulle komme tilbage med 
bringselen i munden, men han kom ikke 
tilbage. Der gik en evighed, og så pludselig 
kom han prustende ud af skoven slæbende 
på den store seksender, prøveledelsen havde 

lagt ud for enden af sporet.
  Ved et tilfælde fi k Peter Jensen i en kæmpe 
snestorm en parringshvalp. En tæveejer 
havde været i Sverige for at parre uden 
held. Han ringede til Peter og spurgte, om 
han måtte komme ind forbi på vejen hjem 
og forsøge at parre med Django. Det var da 
OK, men han fi k lige den orientering, at han 
på grund af det voldsomme snevejr var nødt 
til gå den sidste kilometer frem til Peters 
ejendom. Der gik en rum tid, men så ban-
kede det på døren. Uden for stod noget som 
mere mindede om et sneuhyre med hund. 
Hvad, Peter ikke havde taget højde for, var, 
at lige indenfor i gangen lå Django. – Han 
røg ud af døren og lige på tæven, beretter 

Peter Jensen, og sådan gik det til, at Tanja 
blev lavet lige midt i snefoget.
  Hun blev i øvrigt også DKJCH som seks 
andre af Peters hunde, så han har i alt 
frembragt otte jagtchampions den sidste i 
2018 (Risvig´s Ento, der også er DKCH og 
INTCH) som en ekstra fødselsdagsgave i 
anledning af de 70.

Psyken er vigtig
I 1995 fi k Peter Jensen sit kennelnavn 
nemlig Egemosen`s, og når man spørger 
rundt i ruhårskredse, så står der stor respekt 
om hundene her fra. Men hvad er det, 
Peter Jensen lægger vægt på i sit opdræt. – 
Psyken, først og fremmest psyken. Svaret 
kommer prompte fra Peter, men han tilføjer, 
at de naturligvis skal kunne gå på jagt - det 
skal være gode jagthunde.
  Men psyken er altså meget afgørende, og 
Peter forklarer, at en hver hund, der i hans 
hundegård viser det mindste tegn på aggres-
sivitet, vil blive afl ivet. Dette er dog aldrig 
sket.
  Det aff øder en længere snak om, at vi 
over hovedet ikke har brug for bidske og 
aggressive hunde. Langt de fl este jægere og 
hundeejere bor i villakvarterer, hvor naboer 

Vi er jo ofte fl ere hundeførere, 
der skal arbejde sammen, og 
så kan det ikke nytte noget, 

at hundene ryger i totterne på 
hinanden.Han er rundet de 70. Han er stadig i front med 

sine hunde og en aktiv formand for Højderyg-
gens Jagthundeklub.
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Psyken er vigtig. En 
hund skal uden pro-
blemer kunne omgås 
andre hunde.
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og børn render ud og ind, så en ruhår anno 2019 skal være særdeles 
omgængelig. Og sådan er det egentlig også på jagt.
  – Vi er jo ofte fl ere hundeførere, der skal arbejde sammen, og så 
kan det ikke nytte noget, at hundene ryger i totterne på hinanden, 
forklarer Peter.
  Naturligvis ser Peter Jensen på, hvad der ligger bag den hanhund, 
som han har tænkt sig at anvende. Er hanhunden en såkaldt ”enlig 
svale”, eller er gode resultater almindeligt i blodlinjen og ”ud til 
siderne”.
  Han er også meget bevidst om ruhårens svøbe, HD. – Jeg avler 
kun med hunde, der har et HD-indeks over 100. Det betyder 
nemlig, at kuldet i hvert fald statistisk set, får bedre HD-status end 
gennemsnittet af racen, forklarer Peter. Han tilføjer, at det natur-
ligvis ikke er nogen garanti, men han mener, at vejen frem mod at 
minimere HD-procenten er, hele tiden kun at avle med hunde med 
HD-indeks over 100.
  I begyndelsen så Peter Jensen ikke så meget på udseendet, men 
det har ændret sig over tid. – Jeg har fundet ud af, at jeg er nødt til 
at have eksteriøret med, når jeg avler, siger han. Ruhåren er en ung 
race og et sammensurium af mange forskellige racer, så derfor er 
man nødt til at passe på eksteriøret ikke mindst hårlaget.
  På Kennel Egemosen`s gør man også meget for, at de kommende 
jagthunde skal blive gode familiehunde. Hvalpene fødes altid inde i 
huset, for at man kan have meget omgang med dem lige fra starten 
af. Når de er tre uger gamle, bliver fl okken fl yttet ud i fyrrummet 
hvor der er hundegårde, og Peter sørger for, at så mange børn og 
voksne som muligt kommer og snakker og leger med hvalpene de 
næste uger.
  Efter den opvækst skulle hvalpene gerne være klar til at fl ytte ind 
hos hvilken som helst familie.

  Gennem hele samtalen bliver Peter ofte suppleret af sin bedre 
halvdel Vibeke Gude, der fl yttede ind i 2003. Hun har i øvrigt sine 
egne hunde og sit eget kennelnavn, så spørgsmålet må uvægerligt 
komme, om de altid kan blive enige. Peter tygger lidt på svaret og 
smiler så lidt underfundigt: – Det er kun Vibeke, der er uenig.
  Vibeke mener, at de egentlig supplerer hinanden ret godt. Det var 
trods alt hundene, der førte dem sammen, og de synes begge, det 
er sjovt, selvom Vibeke nok mener, at det er Peter, der synes, det er 
mest sjov. Hun har dog også hjulpet Peter med nogle af prøverne på 
forskellige hunde. – Men der er så meget andet, som også optager 
mig nu, siger Vibeke, bl.a. børnebørn.

Hundene skal vide, hvem der bestemmer. 

Meget aktiv
Med de mange fi ne resultater, Peter Jensen har opnået med sine 
hunde, må han have et godt tag på opdragelsen. – Jeg er nok lidt 
gammeldags, når det gælder dressur i hvert fald i forhold til de 
metoder, der bygger på, at alt kan klares med en godbid, forklarer 
han. Hundene skal vide, hvem der bestemmer - lederskabet skal 
være i orden.
  Det ser det også ud til, det er. Seneste skud på stammen, 
Egemosen´s Uni, er i hvert fald meget optaget af, hvad ”farmand” 
siger og gør. Peter synes slet ikke, det er så svært. – Når man for-
langer noget af hunden, skal den gøre det, og regner man ikke med, 

Det hele begyndte med Django, der blev Danmarksmester i 1994. Nu er det Egemosen´s Silas og Risvig´s Ento, der er med på de daglige 
lufteture.
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Peter jagtchampions.
Django, DKJCH i 1994. Danmarksme-
ster i 1994 og 3.vinder DM 1995
Tanja, DKJCH i 1997 og 4. vinder DM 
1997
Balder, DKJCH i 2000 og 1. vider på 
DRK 2000
Egemosen´s Beth, DKJCH i 2001 og 6. 
vinder DM 2001
Egemosen´s Enok, DKJCH 2005, 1. 
vinder DRK 2005 og 2007 og 4. vinder 
DM 2007
Egemosen`s Gonzo, DKJCH i 2008, 
3 gange 1. præmie på fuldbrugsprøve 
samme år i 2006 og 1. vinder i 2008
Dyrvig´s Lola, DKJCH 2009
Risvig´s Ento, DKJCH 2018 samt 
DKCH 2015 og INTCH 2017

at hunden kan eller vil høre efter i momen-
tet, så skal man lade være med at forlange 
det, siger han. Og så gør han opmærksom 
på, at når man arbejder med en hvalp eller 
ung hund, så skal der trænes hver dag, hvis 
man vil have et resultat ud af det.
  Peters evner rækker åbenbart også længere 
end til egne hunde. Han er formand for og 
træner i Højderyggens Jagthundeklub, hvor 
man tilbyder medlemmerne en lang række 
aktiviteter året igennem. Hvalpemotivation, 
almindelig grunddressur, apportering også 
slæb og apportering, schweisstræning, fuld-
brugstræning og marktræning. Og ser man 
på klubbens aktivitetskalender, så sker der 
faktisk noget fra februar til november.
  Derfor må man nødvendigvis spørge 
Egemosen`s hundenes ”far”, om der over 
hovedet bliver tid til at gå på jagt. Tilsyne-
ladende ligger der et dejligt jagtterræn lige 
uden for døren, og der er da også foder-
automater i hegnene, og Peter Jensen har 
haft såvel god jagt og stort træningsterræn 
lige rundt om ejendommen. – Jeg har da 
stadig både lidt jagt og noget at træne på 
her omkring, men det er blevet vanskeli-
gere at beholde det, fortæller han. Gårdene 
bliver handlet, man mister jagten, og de nye 
jagtlejere vil ikke have hundefolk rendende, 
skønt de aldrig selv bruger markerne.

En ruhår er jo en 
stående jagthund.

  Men Peter vil gerne på jagt, og han holder 
specielt meget af fuglejagten med hundene: 
– En ruhår er jo en stående jagthund, siger 
han. Men der er naturligvis ikke så mange 
agerhøns at gå på jagt efter som tidligere. 
Han kom i fl ere år på Sanderumgaard som 
hundemand, hvor der blev holdt en del 
agerhønejagter. Det var god træning og fi n 
jagt.
  Men ellers vil Peter Jensen gerne afsted 
for at skyde et par agerhøns eller en fasan-
kok for hunden, og mon ikke der er plottet 
mange invitationer ind i kalenderen? Der 
er med garanti mange, som gerne vil have 
besøg af den venlige og besindige østjyde 
og hans dygtige hunde.

Lederskabet ser ud til at være i orden. 
Egemosen´s Uni er i hvert fald meget opmærk-
som på Peter Jensen.

5-KLUB-CERTIFIKATUDSTILLING 2020

Sjælland - ”Jægerspris udstillingen”
Søndag den 2. februar 2020 kl.10:00. Kignæs hallen, 

Smedeengen 4, 3630 Jægerspris.
Udstillingsleder: Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 3670 Veksø: 

Tlf: 20 71 22 68. Mail: ida.thyssen@hotmail.com
Dommer: Gunnar Nymann: alle racer.

Jylland - ”Uldum udstillingen”
Lørdag den 1. februar 2020 kl.10:00 Uldum Hallen, 

Kærvejen 31, 7171 Uldum
Udstillingsleder: Jannie Nielsen, Elkær 19, 8882 Fårvang. 

Tlf: 25 11 63 91. Mail: j80nielsen@gmail.com
Dommer: Jessie Borgård Madsen: LH og Vizsla og KJS. 

Erik Petersen: GDH, DWK.

HUSK: Ingen medbragt dokumentation for vaccination = ingen deltagelse.
Tilmelding til begge udstillinger på www.hundeweb.dk. Sidste tilmelding den 19. januar 2020.

Nogle specialklubber kan kræve medlemskab for deltagelse. Yderlige information på klubbernes hjemmesider.

På 5-klubbernes vegne
Ida Thyssen, Langhårsklubben.

Jannie Nielsen, Dansk Weimaraner klub.
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Nielsen og Olsen
Selv om man måske ikke er det oplagte prøve- eller udstillingsemne og mangler 
opdragelse, så kan man mod alle odds godt blive en glimrende jagthund.

Tekst: Bertel Bavngaard
Tegning: Erik Boye

Fra hundekurven under kontrolbordet kunne han dreje øjnene i to 
retninger: Mod vinduet og vejret og så mod den arbejdende jæger, 
der stundom var nødt til at tænke på andet end jagt.
  Hvis det blæste op, eller hvis hans skrivende herre i hemmelighed 
tænkte på en eftermiddagstur i blæsten, rejsets de brune hundeører 
som antenner – rettet mod det mindste tegn på opbrud og afgang.
  Han hed Nielsen. Et så særpræget hundenavn, at han var kendt 
ikke blot for sine gerninger, men også for sin originalitet. Rå 
kartofl er var hans livret, specielt hvis de kunne stjæles fra en sæk 
i bryggerset, og så drak han mælk. Der var aldrig noget i kattens 
skål, og Nielsen hadede katte. Dette i en grad, så han i skoven tog 
den fulde konsekvens.
  Sin berømmelse til trods måtte han livet igennem føres i snor 
langt uden om beboede ejendomme, der kunne tænkes at holde kat. 
Ingen pralede af det. Nielsen heller ikke, men sådan var det.
  Som midaldrende var Nielsen amtets bedste hund. Det udtalte 
amtmanden selv engang, og han skulle vel vide det. Omvendt star-
tede Nielsen som en ren lømmel. En tølper, der ikke blot tog katte, 
men heller ikke gik af vejen for en gås, hvis vi kom for nær på mor-
tensaften, og Skovgården ikke havde fået slagtet den sidste.
  Nielsen havde haft en vanskelig barndom, forstod vi på den stolte 
ejer, der siden høstede lige så megen berømmelse på Nielsens 
gerninger som på sine egne ved skrivemaskinen. Begge var vore 
venner. Begge havde karakter.
  Så vi holdt af dem og sørgede for aldrig at komme bebyggelse og 
fjerkræ for nær.
  Nielsens skrivende far hed Olsen. Nielsen og Olsen var et fan-
tastisk team, for da først hunden med det utrolige jagtvæsen var 
blevet strøget med ruhårene, begreb han fornuften i samarbejde og 
blev suveræn på sit talent.
  Hund og herre viste sig at passe som fod i sok. Begge var lidt for 
store sådan til udstillingsbrug. Begge havde et utrimmet skæg, og 
det svarede til et temperament, som på mærkelige måder forenede 
parterne, netop når det kom i kog.
  Ofte kogte Olsen først. Måske et par forbiere, og Nielsen røg af 
hånd efter haren, skønt begge vidste, at det så ilde ud på åben mark. 
Olsen havde stemme i denne situation til 100 hektar. Heren havde 
terrænet og Nielsen energien.
  Et mageløst optrin for fremmede at overvære og spøjs at mindes. 
Tit endte historien lykkeligt, og Nielsen kom tilbage fra horisonten 
med haren. Død som en kat. Olsen lyste op. Strøg sit skæg og strøg 
sin hund.
  – Det var sateme godt.
  Og det var rigtig nok. Nielsen var en ener som sin fører. Den lidt 

fl ossede type, der nok var kommet over den vildeste ungdom, men 
ikke uden rifter. Olsen i samme stil. Formentlig tog han ikke gæs, 
da han var stærkest, men der taltes om kvinder, hvis de lige som 
Nielsens gæs kom for langt fra huse. Olsen skal have slået som 
en høg på sådant bytte, der dog siden undveg, efterhånden som 
tilbøjeligheden blev kendt. Så i dag slår høgen vist ikke, og netop 
hunden Nielsen kunne afl ede Olsen, så de gensidigt gav hinanden 
opdragelse.
  Skete det, at de begge gik af hånd, som nu med haren, så kunne 
de mødes på en grøftekant, dele et stykke med leverpostej – og en 
fl aske vand.
  Olsen kunne fi nde på at drikke vand, som han medbragte i en 
sodavandsfl aske med patentprop. For lejlighedsvis kom han i tanke 
om, at han vist havde levet, så det kunne være klogt med beskeden-
hed.
  Bedst husker vennerne parret fra et rævedrama i skoven hos Olsen 
selv. Det var engang, da ræven kom, medens den hårdtarbejdende 
hund var i andet ærinde og derfor ikke til rådighed, da Olsen kom 
for skade at anskyde Mikkel. Ræven drog af over en nyplantning 
og kunne akkurat holde den den fart, den kraftige jæger præsterede, 
nu og da skydende på ny mod det fl ygtende mål.
  Man så dem længe ud over plantningen og ventede spændt, til 
Olsen med rødbedefarvet ansigt vendte tilbage – tom for patroner. 
Uden ræv. Vi forstod, tiden ikke var til spørgsmål. Gemte diskret 
vore forvredne ansigter og fremstammede, at det måske var noget 
for Nielsen at gå turen…
  Hunden kom i det samme fra modsatte såt med en ræv i munden. 
Stor råben og ståhej.
  – Der kan du sgu se Olsen. Den må have forfulgt dig tilbage.
  Men det var stadig for tidligt med spøg. Olsens ansigtsfarve sagde 
det. Olsen accepterede ikke, at hans ræv kunne være løbet skoven 
rundt - for ligefrem at opsøge Nielsen og blive båret.
  – Så lad os se dig tage plantagerenderne en gang til, foreslog en af 
de dristige. – Hvis du skyder lidt, ved hunden nok, du er på spor.
  Den ruhårede sad med sin ræv og ventede på, at nogen lille stoppe 
alt det pjat og tage imod.
  Olsen besindede sig og sagde: – Taak.
  Så gik de. Igen som en solid enhed ud over det nyplantede areal 
og forsvandt mod vest.
  Da de andre havde åbnet madpakkerne i hytten og på ny fortalt 
hinanden om Olsens rævebeskydning (skønt enhver havde set 
det), gik døren op. Olsen kom ind. Delvis afklædt. Blod på hans 
skjorteærmer fortalte, at de to havde nået målet. Nielsen gik direkte 
til hyttens hundeskål og tømte den, som havde det været kattens 
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mælk. Udenfor hang Olsens ræv. De to gik ikke forgæves til den 
slags opgaver, og Olsen kunne selv drikke hele indholdet af vand-
fl asken. Med et udtryk som om han nød hver dråbe.
  – Fik I den, spurgte en idiot, der ikke kendte Nielsen og Olsen. 
Man siger, han aldrig siden blev inviteret.
  Vi andre blev det. I hele Nielsens levetid var det et hjerteligt møde 
at stå ansigt til ansigt med ham. Hans fi ltrede skæg blev ikke gråt, 
men gult, da han blev gammel, og han mindede mest om en bøs 
politimand, der i min barndom farvede fi pskægget gult med en 
hængende cigarstump.
  Nielsen røg ikke, men drak sin kattemælk og passede sin dont. 
Hans selvstændighed udviklede sig med årene, så han lod hånt om 
Olsen, og det var trist at se. Olsen var det sidste år vag som hunden, 
gik ganske småt, skønt han ikke fejlede noget, og lod som om han 

var ved at ebbe ud.
  Livsfl ammen blussede op i dem begge, da en skovkat en morgen 
havde ædt duerne for Olsens barnebarn. Nielsen vågnede af formid-
ddagssøvn på gårdspladsen ved tumulterne i dueslaget, og da katten 
i det samme sprang fra loftstrappen med fjer om ørerne, vågnede al 
lidenskab i ruhårssjælen. Gigten forsvandt, forbenene haltede ikke 
mere, og i bilgaragen var der ingen træer for katten at søge til.
  Den døde af det. Da Olsen øjeblikke efter kom hjem, sad Nielsen 
på trappen med katten i munden.
  Og i Olsens journal står den indskrevet med rødt NB. Ganske mod 
sædvane – for Nielsen døde samme aften.
  Det blev ham for meget.
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At hunde ikke ligefrem dufter af roser og 
violer ud af munden er et faktum, de fl este 
hundeejere er klar over. Hvad, man så må-
ske ikke tænker over, er, at der er væsentlig 
forskel på, om hundens ånde bare er mindre 
god, eller den er decideret dårlig.
  Hvis hunden lugter decideret dårligt ud 
af munden, kan det nemlig være tegn på, 
at noget er galt. Dårlig ånde af kortere va-
righed – hvis hunden f.eks. har spist noget 
råddent, selv tømmer analkirtler (ja, det er 
der nogen hunde som gør…) eller en tæve 
i løbetid (når den slikker sig ren for blod 
og fl åd) er naturligvis ikke noget, man skal 
bekymre sig om. Men hvis hunden konstant 
har dårlig ånde, bør man være opmærksom 
og eventuelt få hunden undersøgt. 
  En af de hyppigste årsager til dårlig ånde 

er tandproblemer. Det kan være alt fra lidt 
tandsten til mere alvorlige ting som skadede 
tænder, paradentose eller tandbylder. Og 
ofte kan det være svært at skelne bare ved 
at se på hunden. Hvad, der umiddelbart 
bare ser ud som tandsten, kan sagtens skjule 
mere alvorlige ting. Derudover kan frem-
medlegemer i mundhulen (f.eks. pinde kilet 
fast mellem tænderne) også give meget dår-
lig ånde, da der nemt hober sig madrester, 
bakterier mv. op omkring fremmedlegemet.
  Mave-tarmproblemer giver som regel 
også dårlig ånde, både i akutte tilfælde som 
infektioner og mere kroniske ting som f.eks. 
mavesår, ligesom der fi ndes en række lidel-
ser både i stofskiftet og organerne, som kan 
give dårlig ånde. Eksempelvis kan nævnes, 
at sukkersyge og nyreproblemer ofte giver 

dårlig ånde pga. hundens ændrede/nedsatte 
evne til at omsætte næringsstoff er som 
kulhydrater og proteiner. 

Søg dyrlæge
Alt i alt kan man sige, at hvis din hund har 
dårlig ånde mere end nogle få dage, og man 
ikke umiddelbart kan fi nde en direkte årsag, 
så vil det nok være en god ide at få den 
undersøgt lidt nærmere for at fi nde årsagen. 
Selvfølgelig for hundens skyld, men også 
fordi smerter rent faktisk nedsætter hundens 
præstations- og koncentrationsevner. Rent 
praktisk vil det sige, at en ting som ondt 
i tænderne kan nedsætte eff ektiviteten på 
jagt… 

Dårlig 
ånde
Det kan være særdeles 
ubehageligt at lægge næse 
til en hunds udåndings-
luft. Fænomenet kan være 
forbigående eller mere 
kronisk.

Tekst: Laila Bilberg
Foto: Kenneth Asmussen

DYRLÆGENS HJØRNE

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
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John Hilmer Hansen Flemming Sørensen Orla Didriksen Kristian Thomsen

Problemknuserne er: 

PROBLEMKNUSERNE - Her stiller vi hver gang to fra panelet over for en opgave. 

Hunden tygger vildtet
Mange har sikkert oplevet 
hunde, der under jagten 
bringer fugle, der er „gry-
deklare“. Fuglen er kun til 
at smide væk, og hunde-
ejeren er ikke særlig stolt 
ved situationen. Der kan 
være forskellige forklarin-
ger på problemet, men 
en af årsagerne er sikkert 
stress.

Hunden skal altid som denne på billedet afl evere den 
skudte fugl uskadt til jægerens hånd. Foto: Annette 
Laursen.

Man kan vel bedst beskrive denne udfor-
dring med, at hunden behandler vildtet så 
hårdt under apporteringen, at dette i en grad 
ødelægges. Ingen ønsker et stykke vildt, 
som er ”kvast til fars”. 
  Jeg tror ikke, at hårdmundethed er gene-
tisk bestemt, men at det derimod skyldes 
den måde hunden er trænet på. I langt stør-
stedelen af tilfældene opstår hårdmundethed 
i forbindelse med indlæring af apportering 
– og ofte fordi hunden på et tidspunkt i 
forløbet bliver stresset.
  Derfor skal første trin i behandlingen være 
at undgå stresssituationer i træningen, lige-
som man er nødt til at gå tilbage til basis. 

Der hvor hunden var helt sikker.
  Hunden skal være sikker på opgaven! Lad 
være at stille for mange krav eller for svære 
krav til hunden – det skaber usikkerhed. Er 
hunden i tvivl om opgaven, så gå et eller to 
skridt tilbage og få succes. I begyndelsen af 
apporteringstræningen bør man altid have 
en line på hunden. Derved kan man hurtigt 
sætte ind, hvis det er nødvendigt.
  Brug ikke en masse kommandoer, men 
tal roligt til hunden og vær positiv. Især 
når hunden kommer og skal afl evere. Lav 
en positiv hjemkomst, og tag dig tid at 
”snakke” lidt med hunden, så der skabes ro.

Tilbage til basis
Lad være at træne med vildt for hurtigt. 
Når hunden har forstået, at den skal bringe 
emnet hurtigt hjem til førerens hånd, så kan 
man begynde næste step – træningen med 
vildt. 
  Begynd med at fastgøre nogle vinger fra 
fx agerhøne, fasan eller sneppe på den sam-
menrullede avis eller dummy. Det handler 
om – som i mange andre sekvenser – at 
skabe en blød overgang. Når hunden kan 
apportere dette tilfredsstillende, så begynd 
med vildt. 
  Personligt starter jeg altid med tamdue. De 
skal være friske og ikke være brugt af andre 

Flemming Sørensen
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hunde. Jeg tror, hunden har lettere kommer til at udvise hårdmun-
dethed, hvis der bruges vildt, som andre hunde har haft i munden.
  Man skal altid træne apporteringen alene, så hunden ikke bliver 
stresset af andre hunde (eller hundeførere). Det er igen for, at hun-
den kan koncentrere sig om opgaven.
  Man skal altså tilbage i sin dressur/træning, og det er vigtig at 
holde hunden under skarp opsyn opsyn under apporteringen, så man 
hurtigt kan gøre alt for at forhindre, at hunden tygger vildtet. Den 
opfatter hurtigt, at man ikke griber ind, når man ikke kan se den.
  Som med alt andet træning; stop mens legen er god, og pas på 
ikke at dræbe lysten til at apportere.

Hårdmundethed, rullende med vildtet eller dummyen skyldes stort 
set altid stress. Meget få hunde er født med disse egenskaber.
  Stress bliver mere og mere almindelig hos vores hunde. Det er 
steget i takt med den positive indlæring, hvor vi ”kommunikerer” 
meget mere med hunden. Skylden ligger alene hos føreren, som er 
al for ivrig i sine bevægelser og kommandoer. For at afhjælpe pro-
blemet, skal man arbejde med sig selv, og afhængig af problemet 
intensitet, kan det tage noget tid af få styr på.
  Man skal som hundefører være rolig i sin omgang med hunden. 
Man må ikke rose den for meget, når den er på vej hjem med 
emnet. Man skal have i tankerne, at opgaven først er løst, EFTER 
hunden har afl everet til hånden. Sætter man sig på hug og klapper i 
hænderne, roser hunden og virker vild glad, stresser man sin hund. 
Har man ikke ro på, når hunden kommer tæt på dig, stresser man 
hunden, er man ikke rolig, når hunden har sat sig, hvis den i det 
hele taget sætter sig, stresser man hunden.

Brug video
Jeg bruger ofte video i situationer, hvor jeg skal lære en fører at 
være rolig. Ofte tror føreren ikke på det man siger, men når de ser 
videoen, bliver de ofte meget overrasket over deres ageren og at-
tituder.

Foto: Flemming Østergaard.

  Start med at få en til at fi lme, så du selv er klar over hvad du gør 
under hele apportøvelsen. Nu skal du lege ”soldat” – du skal stå 
helt ret, når hunden er ved emnet, ikke røre dig overhovedet, in-
genting sige. Hvis hunden ikke sætter sig, når den er kommet hjem, 
må du give en kommando: –  Sit. Lad så hunden sidde stille med 
emnet, indtil hunden sidder næsten helt roligt.
  Du skal regne med, at hunden prøver en masse ”ting” for at få dig 
til at reagerer på dens ageren overfor dig. Den er jo vant til, at du er 
helt oppe og kører. Men hav tålmodighed og vent med at give slip-
kommandoen, til hunden sidder stille.
  Hunden vil meget hurtigt opdage, at der ikke sker noget fra din 
side, før den har fået lov til at afl everer. Når den har afl everet, skal 
du stille og roligt rose hunden. I det hele taget skal du prøve at 
tjekke, hvor mange unødige ting du gør ved din hund, når I arbejder 
sammen. Jo mere rolig du er, jo mere rolig bliver hunden, og jo 
bedre arbejde udfører den.

John Hilmer Hansen
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Vellykkede 
setterdage

Et nyt initiativ har set dagens lys. De tre setterklubber er gået sammen om en fæl-
les familieweekend. I år var det første weekend i august, og arrangementet blev 
afholdt på Rødhus Klit Camping ved Blokhus. Det blev en weekend med masser af 
fællesskab og aktiviteter for både børn og voksne.

Tekst Anne Eliasen. Foto: Heidi Nørgaard Jensen m. fl .

De tre setterklubber har gennem årene alle haft tradition for fami-
liedage, men deltagerantallet har været dalende. Dette fi k for fem år 
siden Gordonsetterklubben til at invitere Irsksetterklubben med på 
sin klubweekend, og sådan fortsatte det siden. Sidste år var Engelsk 
Setterklub også inviteret med, og på weekenden i år blev det beslut-
tet, at de tre klubber frem over er fælles om arrangementet. De tre 
klubber er alle repræsenteret med en tovholder, og et evt. over- el-
ler underskud tilfalder klubberne ligeligt. 

Mange aktiviteter
Setterdagene – som weekenden også kaldes – har fokus på fælles-
skabet omkring hundene. Ud over apporteringsprøver og udstilling 
for både voksne og børn, var der i år også andre ting på program-
met. Børnene fandt hurtigt sammen lørdag formiddag, hvor der var 

børneaktiviteter – arrangeret af børn for børn. Der blev leget, grinet 
og brugt energi på legepladsen, og nye venskaber opstod på tværs 
af landet og af landegrænser.
  For de voksne var der mulighed for en kunsttur, lige som rigtig 
mange valgte at tage med Flemming Nielsen på halvanden times 
vandring på klitheden og høre om planter og dyr, og hvordan natu-
ren i området er skabt. 
  Senere på eftermiddagen fyldtes festteltet til et foredrag med 
DGSKs æresmedlem, Kristian Thomsen. Kristian delte ud af sin 
lange erfaring med at opdrage jagt- og prøvehunde med udgangs-
punkt i de tre K´er: Kærlighed, Kontakt og Konsekvens. Der var 
til slut en del spørgsmål til Kristian fra både nye og erfarne hunde-
førere, som Kristian besvarede på bedste vis. 

Settere i alle aldre og alle farver deltog i setterdagene. 
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Apport, mad og udstilling
Apporteringsprøven havde i år deltagelse af 
30 ekvipager. Terrænet med masser af lyng 
var ukendt for mange hunde, og kun en en-
kelt opnåede i år max. point hos dommerne, 
og blev dermed prøvens bedste hund. 
DGSK og DISK fandt på prøven deres 
klubmestre, og pokaler og anderkendelse 
blev uddelt under aftenens festmiddag.  
  Et gammelt ordsprog siger, at uden mad 
og drikke, duer helten ikke, så der var igen 
i år sørget for kolde drikke og god forplej-
ning. Fredag aften medbragte man sin egen 
mad, morgenmaden sørgede campingplad-
sens ejere for. Lørdag kunne vi tage store 
sandwich med til vandapporteringen, og 
nyde en helt overdådig buff et i festteltet om 
aftenen.
  Søndag blev der serveret nygrillede 
slagterpølser og kartoff elsalat, mens der var 
udstilling, så der manglede ikke noget!
  Udstillingen afvikledes som de andre år, 
i den rækkefølge racerne er kommet med i 
weekenden: Gordon, Irsk og Engelsk Set-
ter. Det er lige her, at arrangørerne nok har 
deres største udfordring, da mange desværre 
igen i år var taget af sted, inden Engelsk 
Setterne var færdigbedømt, og der kunne 
afvikles Bedst in Show (BIS).
  Christina Bak fra tovholdergruppen fortæl-
ler, at man frem over planlægger, at racerne 
skal skiftes til at starte udstillingen, samt 
arbejder med andre tiltag, der kan sikre, at 
fl ere vælger at blive, til udstillingen er helt 
færdig. 

Børn i centrum
Barn & Hund var første gang på program-
met sidste år, og i år var deltagerantallet 
vokset fra otte til fjorten ekvipager. Når 
der skulle skiftes race og dommer, så blev 
ringen indtaget af børnene og deres hunde. 
De var delt op i et begynderhold og et hold 
for mere øvede børn, og alle gjorde det 
fantastisk.
  Ole Kai Frank, der ledede arrangementet 
fortæller, at tovholderne bl.a. på denne 
måde har fokus på også at gøre det interes-
sant for børnene at arbejde med hundene. 
  Tilbagemeldingerne fra i år viser, at de tre 
klubbers medlemmer i høj grad støtter op 
om arrangementet som et fælles projekt, at 
de værdsætter, at der er fl ere forskellige ak-
tiviteter, og ikke mindst, at der er aktiviteter 
for hele familien, når arrangementet ligger i 
sommerferietiden.
  I år var der også udbudt mulighed for rabat 
til sommerland fredag og rideture, men der 
var desværre ikke nok tilmeldte til at, der 
kunne gennemføres denne gang. 
  Planlægningen af næste års Setterdage 
er allerede i gang, og kan følges i Face-
bookgruppen Setterdage  - familieweekend 
første weekend i august eller på klubbernes 
hjemmesider. 

De glade deltagere i Barn & Hund koncentrerer sig om at holde styr på hunde og præmieposer.
Foto: Flemming Nielsen.

Klar til festmiddagen med overdådig buff et. Foto: Christina Bak.

Naturvandringen var både hyggelig og lærerig for alle. Foto: Christina Bak.
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VILDTPLEJE I OKTOBER

Prædatorkontrolntrol
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Der er ikke meget ved, at ræve og andet 
rovvildt bliver tykke og fede af de fasa-
ner, man har sat ud. Oktober er en fin 
måned til en indsats mod prædatorerne.

Tekst: Peter Due – SJDs Udvalg for markvildt og natur.
Foto: Flemming Østergaard m. fl .

Når disse linjer læses, er jagtsæsonen godt i gang. Hvordan ser 
det ud på terrænet? Forhåbentlig har vildtet det godt. Man har fået 
startet fodring til gavn for fuglevildtet, og fasanerne smutter ud og 
ind af remiserne. Det er herligt at gå en tur og se på det hele.
  Udsætningen er sikkert lykkedes rigtig godt, og de store fasankyl-
linger er nu helt udfarvede. Man har allerede skudt nogle kokke 
for hundene, og nu venter et par gæstejagter, hvor man naturligvis 
gerne vil have fugle i remiserne. 

Morgenpürsh
Hvor der er mange fasaner er der ofte også mange ræve. Det siger 
næsten sig selv. Frokosten er serveret. Det trækker. Måske har 
rævene allerede gjort indhug i de udsatte fasaner, og det vil de 
med garanti blive ved med, hvis de ikke stoppes. Det er nu, det er 
forholdsvis nemt at få reduceret bestanden.
  Vi er tidlig i jagtsæsonen. Gæstejagterne er endnu ikke rigtig gået 
i gang, så rævene har endnu ikke prøvet at løbe spidsrod mellem 
drivere og skytter. Når de har prøvet det et par gange, bliver de 
mere forsigtige. Derfor er det nu.
  Morgenen er et fortræff eligt tidspunkt til at pürshe ræv. Det er 
næsten lige så godt som at komme ud efter bukken om sommeren. 
De fl este kender deres terræn og ved, hvor rævene færdes, så det er 
egentlig ikke så vanskeligt at fi nde passende steder at sætte sig og 
vente….
  Det kræver tålmodighed, men som regel belønnes tålmodighed. Et 
godt skjul under en busk, varmt tøj og en termofl aske med kaff e, så 
er man egentlig klar til at opleve en morgen, som kan være lige så 
spændende som dem, man oplevere i maj og juni. 
  En hare kommer hoppende tæt forbi skjulet. Fasanerne fl yver ned 
fra nattesædet, og råvildtet æser på stubben bag mosen. Over hove-
det trækker en fl ok gæs forbi, medens viberne tager den første lille 
morgenfl yvning i engen. Jo, der er nok at opleve en sådan morgen.
  Og så pludselig kommer en ræv luskende langs kanten af bækken. 
Den er optaget af at komme tæt på fasanerne, så har man valgt det 
rigtige skjulested, vil den slet ikke opdage jægeren, før det er for 
sent.
  Trækker man bælgen af en ræv, er der faktisk ikke ret meget at 
skyde efter, så lad den komme ind på en afstand, hvor man er helt 
sikker på, at man kan ramme. BANG!......

Lav kunstgrav
Og hvorfor pürshe ræv lige nu? Af den simple årsag, at der ikke er 
nogen grund til, at den og dens fætre og kusiner skal tage for sig 
af fasanerne dag efter dag, frem til december og januar, hvor man 
måske sætter ind med at besøge kunstgravene.
  Og så nævnte jeg lige ordet kunstgrav. Har man en dag eller to til 
overs i oktober, kan de fi nt bruges på at anlægge en ny kunstgrav. 
Det kan nemt nås endnu, og graven kan med stor sandsynlighed 
”give pote”, inden sæsonen er omme.
  Man kan anvende forhåndenværende materialer - rør skal dog 
være 20 cm i diameter – eller man kan købe færdige gravsystemer i 
beton eller plast. Det er vigtigt, man lægger graven det rigtige sted. 
Et eller andet sted i åbent terræn, hvor ræve færdes, og hvor der er 
tørt.
  Vil man være sikker på et godt resultat, er det bedste, man kan 
gøre, at konsultere en gammel rævejæger med erfaring i kunst-
grave. Vedkommende kender med garanti alle fi nesserne, for ofte 
er det småting, som er afgørende for, om der vil komme ræve i 
graven.
  På Youtube fortæller Bent O. Rasmussen om, hvordan en 
grav anlægges. Se fi lmen på: https://www.youtube.com/
watch?v=2x6AFaNuJrk. 
  God fornøjelse.

Denne ræv tager ikke fl ere fasaner.

De udsatte fasaner har forhåbentlig klaret sig godt. Foto: Annette Laursen.
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Nekrolog: Conni Holmgaard Jakobsen 
Den 17. september modtog jeg tidligt om morgenen med sorg en 
sms fra Ib Jakobsen, hvori han meddelte, at hans kære hustru, 
Conni Holmgaard Jakobsen, i nattens løb var sovet stille ind. 
Conni havde tabt kampen mod den kræftsygdom, som blev 
konstateret i januar. Da Conni havde fået den alvorlige diagnose, 
tog hun kampen op med oprejst pande og uden klynk, og hun 
ønskede ikke at snakke sygdom.
  Med Connis død har jagthundeverdenen mistet en ildsjæl, som 
på mange fronter talte jagthundenes sag og altid med stort enga-
gement og et lige så stort smil.
  Selv om Connis race var Ruhåret hønsehund, som hun arbej-
dede ihærdigt med, var hun ikke racefanatiker, det var jagthun-
dene generelt, der optog hende, og hendes store engagement førte 
til en række offi  cielle opgaver, som hun varetog med stor ildhu og 
et aldrig svigtende humør.
    Conni blev indvalgt i Dansk Kennel Klubs bestyrelse i 2014 
som repræsentant for jagthunderacerne, og hun blev genvalgt 
i 2018 uden modkandidater. Conni var formand for/medlem af 
DKK’s Schweisshundeudvalg, Ungdomsudvalget, Fundraising-
udvalget og Udvalget for stående jagthunde. Desuden var Conni 
den ene af DKK’s to repræsentanter i SJD’s bestyrelse. Som om 
det ikke var nok, var Conni også gruppe 7 eksteriørdommer.
  Disse mange offi  cielle hverv førte Conni rundt i landet til 
et stort antal arrangementer, som hun deltog i med et aldrig 
svigtende humør selv under sin alvorlige sygdom. Så sent som i 
august dømte hun tæver på Dansk Ruhår Klubs udstilling i Bred-
sten, introducerede unge mennesker til jagten med stående hund 
ved et arrangement i marken og deltog som formand for DKK’s 
Schweisshundeudvalg i DM i schweiss-spor. 
  Derudover var Conni fra 2015-2018 medlem af Jagthundens 
redaktion, og efterfølgende redigerede hun FJD’s facebook-side.
  Med Connis bortgang har Ib mistet sin kære partner, jagthun-
dene har mistet en ihærdig fortaler, og jeg har mistet en personlig 
ven. Conni vil blive savnet af alle, der på den ene eller anden 
måde har haft en kontaktfl ade til hende.
  Æret være Connis minde. 
  Flemming Thune-Stephensen
  Formand for SJD 

Conni Jakobsen var alle jagthundes ven. Arkivfoto.
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Markinstruktør -
nyt tiltag til styrkelse af førskudarbejdet

Samarbejdet mellem Ruhårklubben og Münsterländerklubben har sat et ”nyt skib i 
søen” en instruktøruddannelse, der sætter fokus på markarbejdet. Det første in-
struktørkursus blev afholdt ved Skive i dagen 9. til 12. august.

Tekst og foto: John Vinsbøl

Hele konceptet byggede på, at teorien skulle omsæt-
tes i praksis.
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Det var med store forventninger og en del 
spænding, jeg fredag begav mig afsted 
til smukke Flyndersø tæt ved Skive for 
at deltage i og afprøve det nye koncept i 
uddannelse af markinstruktører, et initiativ 
som skal komme nye og uerfarne førere af 
de stående hunde til gavn og udbytte. 
  Efter at have gennemført instruktørud-
dannelse er jeg overbevist om, at vi erfarne 
og modne hundefolk også kan lære nye 
ting, og måske afl ære gamle rutiner og 
fordomme.

Ingen spildtid
Markinstruktøruddannelse er med afsæt i 
det tætte samarbejde mellem de to spe-
cielklubber, Dansk Münsterlænder Klub 
og Dansk Ruhår Klub. Der er arbejdet i 
lang tid med konceptets udvikling – både 
i forhold til visioner, mål og ikke mindst 
undervisningsmateriale, samt hele det læ-
ringsmæssige setup. Det skulle nu afprøves 
på den virkelige scene på et træningslejr-
skoleophold i Estvad lejren. 
  Instruktørkurset er tilrettelagt som et 
intensiv forlænget weekendkursus over tre 
dag fra fredag sidst på eftermiddagen til 
søndag aften. Og man må sige, at program-
met var fyldt godt ud – uden spildtid. 
  Det var både et spændende og kompleks 
emne med førskudsarbejdet for stående 
jagthunde, som skal nedbrydes i mange 
delmål og undervisningssekvenser, for at 
skulle kunne give mening og sammenhæng. 
Sagt lige ud. Det lykkedes godt, og denne 
vurdering deles af hele holdet på de otte 
deltager – fi re fra hver klub.
  Vi ankom sidst på eftermiddagen fredag 
og startede op med introduktion og rammen 
for de efterfølgende to hele dage. Desuden 
blev metoden med vekselkursus præsenteret 
i forhold til teori og praktiske øvelser i fel-
ten. En rigtig god måde at fastholde fokus 
og motivation på. 
  Kursuslederne fi k ligeledes afdækket 
deltagerne behov via en bordrunde, hvor vi 
hver især præsenterede os selv, erfaringer 
i arbejdet med de stående jagthunde, samt 
vores umiddelbare forventninger til week-
endens instruktøruddannelse. 
  Herefter blev vi inddelt i to grupper af fi re 
personer pr. hold, som arbejdede sammen 
i refl eksioner og gruppearbejde. Og de to 
grupper fulgte ligeledes i hold, når vi var 
på marken med ”elever” med deres egne 
hunde. Her fi k vi alle individuelt mulighe-
den for at give råd, vejledning og feedback 
til de fremmødte efter afprøvninger af deres 
hunde. 
  Kurset var tilrettelagt med en blanding 
af traditionel undervisning med viden og 
instruktioner, drøftelser af problemstillinger 
i mindre grupper, samt ikke mindst af-
prøvning af teorier i praksis. Rent praktisk 
nogle timer på skolebænken og derefter ud 
i marken og teste det af på statister, som 
var kommet fra nær fjern med deres hunde. 

Nogle let øvede og trænede, mens andre var 
mere rå og upolerede. Det var en god blan-
ding af de to racer og tillige af førerkøn. 
Dejligt at, se vi også får fl ere kvindelige 
jægere på marken med de stående hunde.

Nye vinkler
Kurset fi k gennem dagene naturligvis også 
en god social vinkel, idet vi selv klarede 
serviceopgaverne omkring servering, lettere 
tilberedning og oprydning efter måltiderne. 
Det gav anledning til god dialog mellem 

Der var fl ere kvindelige statister, der stillede sig til rådighed i løbet af weekenden.

Tilfredse deltagere og instruktører på et første kursus for nye markinstruktører.
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• Kommunikation og præsentationsteknik (tips og vejledning til god under-
visning)

• Hundens normaladfærd og indlæring
• Introduktion til de stående jagthunde og selve jagten
• Generelt om træningen af de stående hunde
• Standen i jagthunden 
• Selve rejsningen af vildtet 
• Søgsoplæg og reviering i markarbejdet med hunden
• Ro i opfl ugt og skud
• Apportering efter rejsningen (efterskudsarbejdet)
• Sekundering af makkerhund

Program og emneindhold på kurset

deltagerne individuelt om jagt og ikke 
mindst jagt med vores stående hunde. Og 
så kunne der jo lige udveksles tips og trick 
i forhold til alle de daglige udfordringer, vi 
jægere og hundesportsfolk løber ind i med 
dressur og markarbejdet forår og efterår. 
  I korte træk var og er kurset bygget op om 
en skabelon og struktur, som også vil kunne 
omsættes ude i klubbernes lokale områder 
i det ganske land. Og det er også her, at det 
kan fl yttes noget, når vejledning, trænings-
forløb og den praktiske del kan forenes 
sammen med fører og jagthund på marken. 
  Vi havde undervejs i forløbet til opgave 
at udvikle et eller forskellige træningsfor-
løb, som efterfølgende vil kunne udbydes i 
lokalområderne. En super god opsamling, 
hvor man skulle gennemtænke de lærte ind-
tryk og omsætte det til realistiske seancer 
og tilbud til jægere med deres hunde.
  Afsæt for markinstruktørkurset - ud over 
de stærke bånd og samarbejde på tværs 
af to klubber og racer - var en drøftelse 
af måden, budskabet skal formidles på og 
hvordan. Kommunikation og dialogbaseret 
formidling er kernen i læring. Det blev vi 
hurtig enige om på kurset. Vi skal arbejde 
i øjenhøjde med vores nye kursister ude 
i marken, men også i al almindelighed. 
Det at kunne matche (hvor vi tilpasser os 
modtageren i dialogen) er nok det vigtigste 
element for at skabe modtagelse af budska-
bet og dermed læring. 
  Det er desuden en helt naturlig forventning 
i dag hos både unge og modne uerfarne 
hundeførere, at der kommunikeres præcis 
og værdifuldt, så det giver mening for den 
enkelte. Vi skal ikke ud og være læremester 
som markinstruktører, men i højere grad 
være en som vejleder gennem god rådgiv-
ning ud fra opnået viden og erfaring. Og det 
skal vi gøre med respekt og empati for både 
hund og fører. 
  Tider er skiftet over de seneste år, hvor 
vi dels arbejder med begreber som; positiv 
indlæring, at kunne ”læse” hundens adfærd 
og kunne bruge det til at vende og dreje ad-
færden til fælles mål for hund og fører. De 
synspunkter synes jeg skinnede fi nt igen-
nem på hele instruktørholdet, og tillige med 
plads til forskellige synspunkter samtidig. 

Meget professionelt 
Der er gjort et kæmpe stykke forarbejde af 
de involverede i klubberne DMK og DRK i 
forberedelsen op til dette første kursus, som 
gerne skulle blive til fl ere hen ad vejen. Der 
er udarbejdet droneoptagelser af marksøg 
med hunde, mange observationer på marken 
og med jagthunde generelt, som nu er om-
sat i et fl ot kompedie på ca 100 sider. Det 
er blevet ”lærebogen” for de kommende 
nye markinstruktører. Super fl ot og godt 
materiale, som er opsamlet gennem mange 
erfaringer, samt basisviden fra fl ere kilder. 
  Det er meningen, at der skal arbejdes vi-
dere på udviklingen af konceptet i takt med 

nye afprøvninger er blevet til fl ere erfarin-
ger. Derudover skal vi kunne dele oplevel-
ser og viden på de digitale medier mellem 
klubberne. Og med fl ere instruktørhold hen 
ad vejen vil netværket på landsplan styrkes 
og udvikles. Det kan måske føre til både 
temadage, træningsworkshop m.m. Nu er vi 
i gang, og kun begrænsninger kan hæmme 
dette. 
  Et af de gennemgående redskaber, vi ar-
bejdede med på kurset, som blev introduce-
ret i teorien, afprøvet af instruktørerne, samt 
os selv i marken med fremmede hunde, 
var de muligheder, der ligger i at bruge 
“hetzstangen” eller populært kaldet fi ske-
stangen.  Den er jo mest kendt for at bruge 
til hvalpen og den unge hund i movationen 
til at tage standen, lige før man får fuglen 
eller attrappen til at fl ygte. 
  Men redskabet og metoden kan bruges 
langt mere udstrakt. Det kan være anven-
delig i både forskud- og efterskudsarbejdet 

som roen efter rejsningen, samt respekten 
ved skuddet. Jeg tror mange fi k en øjenåb-
ner for dette enkle redskab, som man fi nt 
kan tørtræne mange gange med hjemme 
på græsplænen før arbejdet i marken med 
hunden
  Konceptet har et fi nt professionel afsæt, 
som er en medvirkende motivation til at 
komme ud og få bredt budskabet til dem, 
som har brug for en stærkere stående hund 
på marken. Og det har vi vist alle sammen 
på et eller andet plan. 
  En stor tak til skal lyde til hele holdet af 
DMK- og DRK folk, som skabte nye bånd 
på tværs af land, racer og øvrige netværk. 
Desuden en stor tak for gode dage med 
instruktørerne Kenneth Hansen, DMK og 
Uff e Beck Andersen, DRK. Jeg tror I begge 
har gjort en forskel med dette initiativ, som 
kan påvirke mange i en retning, som kom-
mer vores racer til gode. 
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I næste nummer
De store prøver
Efteråret afsluttes traditionelt med såvel Danmarksmesterskabet som 
FUME.
  Vi har reportere med på alle prøverne og giver en fyldig reportage 
fra de prestigefyldte arrangementer. Jagthunden vil gerne være med 
til hylde Danmarks bedste jagthunde.

Nabojægerne
Jagthunden tager med tre kendte naboer på jagt en dag i oktober. Det 
blev til en snak om at gå på jagt og alle de oplevelser, man har, når 
man færdes der ude i godt selskab.

Sagde vov
Vi bringer et portræt af en kvinde, der kunne sige vov, før hun kunne 
sige mor og far, for hun voksede næsten op i en hundekurv.

Julejagten
Vi skal naturligvis også på jagt. I jagtselskabet havde man en årelang 
tradition for en jagt i juledagene, hvor det hele sluttede med en 
omgang gule ærter.

Næste nummer kommer i uge 51

altså lige før jul.

Er du tæt på dit forsikringsselskab?

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

 tæt på

Tim Atzen Geneser,  assurandør i Aulum

“
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VILDTBIOLOGI 

Har agerhønen Har agerhønen 
ændret adfærd?ændret adfærd?
Snakken går altid blandt hundefolket om agerhøns, om hvordan vi får flere, om de 
opfører sig anderledes end tidligere, og om de mange høns, vi sætter ud, har været 
med til at påvirke fuglenes adfærdsmønster.

Tekst Flemming Østergaard
Foto: Alex Nissen m. fl .

I skrivende stund er efterårets markprøver godt i gang. De første præmier er uddelt, og mange har haft positive oplevelser rundt om 
i vort skønne lille land. Det er også helt sikkert, at debatten og snakken er gået hundeførerne imellem, når en hønsefl ok pludselig er 
gået på vingerne, uden at nogen kan give en blot rimelig forklaring på hvorfor.
  Gentager hændelsen sig så fl ere gange i løbet af dagen, og terrænlederen er helt sikker på, at der ikke har været hunde på mar-
kerne de sidste par uger, så begynder teorierne straks at tage himmelfl ugt. På sådan en dag er det nærliggende at lufte det syns-
punkt, at de mange agerhøns, vi med tiden har sat ud, har været med til at ændre adfærden. De vil ikke holde. De fl yver meget 
længere, end de gjorde en gang. De sidder i hegnene og ikke på marken osv.

Ikke genetisk
Diskussionen om agerhønsenes adfærd er ikke ukendt. For 60 år siden snakkede mange agerhønejægere om de vilde bøhmere. 
Man havde, hvis jeg husker rigtig, en nedgang i bestanden i 1930-erne, og det fi k Jagtrådet til at begynde med opdræt og udsæt-
ning af agerhøns fra farme ved Vorbasse. I begyndelsen var det baseret på fugle fra Bøhmen, og dem, mente jægerne, var betydelig 
vildere, end de gamle danske høns, så hver gang en fl ok høns gik lidt for tidligt eller strøg langt ud i landskabet, så kom bemærk-

En fl ok agerhøns må ofte fl yve langt for 
at fi nde dækning.
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

ningen som regel: – Det er også de pokkers 
bøhmere.
  Det havde nu ikke nogen hold i virke-
ligheden, for de tjekkiske fugle udgjorde 
en forsvindende lille del af den samlede 
danske agerhønebestand. Derfor var den lidt 
anderledes adfærd hurtig forsvundet i den 
samlede arvemasse.
  Men hvad så nu? Vi har udsat i tusindvis 
af agerhøns hvert eneste år siden 1980-erne, 
da den store nedgang i bestanden indfandt 
sig, så teoretisk er det da muligt, at genban-
ken er ændret. Agerhønsene, som vi sætter 
ud, kan have en anden adfærd en den gamle 
danske agerhøne, og over tid nedarves 
denne adfærd, så vi synes, at agerhønsene 
gør noget andet, end de gjorde en gang.
  Jeg er sådan set enig i opfattelsen af, at 
agerhønsene har ændret adfærd i forhold til 
for 50 og 60 år siden, men jeg vil godt vove 
den påstand, at det ikke er genetisk betin-
get. Det er altså ikke en ændret adfærd, som 
skyldes indblanding af ”udsættere”. Adfær-

Agerhøns holder i dag mere til i nærheden af hegn og beplantninger, end de gjorde tidligere. 
Foto: Annette Laursen.

Det er altså ikke en ændret ad-
færd, som skyldes indblanding 

af ”udsættere”.
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ikke så meget på åben mark. Flokkene og 
i mange tilfælde også parrene sidder ofte 
relativt tæt på et hegn, en remise eller i 
kanten af en majsmark. 
  Det er også et resultat af tilpasning til 
ændrede betingelser. Bestanden af rovfugle 
er øget støt gennem de sidste 40 år, og det 
er en klar trussel for en fugl som agerhønen. 
I en fl ok er der altid én, der er på vagt, og 
når den giver signal, er det med at komme i 
dækning, og så er det rart, hvis ”fl yverskju-
let” ikke er for langt borte. Det er logik for 
agerhøns.
  Det er også truslen fra luften, der gør, at 
hønsene om vinteren gerne holder til på 
majsstubben. Her kan rovfuglene nemlig 
meget vanskeligt komme til at slå dem.

Mere stress
Når en fl ok agerhøns i dag letter, så fl yver 
den ofte ret langt, inden den kaster sig. Det 
gjorde de ikke i nær så udpræget grad for 
50 år siden, men meget har også ændret sig. 
På min bedstefars og min onkels gård var 
der højest 75 meter til roemarken, når vi let-
tede hønsene på stubben. De behøvede ikke 
at fl yve længere, så var de i dækning.
  Prøv at lade øjnene køre en tur rundt i 

den ville med garanti også være ændret hos 
agerhønsene, selv om vi ikke havde sat en 
eneste fugl ud.

Tilpasning
Den ændrede adfærd skal efter min opfat-
telse først og fremmest fi ndes i ændring af 
de ydre omstændigheder. I den forbindelse 
kan man godt drage paralleller til andre 
fugle f.eks. solsorten. For 100 år siden 
var den en ret sky skovfugl, der holdt til i 
skovbryn og krat. Det var stort set ikke en 
fugl, man kendte i byerne. I dag er det en af 
villahavernes mest almindelige fugle, og det 
er den blevet af den simple grund, at vi via 
vores mange parcelhuskvarterer har skabt 
lige den biotop, som solsorten ynder. Til 
gengæld kan man i dag ret hurtigt overse 
antallet af solsorte i skoven.
  Sådan er naturen nu en gang indrettet. 
Arterne forsøger hele tiden at tilpasse sig 
ændrede livsbetingelser. Dem, der ikke kan 
det, uddør.
  Men hvad har så ændret sig? Hvis vi 
begynder med foråret, så fandt man altid 

mange parhøns i engene. Det gør man ikke 
mere, og hvorfor så ikke det? Fordi engene 
i dag ser ganske anderledes ud. 
 For 50 år siden gik der på hver engparcel få 
kreaturer i sommerhalvåret, og de efterlod 
en eng med et varieret udbud af planter og 
mange totter og tuer af græs. Det gav gode 
skjul til hønsene. Rundt om var der ofte 
også pløjede marker, hvorfor engene var et 
naturligst skjule- og opholdssted.
  I dag går der 20 – 40 ungkreaturer i 
samme eng. Når den er græsset ned, fl yttes 
de for at vende tilbage senere på sommeren. 
Det gentager sig nogle gange, og er græsset 
ikke gnavet tilstrækkeligt ned, kommer 
landmanden med en brakpudser, og så bar-
beres det hele, så det ligner en græsplæne. 
Her er ingen skjul til agerhøns.
  Til gengæld er der nu mange raps- og vin-
tersædsmarker eller majsstub med udlæg, 
som derfor bliver det foretrukne opholds-
sted.
  Mange har sikkert ligesom jeg iagttaget, at 
agerhøns nu i langt højere grad end tidligere 
holder til i nærheden af beplantning og 

landskabet og se, hvor der er naturlige 
skjulemuligheder for fl okken. I bedste fald 
er der kun et par hundrede meter. I mange 
tilfælde er der meget længere, og derfor 
fl yver fl okken i dag længere, inden den 
kaster sig. 
  Det er heller ikke ukendt, at en agerhøne-
fl ok kan være endog meget let. Den går på 
vingerne, inden hunden overhovedet har 
haft kontakt med den. Der kan være to årsa-
ger. Den ene er vejret. Den anden er stress.
  På solskinsdage føler hønsene sig langt 
mere trygge end på dage med gråvejr. Solen 
får planterne til at kaste slagskygger, og den 
udnytter fuglene. De er vanskelige at se fra 
luften. Slagskyggerne mangler i gråvejr, og 
derfor er fuglene meget mere på vagt og 
går på disse dage ofte før på vingerne end i 
solskin.
  Det er også en kendt sag, at træner man 
for ofte på sine agerhøns, så holder de ikke 
så godt, som hvis man lader dem have ro i 
en længere periode. Alligevel kan de være 
lette, selv om der ikke har været trænet i et 
par uger. Det skyldes antagelig, at fuglene 
er stressede af andre årsager.
  Har landmanden kørt rigtig meget i 
marken i ugen op til prøven/jagten? Har 
man et kuld unge duehøge på terrænet, som 
skal lærer sig jagtkunsten? (Dem ser man 
sjældent). Er der strejfende hunde? Der 
er så mange ting, som kan være med til at 
stresse fl okkene, og når landskabet selv på 

Sådan så landbruge ud mange steder i agerhønens storhedstid. Foto: Flemming Østergaard.

Udsatte agerhøns har næppe ændret genetikken i retning af anden adfærd.

Det er logik for agerhøns.
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UniQ er et dansk produceret kvalitets foder.  
Læs mere på www.uniq.dk eller ring til os på telefon 75336005

ET LANGT OG SUNDT HUNDELIV MED UNIQ  
- FRA HVALP TIL SENIOR

Uniq Food Vestergaard ApS - Nymarksvej 7 - 7200 Grindsted  
Tlf.: +45 7533 6505 - www.uniq.dk - mail@uniq.dk

Food for uniq dogs

U N I Q K VALITE T

Når din hund har smagt
et UniQ-produkt, går den aldrig mere  

på kompromis med kvaliteten.

DANSK PRO
D

U
CERET

Prædatorer er en stor stressfaktor. Her er det ikke en 
agerhøne, men en vibe, det er gået ud over. 
Foto: Flemming Østergaard.

Tips & tricks
Redaktionen har planlagt, at Jagthunden i 
2020 skal bringe en lille artikelserie med 
overskriften Tips & Tricks.
  Undertegnede har påtaget sig at redigere 
artiklerne. Bemærk, at jeg har påtaget mig 
at redigere, men ikke at forfatte teksterne.
  Blandt Jagthundens læsere er der et be-
tragteligt antal garvede og erfarne jagthun-
defolk, som med garanti har deres egne 
små kloge opskrifter på, hvordan de løser 
store eller små problemer i forbindelse med 
træning og skoling af jagthunde.
  Disse folk vil jeg gerne høre fra. Send 
mig en kortfattet mail med et par stikord, så 
klarer jeg resten. Eller ring til mig.
  Artikelserien henvender sig vel først og 
fremmest til nye hundefolk, men der er vist 
ingen i branchen, der ikke kan lære nyt?
  Harris Jensen.
  Tlf.: 24984478
  Mail: haki2656@gmail.com  

Dansk Jagthunde Derby 2020
Husk at tilmelde din hund, der er født i 
2018 til Derby i år 2020, inden den er et 
år gammel, ellers er det for sent. Bemærk 
aldersgrænsen skal overholdes!
  Første rate Derby år 2020 er kr. 250.- 
For udenlandske hunde er gebyret dkr. 
300.-
  Yderligere information om Dansk Jagt-
hunde Derby kan indhentes på Derby-
udvalgets hjemmeside: www. jagthun-
dederby.dk, hvor man også kan tilmelde 
elektronisk.
  Følgende e-mail adresse kan også be-
nyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
  Husk at opgive navn og adresse samt 
telefonnummer.
  Derbyudvalgets kontor, Ved Gade-
kæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 
40331037.

de bedste terræner ikke ser så godt ud som 
for 50 år siden, så kan det være med til at 
forstærke stressen.
  Siden 1980 har jeg deltaget i et hav af 
projekter om agerhøns, ligesom jeg har haft 
mine egne projekter kørende bl.a. udsæt-
ning af mere en 2.000 ringmærkede ager-
høns. Lagt sammen giver det en viden, som 
jeg selvfølgelig er glad for at have erhver-
vet mig, men den pågældende viden er jo 
ikke meget værd, hvis ikke man bruger den 
til noget. Jeg har brugt min til at arbejde for, 
at vi får bedre agerhønebiotoper og dermed 
også en større bestand. 
  Vi kommer aldrig tilbage til 1960-er-
nes landbrug. Derfor får vi heller ikke de 
samme muligheder som for 50 år siden, 

men vi kan gøre meget for at komme så tæt 
på som muligt.
  Ingen tvivl om, at agerhønsene har ændret 
adfærd gennem de sidste 50 år, men efter 
min bedste overbevisning så skyldes det 
ændringer i de ydre faktorer. En art tilpasser 
sig hele tiden omgivelserne og de livsbetin-
gelser, naturen giver. Må jeg erindre om, at 
for 50 år siden rugede skarven udelukkende 
i træer. Nu er den også jordruger – fordi den 
har fået fred til det.
  Jeg er helt klart af den opfattelse, at de 
udsatte høns ikke har medvirket til ændret 
adfærd. Vi kan stadig fi nde terræner, hvor 
der også er mange udsatte høns, og hvor 
fuglene opfører sig som i gamle dage.
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Kedeljagt
måske en glemt jagtform

Efterår og jagttid. Nu skal hundene endelig bruges til det, som de er skabt til. Det er 
nu, det vil vise sig, om træningen hen over forår og sommer har sat sig. Er hunden 
blevet det jagtredskab og den jagtkammerat, føreren havde drømt om? Det testede 
vi i det sydvestligste hjørne af Jylland.

Tekst og foto: Annette Laursen

Drevet er i gang.
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Der er mange forskellige måder at drive 
jagt på. En af måderne, som nok ikke 
praktiseres så meget mere, er kedeljagt. Ke-
deljagt foregår ved, at deltagerne omringer 
et større areal, hvor de derefter driver dette 
af ind mod et fælles centrum. I starten af 
jagten har det mest karakter af almindelig 
trampejagt. Her må skytterne skyde både 
fremad og bagud. På et tidspunkt, når skyt-
tekæderne kommer tættere på hinanden, 
og når kedlens diameter er cirka 350 - 400 
meter, giver jagtlederen et signal om, at fra 
nu af må der kun må skydes bagud.
  Skytterne kan nu danne en cirkel, hvor de 
ved skydning bagud kan dække alle fl ugt-
veje fra kedlen. Er det en stor kedel, kan en 
eller fl ere hundeførere gå ind i kedlen for at 
rejse det vildt, som kan have samlet sig der.

Harer og råvildt
Ballum jagtforening arranger kedeljagt for 
sine medlemmer et par gange i løbet af jagt-

sæsonen. Jagtforeningen blev stiftet i 1953 
og råder idag over et areal på ca. 1.650 ha., 
hvoraf 10 ha. er skov. 
Et kig i foreningens jagtjournal viser, at det 
bedste år var 1959, hvor der blev nedlagt 
276 harer. Det dårligste år var 2011 hvor 
der kun blev skudt 10 harer i løbet af 
sæsonen.
  På denne dag sidst i november var tæt 
på 40 personer samlet til jagt. Jagtlederen 
startede med at gennemgå dagen, og især 
sikkerheden blev der lagt stor vægt på. 
Ingen måtte på noget tidspunkt være i tvivl 
om hvilken retning, der måtte afgives skud 
i. Når skytterne var ved at nå hinanden ville 
jagtlederen blæse i hornet. Derefter skulle 
skytterne hæve deres våben i lodret stilling, 
og man skulle sikre, at alle havde forstået 
beskeden. Efter kontrol af jagttegn var det 
tid til at sætte sig op i de to vogne, som 
skulle køre deltagerne ud i terrænet.
  Der var ikke meget vind, og disen lå 

lidt tung hen over markerne. Det var en 
broget skare af både jægere og hunde. I 
den gruppe, hvor Jagthundens udsendte gik 
med, var der to korthår, en ruhår, en jack 
russel terrier, en labrador samt en spaniel 
med i drevet. 
  Drevet var knap startet, inden den ene 
korthår, en forholdsvis ung hund apporte-
rede en skadet gås, som lå på marken. Vi så 
fl ere harer, en del råvildt og fl ere fi ne fl okke 
med agerhøns. Der blev da også nedlagt en 
enkelt hare i starten af drevet.
  Efter et stykke tid var de to grupper af 
jægere kommet så tæt  på hinanden, at 
jagtlederen gav signal om, at nu måtte der 
kun skydes bagud.

I brakmarken
Første såt var afsluttet, og alle hoppede på 
vognene for at gøre klar til næste drev. Igen 
startede de to grupper meget langt fra hin-
anden og drev så langsomt ind mod midten. 
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I starten af drevet blev der skudt til en gås, 
den gik ned på stive vinger og landede langt 
ude i Vadehavet. Den unge korthår, som 
havde apporteret gås i første drev, blev sat 
på opgaven. Gåsen gjorde det ikke nemt for 
hunden, men den holdt på, og tilsidst lyk-
kedes det at få apporteret gåsen. 
  Midten, eller kedlen, i dette drev var 
en brakmark med vekslende vegetation 
omgivet af vildtagre. De omkringliggende 
marker var tilsået med efterafgrøder. Igen 
lød signalet om, at der kun måtte skydes 
bagud.
  Og hold da op, da drevet nåede til vildta-
ger og brakmark var der liv. Seks til otte 
stykker råvildt og lige så mange harer fi k 
hundene drevet op. Der blev skudt to harer 
og to stykker råvildt. Det ene stykke råvildt 
blev skudt lidt lavt og fortsatte ud over mar-
ken med kurs mod diget. En labrador satte 
straks efter, men måtte opgive og vendte 
hjem til føreren. Den unge korthår havde 
også set, hvad der skete og satte ligeledes 
efter dyret. Da den kom op på siden af dy-
ret, tog den det i halsen og aff angede det.

Dygtige hunde
I sidste drev skulle både mark og skov 
drives igennem. Endnu en gang startede 
de to grupper langt fra hinanden. Hundene 
arbejde godt, og der blev rejst fl ere snepper. 
Adskillige rådyr og harer blev set springe 
fra såten. På falderebet var to skytter 
heldige at få skudt hver sin hare. I den ene 
situation var det godt, at der var en dygtig 
hund på banen med det samme. Haren blev 
hurtig fundet og apporteret.
  Det var dagen, hvor vi virkelig gik på jagt. 
Vi sluttede alle med mudrede støvler og 
trætte ben. Det var rigtig mange kilometer, 
som vi havde tilbagelagt under dagens drev. 
En spændende dag på fl otte terræner med 
en meget stor bestand af vildt.
  Der var ikke jagttid på agerhøns, men 
vi nød alle synet af de mange fl okke med 
høns, som blev lettet, da vi gik over mar-
kerne. Klarer agerhønsene sig vinteren over, 
må der blive godt med parhøns til foråret.
  Det var også dagen, hvor det stod helt 
klart, at denne form for jagt kun skal drives, 
når dygtige og egnede apporterende hunde 
er med. Der var fl ere situationer, hvor hun-
denes hårde arbejde og ihærdighed gjorde, 
at alt påskudt vildt blev fundet og leveret. 
Det var også dejligt at se hundene arbejde 
sammen. De forskellige racer supplerede 
hinanden fl ot, og især den unge korthår 
viste sin ejer, at den havde forstået alt, hvad 
den havde lært, og den fi k virkelig lov at 
udfolde sig og vise førsteklasses efterskuds-
arbejde.

Klar til afgang.

Hundene var gode til at omstille sig fra søg på mark til søg i skov og remiser.

Den unge korthår følger godt med, da et stykke råvildt springer fra brakmarken.
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Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS), 
Per K. Kristophersen , – Næstformand (PKK), Allan Nissen – 
bestyrelsesmedlem (FJD – AN), Conni Jakobsen – bestyrelses-
medlem (DKK - CJA), Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK 
– HJ),  laus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen 
(DJ – CL), Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA), Ingerlise 
Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR), Ole Dahl Madsen – Sekre-
tær SJD (ODM) – referent på mødet.

Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2019
3. Status økonomi 
4. Orientering vedr. forårsmarkprøver
5. Forberedelse af Brugsprøver
6. Adgangsbetingelser til prøver – FMR
7. Forslag til offi  cielle deltagere DM fremover
8. Udstilling i specialklubregi 
9. Godkendelse af ansøgning om nye apporteringsdommere
10. Uddannelse af apporteringsdommere
11. Markprøvekalenderen fra 2021 og fremover
12. Rapport fra Jagthunden
13. Rapport fra UMN
14. Orientering fra FTS vedr. medlemskab af DJ’s Markvildtsud-

valg
15. Næste mødedato
16. Eventuelt

Følgende blev besluttet:
Ad. 1.: Dagsorden godkendt

Ad. 2: Referat blev godkendt og underskrevet

Ad. 3: ODM orienterede om den økonomiske situation. Da en del 
af markprøverne stadig ikke er afregnet er der ikke foretaget nogen  
budgetrevision, hvilket vil ske når disse er afregnet.

Ad. 4: Der har været enkelte spørgsmål til afregning m.v., men 
overordnet er det forløbet godt. Når alle prøverne er afregnet vil der 
blive afholdt opfølgningsmøde med deltagelse af MUV. Generel 
drøftelse af markprøvekalenderen ud fra de aktuelle vejrforhold i 
år.

Ad. 5: FTS bad HJ og CJA om at være ILR behjælpelig med at få 
arrangeret brugsprøverne i 2019. Det blev besluttet, at det er prøve-
lederne der inviterer dommere til de enkelte prøver. JH og CJA vil 
tage kontakt til prøvelederne for at få dette på plads.

Ad. 6: HJ fremlagde et nyt revideret oplæg til dette punkt. Efter en 
længere debat blev det besluttet at forelægge emnet for Repræsen-
tantskabet på det kommende møde.

Ad. 7: Som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde fremlagde PKK 
og ODM et revideret forslag til, hvem der skal deltage til DM på 
SJD`s regning. Det blev besluttet, at PKK og ODM skal forsøge 
at lave en økonomisk konsekvens beregning af deres oplæg til n 
møde. PKK status på årets DM med MUV

Ad. 8: Det af Udstillingsudvalget fremsendte, blev drøftet, og der 
var enighed om, at man skulle værne om udstillingen i Vissenbjerg. 
Emnet tages op i grupperne på det kommende repræsentantskabs-
møde.

Referat af Bestyrelsesmøde i SJD, tirsdag den 23. 04. 2019 kl. 18:00. Montra Hotel Sa-
bro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

SJD
orienterer
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Jagtrejser
Fasanjagt i Polen 
med stående hund

3-dages jagt
med kost og logi

3.657,-

Vilde fasankokke
Pr. stk.

169,-

NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk

Stedet hvor dit kæledyr holder ferie.
Hos os os har vi en bred viden om pasning, 

pleje og fodring af dit kæledyr.
Kig ind på vore hjemmeside og se alle 

de fantastiske muligheder.

Bjarupsøgård I/S hos Ole & Johanna
Bjarupgårdvej 14A - 8600 Silkeborg

Tlf. 20 61 62 92
E-mail: info@bjarupsogard.dk

www.bjarupsogard.dk

Ad. 9: De tre ansøgere blev godkendt.

Ad. 10: PKK fremlagde synspunkter vedr. 
den aktuelle uddannelse for apporterings-
dommere, hvor der kunne konstateres en 
del forskel på DJ’s udvidede apporterings-
prøve og DJU prøven, hvilket kunne be-
tyde, at uddannelsen skulle tilpasses dette. 
Oplæg sendes til DUV.

Ad. 11: PKK kontakter AV vedr. dette 
punkt, der skal med på gruppemøderne i 
repræsentantskabet.

Ad. 12: Enkelte spørgsmål til rapporten, 
hvor det bl.a. kunne konstateres, at det er i 
specialkub regi der skal hverves medlem-
mer og ikke i regi af SJD. Referater fra 
bestyrelsesmøder m.v. skal i Jagthunden i 
deres fulde ordlyd.

Ad. 13: Bestyrelsen behandlede de to 
indstillinger, Udvalget for markvildt og 
natur havde fremsendt. Bestyrelsen havde 
egentlig megen sympati for indstillingerne, 
men kunne alligevel ikke støtte dem af de 
årsager, der er beskrevet i det følgende. For-
slaget om at ændre reglerne for udsætning 
af fjervildt kan bestyrelsen ikke støtte med 
følgende begrundelser:
1) De organisationer ud over DJ, der er med 
i udsætningsforliget, er principielt imod  
udsætning og vil i hvert fald under ingen 
omstændigheder acceptere lempelser.
2) Af veterinærfaglige årsager (fjerkræin-
fl uenza) kræves en sikker udsætning, som 

er rimelig simpel for myndighederne at 
kontrollere. Hverken hundesportsfolk eller 
jægere kan på nogen måde tåle at påføre 
fjerkræerhvervet risiko. 
CL kommenterede de enkelte punkter og 
refererede forløbet af forhandlingerne i 
Vildtforvaltningen, hvor bl.a. ovennævnte 
kunne konstateres. CL kunne endvidere 
konstatere, at årsagen til vi har et forlig er 
opfyldelse af kravet om registreringer.
CL udtrykte forundring over forløbet af 
et projekt der nu var på ministerplan uden 
forudgående godkendelse i bestyrelsen. 
UMN må fremover dels sikre forudgående 
godkendelse af sådanne projekter i bestyrel-
sen, og foretage løbende orientering. Dette 
også for at sikre, at der ikke parallelt bruges 
ressourcer fra såvel DJ som SJD på de 
samme aktiviteter.
Indstillingen om at prøveaktiviteterne forår 
afsluttes i 1. weekend af april kan bestyrel-
sen ikke støtte, fordi de anerkendte prøver 
først kan afvikles i marts på grund af lokal-
prøverne, som fi nder sted i sidste halvdel af 
februar, og det er via lokalprøverne, vi får 
rekrutteret nye hundeførere og gjort dem in-
teresserede i prøvedeltagelse. I øvrigt hører 
alt vedrørende markprøver under MUV.

Ad. 14: FTS orienterede om, at han på 
opfordring fra DJ var indtrådt i deres Mark-
vildt Udvalg. 
Forskellige kommentarer blev fremsat, lige-
som det ikke var hele bestyrelsen bekendt. 
Da dette medlemskab stødte på en del 
modstand i bestyrelsen meddelte FTS efter 

en kortere debat, at han trak sit medlemskab 
af udvalget tilbage.
CL beklagede at bestyrelsen dermed har 
frasagt sig indfl ydelse i DJ’s Markvildt Ud-
valg, hvortil PKK replicerede, at man gerne 
deltog i dette udvalg, men det naturligt 
måtte være formanden for UMN i SJD der 
deltog. 

Ad. 15: Forslag fra CL om at vi fastlagde de 
kommende bestyrelsesmøder/repræsentant-
skabsmøder for et år ad gangen. Formand-
skabet laver et udkast. 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tors-
dag den 22. august 2019 kl. 17:00 i Sabro.

Ad. 16: HJ kritiserede indlæg i ”Jæger”, 
hvor man sidestiller hunde med/uden stam-
tavle. Dette stemmer ikke etisk med det fæl-
les avlsarbejde. CL noterede HJ’s kritik.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 
23. april 2019:
Flemming Thune-Stephensen, Per Kaa 
Kristophersen, Allan Nissen, Conni Jakob-
sen, Harris Jensen Steen Larsen,  Claus 
Lind Christensen.
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Betragtninger efter Bredsten 2019

Kalenderen
Bestyrelsesmøde, 10. oktober 
2019. Fjeldsted Skovkro kl. 
17.00

„Træff etid“
Er der noget, du ønsker at 
drøfte med bestyrelsen, så er 
du velkommen på et af vores 
bestyrelsesmøde.
  Vi har afsat den første time 
af hvert møde til „træff etid“, 
men foretrækker du et andet 
tidspunkt, så kan det naturlig-
vis aftales.
  Kontakt en fra bestyrelsen og 
meld din ankomst.

Fra redakt¯ren
Tak til Jørgen Duus, Christian 
Holm Pedersen og Kaj Verner 
Nielsen for indsendte indlæg.
  Send gerne historier til jagt-
hunden@ruhaar.dk. Det kan 
være en god jagtoplevelse, en 
god træningsoplevelse, en god 
familiehistorie, en god prø-
veoplevelse. Alt har interesse.

DANSK 
RUHÅR KLUB

Formand:
Jens Toft Nielsen, Fjellebrovej 
11, 5750 Ringe. Telefon: 29 21 
85 55
e-mail: formand@ruhaar.dk

Kasserer:
Steen Langkjær, Stærevej 13, 
3200 Helsinge. Telefon: 53 66 
78 40.
e-mail: kasserer@ruhaar.dk

Klubredaktør:
Vibeke Gude, Mosevænget 8, 
7160 Tørring. Telefon: 40 30 
35 36.
e-mail: jagthunden@ruhaar.
dk

www.ruhaar.dk

En god og hyggelig udstilling 
er netop overstået. For første 
gang i lang tid deltog Kleiner 
Münsterlænderne også i Bred-
sten. De deltog med ni hunde, 
som blev bedømt i samme ring 
som ruhårshannerne.
  Antallet af tilmeldte ruhår har 
imidlertid de senere år været 
faldende. I 2015 var der 59 
ruhår tilmeldt. Dette tal var i år 
faldet til 36 ruhår (se tabel 1).
  Specielt er tilmeldingen af 
hanner faldet, og de udgjorde 
i år 1/3 af de tilmeldte ruhår, 
mens tæverne udgjorde 2/3.
  Hvad er årsagen til, at med-
lemmerne ikke vil vise han-

nerne frem?
  Det er et stort apparat og et 
stort arbejde at afholde vores 
udstilling (stor tak til Johnny og 
hans medhjælpere). Derfor er 
det ærgerligt, at ruhårsejerne 
ikke bakker op om denne 
udstilling.
  Er det, fordi, vi gør noget 
forkert? Er tidspunktet forkert? 
Er der andre udstillinger, der 
trækker mere? Eller måske 
noget helt andet?
  Jeg har svært ved at fi nde 
en brugbar forklaring på den 
udvikling, vi ser i øjeblikket. 
Ganske vist er antallet af 
registrerede hvalpe samlet set 

faldet over årene, men det kan 
ikke være hele forklaringen.
  I bestyrelsen vil vi meget 
gerne være med til at ændre 
denne udvikling, måske er der 
noget, vi har overset. Så derfor 
modtager vi gerne kommen-
tarer, forslag ris/ros angående 
ovenstående på udstilling@
ruhaar.dk (vi diskuterer eller 
kommenterer ikke på Face-
book).
  Til jeres orientering afholdes 
udstillingen i Bredsten næste 
år den 8. august, så skriv det i 
kalenderen allerede nu.
  På bestyrelsens vegne
  Kaj Verner Nielsen.

Tabel 1. Antal ruhår tilmeldt til klubbens udstilling i Bredsten, fordelt på hanner og tæver.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.

År Hanner Tæver I alt 
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DANSK RUHÅR KLUB

I Ruhårklubben er der tradition 
for at lave schweissprøver. Den 
ruhårede hønsehund er en me-
get alsidig hund, så det er helt 
naturligt at træne schweissspor 
og gå til prøver.
  Tilbage i tiden var det kun 
enkelte hundefører, der træ-
nede schweissspor og vel nok 
kun dem, der skulle/ville bruge 
resultatet til eftersøgning 
af anskudt hjortevildt typisk 
herregårdsskytter og jægere, 
der rådede og store skovom-
råder, hvor der stod kron- eller 
dåvildt.
  I 1971 blev den første offi  -
cielle schweissprøve afholdt i 
Danmark, nemlig søndag d. 24. 
oktober på Rosenfeldt – Dansk 
Jagtforenings udvidede apport- 
og schweissprøve.
  Schweissprøven bestod af 
et 400 m spor mindst 4 timer 
gammelt. Der var mulighed for 
at vise rapportering.
  Tre hunde fi k 1. præmie – en 
Tysk Jagtterrier, en Labrador og 
en Ruhår. Tre  hunde fi k 3. præ-
mie – to Ruhår og en Golden 
Retriever.
  I 1981 blev der holdt en elite-
schweissprøve i Nørreskoven 
på Als, hvor der var lagt 1000 m 
spor 24 timer gammelt.
  Der deltog 10 hunde af for-
skellige racer deriblandt tre 
Ruhår. Kun en gennemførte 
sporet godt nok ”kun” til en 
3. præmie, men det var Ruhår 
Damsagers Rifka, ejet og ført 
af Jens Viggo Larsen, Kalund-
borg. Rifka fi k tildelt DKK’s 
ærespokal.
  Følger man lidt med i resulta-
ter indenfor schweissprøver, vil 
man hurtigt se, at der er sket 
en vældig positiv udvikling i 
kvaliteten af resultaterne.

I dag er der stadig behov for 
nye hunde i schweissregisteret, 
som består af ca. 180 ekvipager 
fordelt over hele landet. Selv 
om det i teorien er muligt for 
enhver hund af en vis størrelse, 
at blive optaget i schweiss-
registeret, er det stadig den 
Ruhårede Hønsehund, der er 
den mest dominerende hund i 
registeret.
  Det er dog ikke kun eventuelle 
nye hundeførere til registeret, 
der træner spor i skoven. Man 

kan næsten sige, at det er ble-
vet ”moderne” at træne spor 
med sine hund.
  Når vi ser på de stående 
hunde, der vil på fuldbrugs-
prøve, skal schweissarbejdet 
også være på plads. Efter at 
sporchampionatet blev opret-
tet, ser vi fl ere og fl ere hunde, 
der består 1000 m spor både 20 
og 40 timer.
  På schwissprøverne ser vi nu 
mange forskellige hunderacer, 
og det er rigtig dejligt at se, 
hvor meget der bliver arbejdet 
med hundene. Sportræning kan 
foregå hele året, hvis ikke vi 
lige har snekaos.
  Som jeg startede med, så er 
der tradition for at vi i Ruhår-
klubben arrangerer mange 
schweissprøver. Det var måske 
ikke os der startede med de 
første prøver, men vi har arran-
geret prøverne i mange år. 
  Ser vi på hundeweb bliver der 
afholdt ca. 75 schweissprøver 
i 2019. Desværre er antallet af 
prøver arrangeret af Ruhårklub-
ben gået tilbage. I 2016 blev der 
afholdt 17 prøver i ruhårregi. 
Antallet faldt de følgende år til 
13, 10 og i år 8. Det er nok ikke 

fordi, os med ruhår går mindre 
til prøver, tværtimod, men vi 
melder os til på prøver arran-
geret af andre klubber, og det 
er der selvfølgelig heller ikke 
noget forkert i.
  Hvis vi ser på Ruhårklub-
ben’s økonomi, så kan det 
tydelig ses, at der mangler 
nogle schweissprøver, idet 
schweissprøverne giver et pænt 
overskud til klubben, så hvis 
vi selv laver prøverne, kommer 
der fl ere penge i kasser til gavn 
for os alle.

Når jeg ser på listen over prø-
veleder over de sidste fi re år, er 
der mange gode medlemmer, 
der har lagt et godt arbejde 
for klubben, men mange er 
stoppet, og det kan der være 
fl ere årsager til. Måske kunne 
de ”gamle” prøveledere fi nde 
en ”sportosset”, som bare lige 
skulle have et lille skub for at 
komme i gang med en schweis-
sprøve.
  Der er ikke krav om at holde 
prøve med alle sporkategorier, 
bare start med et par hold 3 
timer og måske et enkelt hold 
20 timer, det er til at overskue. 

Det er normalt ikke svært af 
fi nde nogle stifi ndere – i øvrigt 
lærer man rigtigt meget, når 
man går som stifi nder, hvilket 
jo kan bruges, når man selv går 
med hund.
  Så kære medlem kridt støv-
lerne og prøv at overveje, om 
ikke du sammen med et par 
andre gode hundeførere kunne 
tænke dig, at lave en schweis-
sprøve. Jeg vil som koordinator 
gerne hjælpe jer med at komme 
i gang. Jeg kan selvfølgelig ikke 
komme rundt i hele landet, 
men meget kan ordnes på 
telefonen. Blod og klove skaff er 
Ruhårklubben.
  Det kunne være vidunderligt, 
hvis vi 2020 kunne komme op 
i nærheden af det antal prøver, 
som vi tidligere havde.
  Mvh. 
  chweissprøvekoordinator 
  Jørgen Duus

Man kan træne spor næsten hele året. Foto: Annette Laursen.

Schweisspr¯ver
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Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen, 2393 
0025 E-mail: vendsyssel@ruhaar.dk

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

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmus-
sen, Arnborgvej 12, 6933 Kibæk, 2781 
2528
E-mail: herning@ruhaar.dk

Område møde: 
Vores årlige område møde afholder 
vi onsdag d. 6. november i Troldhede 
hallen, Idrætsalle 1,
6920 Videbæk kl. 19.00. Program 
bliver lagt ind senere.

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Anette Lindhardt 
2236 4921 E-mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Birger Dorow, Konkel 
11, 6300 Gråsten, 4098 8632 
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Område Fyn:
Kontaktperson: Hanne Buhr 2264 
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk

Telefonliste:
Jørgen Madsen 2329 7959 (kasserer)
Pernille Pedersen 2425 9714
Jens Ole Dam 2323 3525

Debataften m/ lokal general-
forsamling 
Mødetid: onsdag den 23/10-2019 kl. 
19.00
Mødested: Fraugde Fritidscenter, 
Stat-ene-vej 18, Fraugde, 5220 
Odense SØ
Fri entré.
Område Fyns generalforsamling - 
dagsorden følger - samt debatmøde 
om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år?
Område Fyn’s mest vindende ruhår 
kåres fra DM 2018 til DM 2019. 
Resultater sendes til fynruhaar@
gmail.com
Tilmelding til Hanne Buhr senest den 
22/10-2019 på fynruhaar@gmail.com

HUSK at tilmelde dig område Fyns 
mailliste. Den meste kommunika-
tion foregår ad denne vej, så det er 
vigtigt, at du tilmelder dig.
Mvh. Hanne

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek 
Sørensen, Strandhaven 6, 3060 
Espergærde, 4917 0208 – 
5130 7879. E-mail: fredensborg@
ruhaar.dk

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

Slagelse området:
Kontaktpersoner: Kim Vig Andersen, 
Rugtvedvej 37, Forsinge, 4490 Jerslev 
Sjælland
2384 0219, slagelse@ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen, Ly-
mosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844
E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller 
andersjuliussen@yahoo.dk

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak, Søndre 
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422 
E-mail: bornholm@ruhaar.dk

De gamle på museum
Mandag den 26. august havde et hold af ældre ruhår- og kort-
hårsfolk sat hinanden i stævne. Vi mødtes kl. 10 på Museet for 
stående jagthunde ved Erik Petersen i Viborg.
  Vi startede med kaff e på terrassen i et pragtfuldt sommervejr. 
Efterfølgende viste Erik rundt og fortalte meget arrangerer om 
alle de gamle blade, årsskrifter, gamle stamtavler, eff ekter og 
meget andet, som han havde modtaget af hundefolk fra alle 
specialklubberne.
  Det et bestemt et besøg værd, så bare få en aftale med Erik og 
husk at sætte god tid af til besøget.
  Derefter kørte vi alle til Mønsted Kro. Kroen havde mange ældre 
hundefolk tidligere har været på
i forbindelse med markprøver samt andre prøver. Vi fi k en dejlig 
kroanretning, og her fortsatte vi med hyggelige fortællinger om 
de „gode gamle dage“ og med mange gange: – Kan du huske den-
gang på den prøve, den hund og den dommer osv.?
  En rigtig hyggelig dag som sandsynligvis vil blive gentage en 
anden gang.
  Mvh. Chr. Holm Pedersen

– Kan du huske? Det spørgsmål lød allerede ved morgenkaff en på terrasen.
Foto: Erik Petersen.

Foto: Vibeke Gude.

Foto: Vibeke Gude.
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Er den kort, lang eller for stejl?KORTHAAR-
KLUBBEN

Formand:
Per K. Kristophersen, Engtof-
ten 21, Læsten, 8920 Ran-
ders. Tlf. 21 49 69 25.
e-mail: formand@korthaar-
klubben.dk.

Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 
157, 7190 Billund. Tlf. 40 92 
42 60.
e-mail: kasserer@korthaar-
klubben.dk.

Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, 
Torsted, 6980 Tim. Tlf. 22 10 
72 87.
e-mail: klubredaktor@kortha-
arklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

S¯ges: 
Ny klubredakt¯r
Efter fi re spændende år som 
klubredaktør er det tid til at 
videregive stafetten. Tak til 
bestyrelsen og medlemmer for 
tilliden.
  Har du lyst til at yde en 
indsats for korthårklubben 
ved at koordinere indholdet 
på klubsiderne i Jagthunden, 
bedes du kontakte formand 
Per K. Kristophersen.
Undertegnede vil stå til rådig-
hed i forhold til oplæring.
  Jakob Albæk

Stafetten gives videre.

For mindre end seks timer si-
den fornemmede man tydeligt 
en atmosfære i Bredsten, hvor 
hunde og førere stod spændte 
udenfor ringen og ventede. 
Hvem løb med pokalerne i år?
  Jeg var selv deltagende med 
min unge hund, som er min 
første korthår. Siden jeg var 
seks år har jeg gået på jagt med 
min far, og da alderen tillod, at 
jeg kunne erhverve jagttegn, 
var jeg ikke i tvivl. Som barn 
havde vi korthåret derhjemme, 
men min far ønskede dengang 
for over 25 år siden, en mere 
skarp hund end korthåren 
kunne præstere, så valget 
faldt derefter på den ruhårede 
hønsehund. Jeg nød at bruge 
hundene på jagt, og da jeg så 
fi k mulighed for selv at gå med 
hund, faldt valget på en hønse-
hundsblanding. 
  Da hun nåede en alder på ni 
år, og begyndte at vise tegn 
på slid efter et langt liv som 
jagthund, begyndte jeg at kigge 
mig om efter en ny jagthund. 
Efter mange overvejelser frem 
og tilbage, faldt valget på den 
korthårede hønsehund.
  Hunden var ikke helt uden 
evner, og pludselig skulle jeg 
forholde mig til en verden, 
hvor man kunne deltage i 
prøver. Men der var også en 
klub. Første gang jeg deltog på 
korthårsudstillingen var sidste 
år, hvor jeg også for første gang 
blev meldt ind i en racehunde-
klub.
  Baseret på mine tidligere erfa-
ringer med klubber fra mange 
år i hesteverdenen møder jeg 
klubber med en vis form for 

skepsis, og forbehold. Så bliver 
det en hel lettelse, når man kan 
mane nogle af sine forudfat-
tede antagelser til jorden, når 
man som ny fører dukker op til 
noget så fi nt som en udstil-
ling med en hund, som lige har 
taget den bedste ud over de 
mudrede stepper før den lan-
dede i bilen, og ingen kiggede 
skævt efter min, nu knap så 
rene hund!
  Men når man så, som i morges 
tropper op til udstillingen i 
Bredsten, og fornemmer den 
atmosfære, hvor hjælpsomhed 
og venlighed summer, så er det 
uundgåeligt at blive ramt af 
glæden og følelsen af tilstede-
værelsen af mennesker, som 
deler den fælles passion for 
den korthårede lynraket.

Dagen startede traditionen tro 
med en fælles morgenmad, og 
efter formanden velkomst var 
udstillingen offi  cielt åben.
Hurtigt blev ringen fyldt med 
skønne livsglade hvalpe i ba-
byklassen, som indtog scenen 

som var de stjerner. Efterfulgt 
af en masse skønne korthår, 
hvor der også var plads til 
fremvisning af de hunde, som 
det seneste år har opnået en 
championtitel.
  Rundt om blev der fl ittigt 
grifl et ned i katalogerne med, 
hvilke hunde der opnåede 
hvilke resultater, alt imens 
hundeejere og fører uddelte 
erfaringer og blev opdateret på, 
hvad der var sket siden sidst.
  Som nyt medlem i klubben 
har jeg været utrolig overrasket 
over den positive stemning 
og modtagelse, som jeg har 
oplevet i Korthaarklubbens 
regi, og glæder mig til at støtte 
op om klubbens aktiviteter i de 
kommende år. Så selv om, at 
man er mod hinanden i ringen, 
er man med hinanden på 
sidelinjen.
  Jeg tænker nemlig ikke, at det 
bliver den sidste korthår jeg har 
fået mig .
  Med venlig hilsen
  Mette Misser Hansen

Betragtninger fra en ny hundefører efter udstillingen i Bredsten.

Formanden åbner udstillingen. Foto: Birte Johansen.

Hyggelig familiedag
En skøn sommerdag, i dejlige 
omgivelser, termometeret viste 
ca. 30 grader, var vi inviteret til 
familiedag. Ca. 50 personer var 
meldt til fra morgenstunden, 
men i løbet af dagen var der 
rigtig mange, der kiggede forbi, 
så jeg tror, vi rundede de 75. 
Dejligt at folk møder op, og alle 
der ikke var der, kan godt ærgre 
sig...

  Der var anerkendt apporte-
ringsprøve og ræveslæb, og da 
de var godt overstået, holdt 
vi frokost omkring grillen, 
hvor snakken gik, ikke mindst 
omkring alle vore fantastiske 
hunde.
  Efter frokost var der lagt op 
til for sjov opgaver, dog med 
konkurrenceånd, apportering 
af både dummy og vildt på tid, 

skydning og dressurbane for 
både hvalpe og voksne hunde. 
Der blev konkurreret om de 
fi neste dummy´er med logo.
  Da alle, der havde lyst, havde 
været alle opgaver igennem, 
var det kaff etid og hygge med 
præmieoverrækkelser. Derefter 
aftensmad og mere hygge, 
nogle hyggede sig langt ud på 
natten....
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  Alt i alt en super hyggelig og 
veltilrettelagt dag, for både to- 
og fi rebenede. En stor TAK for 
en dejlig dag skal lyde til hele 
teamet bag.
  Med venlig hilsen
  Elsebeth Okholm

Der var helt særlige præmier til vinderne af dagens 
’for sjov’ konkurrencer. Foto: Leif Ekelund Jensen. 

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg
Foredrag om før- og efterskudsar-
bejdet med ruhårsmanden Jesper 
Kjærgaard. Fredag d. 8. november 
2019 kl. 19.00 i HUSET, Hobrovej 
110, 9530 Støvring. Det koster kr. 
100,- at deltage, inkl. sandwich og 
øl/vand. Tilmelding er bindende og 
gebyr indbetales på konto nr. 9349 
2310057498 med angivelse af navn 
på indbetaler. Dette af hensyn til 
indkøb og traktement. Evt. spørgs-
mål til arrangementet kan stilles til 
Ingeborg Abildgaard, tlf. 25 30 45 60.

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.aktivgruppenaal-
borg.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@korthaar-
klubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaar-
klubben.dk

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

Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaar-
klubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, 
Ørnelunden 24, 8520 Lystrup, tlf. 86 
22 30 58.
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirke-
vej 2, Fruering, 8660 Skanderborg, 
60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaar-
klubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Laila Bilberg, 
Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad, tlf. 20 
10 69 17.
E-mail: midtogvestjylland@korthaar-
klubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen, 
tlf. 23 38 96 18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklub-
ben.dk

Aktivgruppen Fyn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet 
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 

23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklub-
ben.dk

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stati-
onsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54 
38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaar-
klubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klok-
kervangen 20, 4983 Dannemare, tlf. 
42 33 18 42.
E-mail: storstrommen@korthaar-
klubben.dk

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

Foto: Annette Laursen.
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Hunt, Point, Retrieve i Middlesmoor

Formand:
Rune Riishøj, Over Spangen 6, 
7800 Skive. Tlf: 22 84 83 65.
email: riishojdmk@gmail.com

Kasserer:
Michael Østergaard, Skovtof-
ten 10, 6900 Skjern. Tlf: 20 16 
16 27.
email: dmk.kasse@gmail.com

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 
8586 Ørum Djurs. Tlf. 24 61 
19 35
e-mail: hundeweb@gmail.
com

www.dmk-online.dk

Redakt¯ren har 
ordet
Endnu et blad er på gaden, og 
den opmærksomme læser vil 
se, at der i dette nummer ikke 
er mange aktiviteter. Det er 
selvfølgelig, fordi jagtsæsonen 
står for døren, og dagene er 
korte. Dog ville det være en 
stor hjælp, hvis I derude ville 
sende mig noget, jeg kunne 
bruge her i bladet. Det er jo 
ikke meningen, at disse sider 
skal være redaktørens alene.
  Det er derfor mit håb, at 
jeg til næste nummer, som 
udkommer i december, vil få 
tilsendt en lille artikel eller to 
med nogen gode jagthistorier 
fra ind eller udland. Vi bruger 
jo alle vores hunde på jagt 
eller til prøver, så noget må der 
være at fortælle. Jeg skal nok 
læse det igennem, og rette 
det til, inden det bliver bragt, 
så ingen grund til at holde sig 
tilbage. Deadline er sidst i ok-
tober, så kom bare til tasterne 
derude. 
  Knæk og bræk
  Pia Nielsen

At have en Münsterländer 
fører mange ting med sig. 
Det kan være jagtoplevelser, 
gode træningsmakkere, tætte 
venskaber og i mit tilfælde nu 
også rejsekammerat. Jeg har 
de seneste fi re år været på en 
lille ferie sammen med min 
gode hundeveninde Tine Broen. 
I år drog vi så udenlands til en 
destination, som havde været 
en drøm for mig i mange år. 

Tine var blevet spurgt, om 
hun ville komme til Yorkshire, 
og undervise stående hunde i 
to dage. Invitationen kom fra 
Natasha Bujnoch fra Contender 
Gundogs i Middlesmoor. Nogen 
vil nok genkende navnet, hvis 
de har set programmet Anne 
og Anders i Brexitland på DR. 
Tine sagde selvfølgelig ja, og 
jeg var meget hurtig til at få 
spurgt, om ikke hun gerne ville 
have mig med, og det ville hun 
heldigvis godt.
  Da vi for en gangs skyld ikke 
skulle have vores egne hunde 
med, forgik rejsen med fl y 
fra Ålborg via Amsterdam til 
Leeds, hvor Natasha kom og 
hentede os. Herfra havde vi 
en god times kørsel til Midd-
lesmoor. Vi ankom torsdag 
aften, og Tine skulle undervise 
lørdag og søndag, så vi havde 
fredag til at se os lidt omkring i 
området.
  Vores vært Natasha har boet i 
UK i 20 år og de sidste 5 i Midd-
lesmoor. Hun har 12 hunde, 
hvor langt de fl este er labrador, 
men en enkelt FT Cocker og en 
Gammel Dansk Hønsehund im-
porteret fra Danmark, er også 

med i fl okken, i det lille hus i et 
hjørne af Middlesmoor.
  Natasha arbejder med salg 
af hundefoder og træning af 
jagthunde, og så bruger hun 
ikke mindst en masse tid som 
betalt hundefører på jagterne 
i området, hvor der arrangeres 
jagt på kanin, fasaner og ikke 
mindst den fantastiske grouse.
  Torsdag aften ankom vi til 
Middlesmoor, hvor vi skulle 
overnatte på den lokale pub, 
The Crown Hotel. Pubben er 
landsbyens samlingspunkt, 
stedet man drikker øl, spiser 
mad og ser cricket i fj ernsy-
net. Her er alle velkomne også 
hundene, og vi lærte hurtigt, at 
de fl este har faste pladser der, 
også hundene. 
  Middlesmoor består af ca. 
30 husstande og dobbelt så 
mange hunde, og ud over den 
karakteristiske røde telefon-
boks, er pubben det eneste der 
er at besøge i den lille by. Vi 
brugte fredagen på at komme 
ud og se på naturen i området. 
  Natasha gav os en guidet tur 
et par timer, helt op på Mooren 
hvor der fi ndes Grouse, og vi var 
da også heldige at se en enkelt. 

Fra den gamle kirkegård i Middlesmoor er der en fantastisk udsigt.

Indgangen til pubben, her er alle vel-
komne både mand og hund.
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Det er så smukt at man næsten 
ikke kan beskrive det, fl ere 
gange må man bare stoppe op 
og tage det hele ind.
  Fredag aften begyndte nogen 
af deltagerne til kurset at 
ankomme. Mange af dem 
havde kørt virkelig langt for at 
deltage, nogen helt op til syv 
timers kørsel, og de kom derfor 
dagen før og overnattede på 
pubben. 
  En af deltagerne Jo Gosling 
kom fra Mersea Island, en lille 
ø som er kendt for deres østers, 
så det skulle vi da smage. 
Så her sad vi i en lille fl ække 
i North Yorkshire, og spiste 
østers og drak champagne, 
godt nok noget anderledes, end 
når vi holder kurser i Danmark

Lørdag skulle Tine i ilden som 
underviser på engelsk. Man 
kan vist godt sige, at der var ret 
store sommerfugle i maven, 
inden hun gik i gang, helt 
forståeligt når man er totalt på 
udebane på et fremmed sprog, 
men hun klarede det så fi nt i 
hendes vanligt humoristiske 
stil. Englændere er meget 
forvænte med at andre taler og 
forstår engelsk, og det gjorde 
vi da også, selvom vi måtte 
spidse ører, og lytte godt efter, 
når de forskellige dialekter fi k 
frit løb. 
  Der var otte hunde på lør-
dagens hold, som var for de 
mindre øvede. Vi blev præsen-
teret for fl ere racer, dog ingen 
münsterländere, da den ikke 
er særlig udbredt i UK, slet 
ikke kleineren som de faktisk 
ikke kender derovre. De fl este 
vidste slet ikke, at der var både 
en Large og en Small Münster-
länder.
  På lørdagens hold var føl-
gende racer repræsenteret: 
Weimeraner, Korthår, Vizla 
både korthåret og ruhåret og 
en Spinone, og søndag, hvor 
de mere øvede var på, kom 
der også et par dejlige Gam-
mel Dansk Hønsehunde med. I 
England går de stående hunde 
under betegnelsen HPR, Hunt, 
Point, Retrieve, de bruger i det 
hele taget mange forkortelser, 
der gik lige lidt, inden vi havde 
forstået dem alle. 
  Dagen startede med en kort 
teori og præsentation, og så 
kørte vi ud til et fantastisk 
område i nærheden af en 

dæmning, hvor vi skulle boltre 
os begge dage. Tine startede 
ud med noget grundlæggende 
lydighed og apportering, for at 
se hvilket niveau hundene var 
på. Efter at have talt med de 
fl este aftenen før, var vi noget i 
tvivl om, hvor meget de kunne, 
da de lød som om, de var rigtig 
gode alle sammen. Det skulle 
vise sig, at det var en sandhed 
med modifi kationer.
  
Hundene var nogenlunde 
lydige, og de fl este kunne ap-
portere en dummy, men da vi 
skulle ud og gå på marken, vi-
ste det sig, at hundene her var 
på et noget andet niveau, end 
vi er vant til. Det var en anelse 
op ad bakke på fl ere planer. 
  Natascha havde advaret os 
om, at de i UK mest går op i 
standen, og ikke så meget i 
søgsoplægget, så det var det, 
der skulle arbejdes med. Terræ-
net var meget bakket, med til 
tider ret høj vegetation, og med 
masser af fært fra kaniner og 
får, ikke den bedste cocktail til 
hunde uden særlig meget drive. 
  Når hundene blev sluppet, 
var det som om, de ikke rigtig 
vidste, hvad de skulle. Langt de 
fl este tullede bare rundt, som 
om de var ude på en hyggelig 
søndagstur. Så Tine arbejdede 
hårdt hele eftermiddagen 
med at få hundeførerne op i 
omdrejninger, og bevæge sig i 
terrænet, så de kunne få deres 
hund op i fart.
  Dette blev af og til lidt van-
skeligt, i det til tider svære ter-
ræn, og da en enkelt hund fi k 
lidt for meget smag for de får, 
vi også havde gående på ter-
rænerne, var der nogen af dem, 
der måtte have en lang line på, 
da deres stop signal nok ikke 
var helt så stabilt, som de selv 
regnede med.
  Nogle af deltagerne havde 
desuden lidt fysiske skavanker 
med dårlige knæ og den slags, 
og det gjorde ikke opgaven for 
Tine nemmere. Der var ingen 
fugle, eller det vil sige hundene 
fandt i hvert fald ikke nogen, 
nok et resultat af den meget 
manglende dækning af terræ-
net. Sidst på eftermiddagen var 
alle brugt godt op, da det var 
meget varmt og tørt.
  Aftenen blev brugt med mad 
og drikke på pubben og en 
masse snak.

To GDH en importeret fra Norge og en fra Danmark.

Der var tre dejlige korthår med på kurset.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
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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 Midt og Vestsjæl-
land:
Kontaktperson: Christian Nøhr 
Hansen, Svanevej 39, 4000 Roskilde, 
Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@post.
tele.dk

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

Om råde 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: Svend Aage Poulsen, 
Østrehovedgade 23, 7560 Hjerm, Tlf.: 
29 42 48 75 

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Jens Brandt Ander-
sen, Kystvej 118, 9490 Pandrup, Tlf.: 
20 93 16 96 E-mail: jensbrandtander-
sen@hotmail.com

Område Esbjerg:
Kontaktperson: Mona Horsted Stor-
gaard, Karl Jensens Vej 16, Tlf.: 21 92 
00 30 E-mail: Jagtlysten@gmail.com

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogen-
sen Eriksen, Grønlundsvej 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: tine-
broen@live.dk

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, 
Långawten 34, Frausing 8643 Ans 
By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: tage@
dmk-viborg.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Sletten-
vej 12, 8586 Ørum Djurs, Tlf. 24 61 19 
35, E-mail: hundeweb@gmail.com
Område Østjylland:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard 
Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, 
Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: nicolesolga-
ard@gmail.com

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 facebookgruppen ”stående 
hunde Bornholm”

Søndag gentog hele seancen 
sig. Et par deltagere fra om 
lørdagen havde fl ere hunde og 
deltog derfor begge dage, men 
der kom også et par nye til. 
Desværre var der også et par 
afbud i sidste øjeblik, så der 
var kun fem hunde for Tine at 
boltre sig med.
  Tine startede ud på samme 
måde, dog kunne hun her 
også få lidt mere markering og 
dirigering med i apporterings-
arbejdet, og efter at have gået 
på ”marken”, sluttede vi dagen 
af med lidt vandarbejde, som 
gik forbavsende godt for alle 
hundene. 
  Søndagens frokost blev indta-
get på en anden pub i området, 
ligesom om lørdagen. Natascha 
havde bestilt en traditionel 
Sunday lunch, et overdådigt 
måltid med Yorkshire pudding, 
kød, kartofl er, grøntsager og 
brun sovs som vi kalder det i 
Jylland.
  Vi nåede at opleve meget, på 
de få dage vi var i UK, en fanta-
stisk tur, som vi kommer til at 
tale om mange år fremover. Tu-
sind tak til Tine fordi jeg måtte 
tage med, og til Natascha for 
at bruge så meget tid sammen 
med os, mens vi var på besøg. 
Middlesmoor og Yorkshire er 
bestemt et besøg værd og jeg 
er sikker på, at vi kommer til at 
besøge det igen, med vandre-
støvlerne pakket i tasken eller 
måske med bilen pakket fuld af 
hunde, det må tiden vise.
  Pia Nielsen, tekst og foto.

Et dejligt kølende vandhul gjorde hundene godt i det varme vejr. 

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
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GDH-træf i Sverige 2019

Kære alle - især 
opdrættere
Klubben giver første års med-
lemskab gratis til førstegangs-
købere af GDH-hvalpe. Når det 
år er gået, så tegner et sted 
mellem en tredjedel og halv-
delen et ordinært medlem-
skab, og det betyder meget for 
klubben medlemshvervning 
og vores aktiviteter. De nye 
medlemmer bruger klubbens 
tilbud og støtter vores arbejde. 
De er med til at fremtidssikre 
klubben og vores race.
  Derfor er det vigtigt, at alle 
avlere husker at indsende 
avlsrådets hvalpekøberliste, 
når hvalpene fl ytter til kø-
berne. Det hele foregår pr mail 
og er nemt, hurtigt og til gavn 
for os alle.

Sæt X I kalenderen
Vi ønsker jer alle en rigtig god 
jagtsæson sammen med jeres 
fi rbenede jagtkammerater! Vi 
håber, at I kan fi nde tid til en 
række GDH-medlemsmøder 
i løbet vinteren. Mere info 
følger på www.gdh.dk.

KLUBBEN FOR 
GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE

Formand:
René Ahm-Hansen,  Møl-
levangen 125, 8450 Hammel. 
Tlf. 60 67 77 78.
e-mail: rene@ahm-hansen.
dk.

Kasserer:
Iver Krogh, Jylland, Bramdrup-
vej 90, 6040 Egtved
40 92 44 54/75 55 32 02
e-mail: iverkrogh@gmail.com

Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møl-
levangen 125, 8450 Hammel. 
Tlf. 60 67 77 76.
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.
dk

www.gdh.dk

Hvert år den første weekend i 
august er det tradition at den 
svenske GDH-klub arrangerer et 
træf for alle GDH-ejere i Sverige 
- men GDH-ejere fra andre 
lande er også velkomne til at 
være med. Det var for 15. gang, 
at træff et blev gennemført, 
og ligesom i de senere år blev 
det holdt på den fi ne Gammel-
kroppa Skovskole og Konfe-
rence, som ligger i utroligt 
smukke omgivelser i Värmland.
  I år var vi omkring 25 hunde-
ejere og lidt mere end 30 hunde 
fra Danmark, Sverige og Norge, 
som dukkede op om fredagen, 
hvor træff et startede. At der er 
deltagere fra alle de skandina-
viske lande, er naturligvis rigtig 
sjovt, og det giver store mulig-
heder for at udveksle erfaringer 
og diskutere, hvordan racen 
udvikler sig og bliver brugt i de 
forskellige lande.
  I år startede træff et med, at 
der blev holdt en prøve i søge-
disciplinerne, vand og slæb, 
klokken 13.00 fredag eftermid-
dag. 
  Det blev nogle lidt blandede 
resultater i løbet af dagen, og 
vi må nok konstatere, at var-
men ikke gjorde arbejdet med 
slæbesporene i skoven lettere 
for hundene. Ved prøvens 
afslutning, blev resultatet, at 
prøvens bedste hund var den 
danskejede/-fødte, Jessie, med 
ejer og opdrætter, Kim Morten-
sen.
  Jessie er nu klar til at starte 
’Fält-, skog, eller fj ällprov’ (≈ 
mark-, skov-, og fj eldprøver) 
i Sverige. Reglerne er nemlig 
sådan, at de kontinentale 
stående hunde skal bestå vand 
og slæb hver nyt jagtår for at 
starte på en svensk jagtprøve. 
De point, som hunden får der, 
tælles senere sammen med de 
point, den får på for eksem-
pel ’fältprovet’, og tilsammen 
afgør de samlede point, hvilken 
præmiering hunden får.

Efter prøven i søgediscipli-
nerne (vand og slæb) stod 
den på ren hygge, med grill, 
hyggeligt samvær og en øl eller 
to. Jeg kan afsløre, at det blev 
rigtigt sent, før de sidste gik i 
seng den aften.
  Lørdag formiddag holder vi 

hvert andet år en udstilling, 
og hvert andet år er der en 
jagtaktivitet eller prøve. I år 
var der apporteringstræning til 
lands og i vand samt lydigheds-
træning på skemaet. Det giver 
altid så mange nye tanker og 
ideer, når man får mulighed for 
at træne sammen med men-
nesker og hunde, som man nor-
malt ikke træner med. Det giver 
nye indfaldsvinkler og måder at 
se på sin træning, og det giver i 
hvert fald mig lidt ny energi og 
entusiasme i træningen.
  Efter en rigtig god frokost 
skulle vi, der var tilmeldt klub-
mesterskabet i vildtspor, be-
give os ud i skoven. Dommerne 
her var far og søn, Marcus og 

Rasmus Halvars. Ligesom ved 
prøven i vand og slæb var det 
lidt varmere, end hvad godt 
var. Men hundene og førerne 
knoklede på, og dagens vinder 
af klubmesterskabet - og der-
med også modtagerne af Niels 
Nygaard Nielsens mindepris – 
var Flade Revdal Glen med mor 
Lena i sporlinen
  Som afslutning på aktivite-
terne før aftensmaden holdt 
den erfarne ringsekretær 
og markante opdrætter af 
ruhårede gravhunde, Annika 
Rönningsrings, et foredrag om 
ringtræning. Hun gav mange 
gode råd og tip til, hvordan 
man bedst fremviser sin hund 
mest fordelagtigt i udstil-

Apporteringstræning var også på programmet. Foto: Eva Gärdsmo Pettersson..

Dommerne gennemgår deltagerlisten: Foto: Anna-Lena Malén Nei.
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lingsringen. Hun gav også en 
gennemgang af det teoretiske 
grundlag, som kan være godt 
at kende, hvis man vil udstille 
sin hund.
  Dagen sluttede med, at vi fi k 
god mad og drikke og en masse 

grin og god snak, indtil det var 
blevet virkelig sent.
  Søndag blev vores vidunder-
lige weekend afsluttet med 
lidt vildtsporstræning, hvor vi 
gennemgik reglerne for den 
svenske vildtsporsprøve. Deref-

ter fi k de, som ville, mulighed 
for at gå et spor og få hjælp og 
tip til, hvordan og hvad de kan 
træne, når de kom hjem.
  Efter træningen, sagde vi far-
vel til hinanden og på gensyn 
til næste år. For det er jo sådan, 

at når du først har været på 
GDH-træf i Gammelkroppa, 
kommer du igen året efter, og 
året efter ...
  Anna-Lena Malén Nei

GDH-ejere fra hele Skandinavien dukkede op til GDH-træf i Sverige. Foto: Eva Gärdsmo Pettersson

Der var rigtig god opbakning 
til vores familiedag igen i år, i 
de dejlige omgivelser ved JHS 
Bedsted-Lø grusgrav i Rødekro.
  Vi startede med morgenkaff e 
og hyggesnak. Hvorefter turen 
gik ud i grusgraven, hvor hun-
dene blev sluppet fri til tons og 
tummel i bakker og vandpyt-
ter. Alle hunde trængte til at 
få skyllet mudder af efterføl-
gende.
  Det blev hurtigt besluttet, at 
det var vand-apportering, vi 
skulle i gang med. Det lykkedes 
inden frokost, at få næsten alle 
hunde i vandet til stor glæde 
for deres ejere, som ellers 
havde haft lidt udfordringer 
med det.

  Vi sluttede dagen af med 
grillpølser.
  Et lille opråb: Vi mang-
ler stadig at få en - to nye 
medlemmer ind i vores 
aktivitetsudvalg. Skulle der 
være en som vil ofre en aften 
til planlægningsmøde og tre 
søndage til arrangementer, så 
kontakt Lars Schmidt på tlf. 
2127 3315 eller Helle Lauridsen 
på tlf. 24400317 eller fi nd os via 
facebook gruppen GDH Syd og 
sønderjylland.
  Tusind tak for en super dejlig 
dag.
  Helle Lauridsen

Næsten alle hunde kom i vandet. Foto Helle Lauridsen.

Familiedag i Syd og S¯nderjylland d. 18. august 

Hvis der er noget, som er 
et must for de Sjællandske 
GDH-ejere, så er det den årlige 
familiedag på gården hos Tycho 
og Marianne i Lille Lyngby i 
Nordsjælland. 40 mennesker 
og deres 32 hunde var mødt 
op til en dejlig varm søndag i 
august. Seks af hundene var 
kun store tumlinger fra nogle 
af årets sommerkuld. De var 
på besøg med deres nye ejere, 
som blev budt velkommen i 
GDH-verdenen.
  Efter velkomst og morgenmad 
i laden med den nyslåede halm, 
kastede vi os ud i de mange 
aktiviteter. 
  Der blev forklaret, demon-
streret og trænet apportering 

af duer, man kunne prøve 
kaninslæb, og i det lille vandhul 
var Tycho hoppet i sine waders 
klar til at støtte de forsigtigste 
af hundene, og det gav gevinst. 
  Efter frokosten var det videre 
ud på græsningsarealerne 
ned til Arresøen, hvor mange 
prøvede kræfter med den 
koncentrerede kunst at gå et 
Sweissspor. Her blev hunde 
og ejere lige kølet ned for en 
stund af et pludseligt regn-
skyl, men det gav ingen skår i 
glæden over endnu en hyggelig 
familiedag.
  Tak for en dejlig dag!
  Ninna Falck

Det var sommer, det var sol, og det var s¯ndag

Hvad søren er det? En hvalp møder nysgerrigt den spændende ræv. 
Foto Marianne Harrild.

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

Jagthunden nr. 5/2019



49

GDH-hygge i Brabrand
Søndag den 11. august var der GDH-hygge ved avlere Henning 
Kjeldsen og Grethe Eriksen i Brabrand. De har opdrættet nogle 
fi ne hvalpe, som var inviteret med. 
  Der var en lille hundefl ok på 10, som kunne komme en tur med 
ud i Brabrand Engsø og apportere fuglevildt. Der var også appor-
tering på land. For nogle hunde var der fuld succes - specielt min 
egen hund.
  Hanhundene blev i øvrigt udfordret af en hunhund i løbetid, og 
det gav faktisk en god idé om, hvorfor vi har et løbetidshold til 
hovedprøven- 
  Stor tak til Henning og Grethe for en super hyggelig dag
  Heine B Olsen

Det var en hyggelig dag i Brabrand. Foto Heine B Olsen.

Gaias f¯rste lokale markpr¯ve 
Sidste sensommer hentede vi 
vores anden GDH hos Henning 
og Grete i Årslev ved Brabrand. 
Gaia er hendes navn – hun 
skulle være familiehund i vores 
lille familie, som på det tids-
punkt blot bestod af Torben og 
mig. 
  Ingen af os er jægere eller 
har jagttegn, så det lå ikke i 
kortene, at vi skulle gå jagt-
vejen med hende – vi havde jo 
også andre planer. Men vi blev 
medlem af GDH-klubben og 
blev nysgerrige på de arrange-
menter, klubben havde. Inden 
vi så os om, deltog vi i forårets 
marktræninger. 
  Gaia fi k så meget ud af det, og 
da sommeren var vel overstået, 
mødte vi op til efterårets mark-
træninger. Der blev vi opfordret 
til at melde os til vores første 
markprøve – lokal ganske vist – 
men så havde man lidt længere 
elastik, fi k vi at vide. Vi meldte 
os til i unghundeklassen, og vi 
begyndte at glæde os. 
  Dagen oprandt, og glæden 
var stor, da Gaia opdagede, 
at vi pakkede bilen og tog 
praktisk tøj på, så hun sprang 
forventningsfuld ind i bilen. 
Det tegnede til at blive en varm 
dag, solen skinnede fra en 
næsten skyfri himmel, og det 
var næsten vindstille. 
  Vi ankom til Gunderslevholms 
Gods, fi k parkeret i skyggen og 
åbnede bagklappen på bilen, 
så Gaia fi k masser af frisk luft, 
mens vi fi k et dejligt morgen-
måltid i fantastiske omgivelser. 
Troels Djælund præsenterede 
os for dagens program samt 
dagens to dommeraspiranter, 
Per Stouby og Michael Peter-
sen. 

Efter morgenmaden var der 
parole, og så startede det hele. 
Det var ikke kun GDH’er, der var 
til prøve, også Visla, Tysk lang-
hår, Ruhår, Blue Picard Spaniel 
og Kleiner Münsterländer var 
repræsenteret, hvilket kun 
gjorde prøven mere spændende 
og lærerig. 
  Vi kom i en gruppe bestående 
af fem unghunde og fem hunde 
i åben klasse. Vi kørte ud til 
vores første mark. Det første 
par hunde kom af sted, mens 
vi andre ventede i skyggen af 
nogle halmballer. 
  Gaia var utålmodig, hun var 
så tændt og fulgte hver en be-
vægelse over marken – endelig 
blev det vores tur. Vi blev sendt 
afsted, masser af energi og fart 
på, ret hurtigt sprang der en 

hare… nå-ja så kan I vel tænke 
jer til resten. 
  Ventede på, at alle blev prø-
vet, hvorefter vi kørte videre 
til næste mark. Denne gang 
skulle vi ud først. Det gik så 
fi nt – store brede søg, god stil 
og fart, og hun kunne næsten 
lade den anden hund være. 
Men så dukkede der er hare op 
igen… nå-ja. 
  Tredje mark var en roemark, 
det gik faktisk OK – det var 
svært, men der var heller ingen 
harer. Vi sluttede af på en 
stubmark, hvor hun fi k lov at 
prøve igen, hun fandt desværre 
ingen fugl, og haren opdagede 
hun ikke…
  Det var en lærerig og meget 
varm dag. Jeg lærte både noget 
om mig selv som hundefører 

og min hund endnu bedre 
at kende. Jeg fi k masser af 
staldtips fra de andre deltagere 
og har fået en rigtig god ide 
om, hvad jeg skal arbejde med 
– og det er ikke kun harerne, vi 
skal have styr på.
  Tak for en dejlig dag, som kun 
kunne lade sig gøre, fordi der 
fi ndes engagerede og dedike-
rede hundefolk, der bruger tid 
og kræfter på at planlægge og 
gennemføre træninger og prø-
ver. Vi ses til de næste trænin-
ger, og vi skal da til markprøve 
igen i foråret.
  Bedste hilsner Ida Enø Jensen, 
ny i faget jagt.

Mens vi venter: Foto: Torben Jensen.
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En s¯d hilsen fra en hvalpek¯ber
Det at opdrætte et eller fl ere 
kuld Gamle Danske Hønsehun-
dehvalpe er på trods af bøvl, 
bekymringer og mangel på 
søvn, på mange måder også en 
fantastisk givende, lærerig og 
interessant oplevelse
  Nogle hvalpe høre man ikke 
så meget til efter de er fl yt-
tet hjemmefra, men i mange 
tilfælde høre man heldigvis 
fra hvalpekøberne nu da. 
Nogle gange søges der råd og 
vejledning, andre gange er det 
jagtinvitationer, der udveksles 
og nogle gange er det små 
pudsige historier og anekdo-
ter, der tikker ind mailboksen. 
Netop dette er nedenstående 
et glimrende eksempel.

Kære Gunnar og Dorthe
Håber alt er vel hos jer! Her lige 
en varm sommerhilsen til jer 
fra Sveriges land med en lille 
historie om, hvor lille verden 
ind imellem er!
  Som I måske husker, har vi en 
ødegård heroppe, og sidst vi 
var her, og skulle med færgen 
hjem fra Gøteborg, tog jeg lige 
Ella ud af bilen for at tisse, 
da vi holdt i kø for at komme 
ombord. Og så ellers på færgen 
og op og sidde i hundeloungen 
sammen med en del andre 
hunde, men det gik nu som 
altid fi nt. Ella har også prøvet 
det så mange gange nu, at hun 
tager det fuldstændigt afslap-
pet!
  På et tidspunkt kommer der 
en fl ink mand ind i loungen, og 
går meget målrettet hent til os 
og hilser på! Han siger, at ham 
og hans kone havde set Ella gå 
forbi bilkøen, og han gerne lige 
ville hilse på sådan en fi n hund.  
For som han sagde: – Vi har 
faktisk også en gammel dansk 
hønsehund, han sidder bare 
nede i bilen lige nu!
  – Nej hvor spændende, sagde 
vi, for man møder jo ikke 
mange af den slags!
  – Jamen hvor gammel er Ella, 
og hvor har i hende fra, spurgte 
han?
  – Jamen hun er tre år, og kom-
mer nede fra en som hedder 
Gunnar Thorkilsen, svarede vi...
  – Nå, sagde manden..... der 
har vi også fået vores hund 
Odin fra, men han er seks år 
gammel!

  – Nejjj, sagde vi. Det er da 
for vildt! Ja vi fi k Ella fra deres 
dejlige hund Molly!
  – Jamen det gjorde vi også, 
sagde manden!
  –Guuuddd, så er de jo halvsø-
skende???
  – Jamen hvor bor i?
  – Vi bor i Aalborg, sagde vi.
  – Nå men vi bor ved Brovst, 
sagde manden, men vi har nu 
huset sat til salg, for vi har købt 
en ejendom med noget skov til 
oppe ved Vestkysten, så vi vil 
„på landet“og bo.
  – Guuuddd, sagde vi. Vi har 
også lige købt en ejendom ved 
Vestkysten med skov til, så vi 
skal også til at sælge vores hus 
i Aalborg. Vi fandt så ud af, at 
vi faktisk kommer til at bo ret 
tæt på hinanden i fremtiden!
  – Jamen har I hus i Sverige el-
ler hvad? spurgte manden.
  – Ja vi har hus mellem Ulrice-
hamn og Jönköping, svarede vi?
  –Det er da løgn, sagde han, 
det har vi også. Vi bor i Gästa-
red.
  – Nååå, sagde vi, det kender 
vi godt, der har vi engang for år 
tilbage været ude og se på et 
hus som var til salg, sådan et 

med fl ere udbygninger til, som 
var ejet af en bondemand, og 
som ikke fulgte med i hand-
len, så det sprang vi fra af den 
grund. Og købte så det, vi har 
nu i stedet.
  – Nå, sagde manden. Det var 
nabohuset til os! Så vi kunne 
faktisk være blevet naboer.
  – Men går du på jagt med Ella, 
spurgte han
  – Ja, svarede Flemming, jeg 
går på jagt oppe på Oxholm. 
Det kender du måske, for det er 
ikke så langt fra Brovst.
  – Jamen det gør jeg da, 
svarede manden. Der har jeg 
været på jagt fl ere gange med 
Odin. Det viste sig så, at der 
er to jagtklubber på Oxholm, 
og vi har været på jagt i hver 
sin halvdel af skoven men på 
samme tid!
  Nå samtalen ender med, at 
vi giver manden vores telefon-
nummer med og siger, at de 
må sende besked, når de er i 
Sverige igen, for vi er da nødt 
til at lade hundene mødes osv. 
Vi glemmer dog helt at få nav-
nene på hinanden, så vi er ikke 
sikre på, om vi nu også kommer 
til at ses igen!

  Men..... Søreme om ikke vi fi k 
en SMS. Og i dag fi k Odin og 
Ella endelig lov til at mødes her 
ved vores hus i Sverige, og vi fi k 
lov at hilse på Benny og Jytte. 
Vi snakkede, og snakkede og 
hyggede, så det har været en 
dejlig eftermiddag.
  Og ja,  hvor er verden ind imel-
lem lille.
  Vi har aftalt at ses igen, og 
„drengene“ vil på jagt sammen 
i Danmark med hundene, så 
det skal nok blive godt!
  Vi fi k selvfølgelig også talt om 
jer to, og jeg lovede at få sendt 
jer kæmpe, hjertelige og varme 
hilsner og tanker fra os alle! Og 
tak fordi I har beriget os med så 
dejlige hunde.
  En kærlig varm hilsen og 
taknemmelig tanke til søde 
Mollymor. Hun må kigge ned 
fra skyerne og være stolt.
 Ja, sådan skrev Helle og Flem-
ming.

  Dorthe og Gunnar Thorkildsen

Odin og Ella blev nye jagtkammerater. Privat foto: 

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
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LANGHÅRS-
KLUBBEN

www.langhaarsklubben.dk

Tikos debut på årets f¯rste andejagt

Formand
Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 
21, Kær, 6400 Sønderborg. Tlf: 
20 20 26 76 – 74 43 32 68.
Email:  lundhoj@bbsyd.dk

Kasserer
Hans Petter Lauridsen, Bøl-
lundvej 32, 7330 Brande. Tlf: 
40 51 56 15 – 97 18 03 60.
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

Klubredaktør
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 
3670 Veksø Sjælland. Tlf: 20 
71 22 68 – 47 17 22 68.
Email: ida.thyssen@hotmail.
com

Langhårsklubbens avlsudvalg 
kørte til Roddingberg ved Bonn, 
for at overvære fremvisningen 
af avlshunde fra de forskellige 
avlsgrupper i Tyskland d. 27. 
juli. 
  Der afholdes Bundeszucht-
hundeschau hvert andet år, og 
i år var det på arealerne ved ri-
deskole/stutteri Gut Broichhof, 
som ligger helt bogstaveligt 
midt i krateret af en udslukt 
vulkan. Selvom temperaturen 
på dagen lå på 400. og godt 
kunne give visse associationer, 
så har den altså ikke har været i 
udbrud i 250.000 år. 

  Leonhard Schmieg, præsiden-
ten for Deutsch Langhaar Ver-
band, bød velkommen og efter 
et jagthornsorkester blæste 
dagen i gang, gav han ordet til 
de forskellige avlsgrupper.
  Hver enkelt deltagende kennel 
fremviste sine avlshunde. Det 
kunne også være en avlshan, 
sammen med afkom og mød-
rene til dem, så man kunne se 
fl ere kombinationer. Det var 
også muligt at se fl ere gene-
rationer samlet. Selve frem-
visningen foregik under meget 
afslappede former.
  Denne gang var det kun frem-

visning af avlshundene, vi har 
tidligere deltaget, hvor der var 
udstilling af hanner, tæver og 
unghunde sideløbende.
  Ved at være til stede har vi 
mulighed for at få et overblik 
over avlsmaterialet, danne os 
et indtryk af de enkelte hundes 
størrelse, pels og bygning og 
ved selvsyn opleve, hvordan de 
omgås mange mennesker og 
hunde.
  Ved at betragte sceneriet så-
dan en dag, får man mulighed 

for at fange mange signaler, 
som kan fortælle noget om den 
enkelte hunds psyke.
  Det er en hjælp i avlsarbejdet 
at have set og bogstaveligt talt 
haft en hanhund i hænderne, 
når man siden bliver bedt om 
forslag til en egnet avlspartner 
til en tæve.
  Avlsudvalget
  Skrevet af Gitte Becher

Bundeszuchthundeschau (avlshundeudstilling) i Bonn

I dag 1. september 2019, kl. 
5.00 satte vi os ud til stranden i 
Østskoven på andejagt. Det var 
en særlig god dag for Tiko at 
være med på jagt for allerførste 
gang.  Han bliver først et år 
her den 17. september. Jeg var 
meget spændt på, hvordan det 
skulle gå.
  Vi har trænet og trænet, så 
den del skulle virke. Jeg havde 
taget min søn Mathias med, så 
han kunne skyde, og jeg kunne 
tage mig af Tiko. Ved seks 
tiden skød Mathias den første 
gråand, der fald i det høje græs. 
Jeg sendte Tiko ud, han fandt 
den hurtigt og kom tilbage med 
den. Det var super. 
  Ti minutter efter faldt den 
næste and - igen i det høje 
græs. Så Tiko måtte søge efter 
anden. Han fandt den med det 
samme og kom fl ot hjem med 
den. Da det var ved og blive 
lyst, skød Mathias for tredje 
gang og anden landede lige i 

vandkanten, så den var nem at 
se. Tiko var hurtigt tilbage med 
den. Det var en super debut 

med min nye hund.
  Med venlig hilsen 
  Preben Sørensen.

Fin debut for Tiko. Foto: Mathias Sørensen.

Dagen blev blæst i gang på behørig vis. Foto: Gitte Becher.

Måske to nye emner til avlen i Danmark. Foto: Gitte Becher.

Jagthunden nr. 5/2019



52

DANSK
WEIMARANER

KLUB  

Markpr¯vetræning - R¯dekro 

Formand:
Brian Visby Hansen. Toke-
skovvej 4, Lindebjerg, 5560 
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimara-
ner.dk.

Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Vi-
borgvej 308, 7830 Vinderup, 
Tlf. 29 44 00 69.
e-mail: kasserer@weimaraner.
dk.

Hvalpeanviser:
Hanne Bro Hansen, Høllvej 
112, 7080 Børkop. Tlf. 28 26 
01 75.
e-mail: hvalpeanviser@wei-
maraner.dk.

www.weimaraner.dk

Nyt fra klub-
redakt¯ren og 
kassereren
Har du noget på hjertet eller et 
godt billede, du gerne vil dele 
med dine klubmedlemmer, så 
send mig en mail med en lille 
tekst og et godt billede. Det 
er lige meget, om teksten er 
korrekt skrevet, det fi nder vi 
ud af senere.

Kommende aktiviteter
1 februar 2020 5 –klub udstil-
ling i Uldum 
2 februar 2020 5 –klub udstil-
ling i Jægerspris
22. februar 2020 – generalfor-
samling i DWK, Ejby hallerne 
29. marts 2020 DWK Hoved-
prøve ved Ribe.

NY – Webmaster - NY
Martin Bejlegaard &
Simone Pedersen, Bjørnson-
parken 55, 9381 Sulsted.
web@weimaraner.dk

SJD Udstillingen i Vissenbjerg 
Der var til meldt 24 korthåret Weimaraner og 
2 langhåret weimaraner, og alle hunde mødte 
op på dagen. Som dommer var inviteret Karin 
Høy. Stor tak til dommer Karin Høy, dommerelev 
Hans Bilde og vores ringsekretær Thomas Nel-
lemann Petersen.
  Tillykke til alle hundeførerne med præmierne 
og de tre pokalvinder Martyna Malgorzata 
Swatek med Hit House Dodoma Sky, Martin Bej-
legaard Petersen, med Cody og Karsten Furbo 
Lauridsen med Weimspeed Absolute Hunter.
  PS! Ejerne er kun opgivet på de hunde, som 
har givet tilladelse til dette ved tilmeldingen på 
hundeWEB.
  Tak til alle udstiller og tilskuer, som mødte så 
talstærkt op, det var rigtigt fl ot. Det er det, som 
gør at SJD udstilling er noget særligt og resulta-
ter noget større.
  Pbv. Bjarne Nürnberg

Her er lidt stemningsbilleder 
fra klubbens markprøvetræning 
2019 i Rødekro. Vi var så hel-
dige, at der var roer på terrænet 
i år, og det gav en fantastisk 
dag både for hunde og førere. 
Der er ikke så meget at sige an-
det en opfordring til at benytte 
klubbens træningsmuligheder, 
som både er for nybegyndere 
og øvede. Det er her man lærer 
både de skrevne og uskrevne 
regler under trygge rammer.

Et par erfarende herrer i roerne. Privat foto: DWKs hjemmeside.

Hygge og erfaringsudveksling med et enkelt fi f eller to. Privat foto: DWKs hjem-
meside.

Efter en varm træning er det ikke noget 
som en dukkerto. Privat foto: DWKs 
hjemmeside.

Asta med Torben B. Pedersen. Foto: Niels Kongsbak.
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DANSK 
VIZSLA KLUB

Familiedag i Dansk Vizsla Klub

Formand:
Nanna Brændgaard, Humle-
krogen 18, 5690 Tommerup. 
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.
dk.

Kasserer:
Tina Schulze, Agerupvej 33, 
Agerup, 4360 Kirke Eskil-
strup. Tlf. 26 21 46 43.
e-mail: ttm@pc.dk.

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

www.danskvizslaklub.dk

Lørdag d. 17. august 2019 var 
der familiedag i Dansk Vizsla 
Klub hos Michael Fonnesbeck i 
Assens.
  20 vizslaer fra alle dele af 
landet og Tyskland ankom 
med deres tobenede familie i 
øsende regnvejr. Heldigvis var 
der mulighed for at få tag over 
hovedet, så morgenmaden 
kunne indtages i tørvejr.
  Da de udendørs aktiviteter 
skulle starte, ophørte regnen, 
og resten af dagen forløb 
i køligt gråvejr – men tørt. 
Mange udnyttede muligheden 
for apportering af dummys og 
fuglevildt, og der blev trænet 
marksøg på en dejlig stubmark. 
Herligt at se de fl otte hunde i 
fuld aktivitet. Sideløbende blev 
der hyggesnakket, fortalt hun-
dehistorier og delt erfaringer.
  Under frokosten benyttede 
formand Nanna Brændgaard 
lejligheden til at overrække en 
gave til Randi Jespersen som 
tak for, at hun igennem ni år 
har redigeret klubbens hjem-
meside: www.danskvizslaklub.
dk. Den fortsætter nu i en 
fornyet version med Elisabeth 
Schrøder som webmaster. 

Randi har accepteret at fort-
sætte som redaktør for Dansk 
Vizsla Klub i bladet Jagthunden 
– og vil meget gerne modtage 
indlæg og fotos.

Eftermiddagen bød på den 
legendariske pølseapportering: 
På tid skal hunden hente en 
udkastet grillpølse, som skal 
bringes hel og uskadt til førers 
hånd. Disciplinen lykkedes for 
tre hunde, en hjembragte en 

hel pølse, som dog var knækket 
to steder. Resten foretrak at 
spise byttet, inden de returne-
rede til føreren. Vinder blev fi re 
måneder gamle Luna.
  Dagen blev afsluttet med 
kaff e og hjemmebagt kage.
  Tak til Michael, fordi han lagde 
hus og terræn til en hyggelig 
dag, - og tak for god stemning 
til alle, som mødte op.
  Anne Secher

Morgenmad i tørvejr. Foto: Nanna Brændgaard.

Luna går forsigtig til værks og bliver årets vinder af pølseapportering. Foto: Randi 
Jespersen.

Arkivfoto: Sandra Stålberg.
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Mere end 10 år med aktivitetsgrupper 

Livskraftig klub
Jeg kommer så meget som 
muligt rundt til klubbens 
mange aktiviteter. 
  Alle steder møder jeg glade 
og dedikerede medlemmer 
- og ikke mindst - hele tiden 
også nye og ukendte ansigter. 
  Vi drøftede jo medlemstil-
gang på vores generalforsam-
ling i 2019, og jeg kan se, at der 
i kølvandet herpå er kommet 
ekstra fokus på at integrere 
nye hundeførere. 
  I den forbindelse vil jeg gerne 
fremhæve aktivitetsudvalge-
nes utrættelige indsats. Det er 
rygraden i vores klub og her de 
mange ildsjæle huserer. 
  Jeg håber, at vi får vendt 
udviklingen omkring antallet 
af medlemmer - men husk, at 
vi alle har et ansvar i den for-
bindelse. Så når du støder på 
potentielle nye hundefører, og 
hvis du sælger hvalpe, er det 
afgørende vigtigt, at du sørger 
for, at de er fuldt oplyste om 
DBK og de mange tiltag og 
aktiviteter, vi kan tilbyde. 
  Lasse Iversen Hansen

DANSK 
BRETON KLUB

Formand:
Søren Stenhøj Jørgensen, 
Dadestien 1, Sandby, 4171 
Glumsø. Tlf. 20 25 74 30.
e-mail: ssj@gribskovens.dk.

Kasserer:
Benny Kuhlmann, Adelgade 
113, 5400 Bogense 
Tlf. 29 90 72 71
e-mail: bkuhlmann@e-mail.
dk

Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hyben-
vej 34, 6740 Bramming. Tlf.: 
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Nu sidder vi her og summer ef-
ter årets sidste træningsaften i 
Fakkeløjte regi.
  Endnu engang har der været 
mange deltagere til vores ar-
rangementer året igennem, 
både nye og gamle, ligesom 
folk gerne kommer langvejs fra 
(Skive, Sønderborg, Odense, 
Esbjerg og Samsø), for at være 
med til træning.

Vintermøde. I januar afholdt vi 
vores årlige vintermøde, hvor vi 
udover årets program, også fi k 
hilst på nye og gamle delta-
gere. På mødet formidler vi 
også information fra bestyrel-
sen, og så tager vi et emne op, 
som i år var foder og dækkener. 
Denne aften får vi også klarlagt 
årets kageordning, som er et 
vigtigt element i kaff eklub-
ben. Efter mødet er der også fri 
diskussion, og medlemmerne 

kommer med input, som brin-
ges videre til DBK´s bestyrelse.  

Årets træning. Der har gennem 
året været mere end 40 hunde 
gennem vores træningen, som i 
foråret startede med marktræ-
ning i februar og marts, hvoref-
ter vi fulgte op med dressur og 
apporteringstræning i Egtved. I 
sommeren fl yttede træningen 
herefter til Bogense, hvor der 
blev trænet apportering hos 
Kaj, Else og Benny inden ap-
porteringsprøven på Fyn.
  Efter apporteringsprøven, var 
der en enkelt apporteringstræ-
ning i Egtved, inden markerne 
blev høstet, så vi på den sidste 
træningsaften kunne komme 
på marken.
  For at vores aktivitetsgrupper 
kan fortsætte, er det vigtigt 
at vores opdrættere i Dansk 
breton klub, fortsat er gode til 

at henvise nye hvalpekøbere til 
vores træning. Det er grundlagt 
for, at vi får fat i de nye hval-
pekøbere, og kan guide dem, i 
træningen af deres bretons.
  I år har vi fået fem nye breton-
folk med fra starten, og ikke 
mindre end 12 nye hvalpe med i 
løbet af sommeren, og vi valgte 
derfor at lave noget hvalpemo-
tivation, så har noget grund-
læggende at arbejde med, 
inden vi igen starter forårets 
træning op. 

Foredrag. Som noget nyt, har 
vi i år arrangeret et foredrag 
med Per Kauff mann i oktober 
måned, og der er allerede nu 
stor interesse for foredraget fra 
vores deltagere. Vi kender Per 
fra Kaldasker weekenderne og 
fra hovedprøven, og vi glæder 
os til en aften i hans selskab.
  Hvert efterår, sidder vi på 
dette tidspunkt og tænker, 
gider vi igen til næste år? 
  Der er meget forberedelse 
at skulle arrangere træning år 
efter år, men når folk støtter 
op om arrangementerne og 
man skaber venner for livet, 
tænker vi alligevel: Jo, vi tager 
et år mere. Heldigvis har vi 
god hjælpe i Kaj, Else, Benny, 
Carsten og Dorthe, som sidder i 
aktivitetsudvalgets bestyrelse. 
  Nu står jagten for døren, og 
vi glæder os til den kommende 
jagtsæson, som starter med en 
tur til Nordsverige på rypejagt. 
  Knæk og bræk til jer alle
  Jan og Winnie Larsen

Apporteringspr¯ven Sjælland 
Den 11. august oprandt dagen, 
hvor vi skulle afvikle den sjæl-
landske apporteringsprøve. Da 
Claus Nielsen hørte, at Bent 
ikke skulle stille med hund, 
blev han straks hvervet til 
dommer på A-prøven. 
Til B-prøven havde vi inviteret 
Michael Skov Pedersen til at 
dømme.
  Der var i år tilmeldt syv hunde 
til A-prøven og fem hunde til 
B-prøven, hvilket er det laveste 
antal deltagere i mange år. 
Trods dette havde vi en rigtig 
hyggelig dag.
  Efter afprøvningen var der en 

enkelt hund på A-prøven, der 
havde max point, og det var 
Louis ved Allan Rasmussen. De 
andre deltagere var følgende: 
Stevnsåens Saga ved Poul 
Vestervang, 26 point, Strand-
bys Frække Frida ved Franz 
Metzker, 25 point og ES. Brit 
ved Øystein Grandorf, 27 point.
  På B-prøven bestod alle fem 
hunde med følgende resultat: 
Bindesbøl Design (Diesel) ved 
Ole Hansen, 108 point 48 app. 
point 1. præmie, Sigga ved 
Anne Olsen, 108 point 48 app. 
point 1.præmie, Louis ved Allan 
Rasmussen, 104 point 44 app. 

point 1. præmie, Midtvejs Raia 
ved Palle Larsen, 103 point 48 
app. Point 1. præmie og Sille 
ved Carl Chr. Kaspersen, 89 
point 40 app. point 3. præmie.
  Som det fremgår, så var der to 
hunde, der havde max point, 
nemlig Bindebøls Design (Die-
sel) v/ Ole Hansen og Sigga v/ 
Anne Blom.
  Ole og Diesel havde stillet på 
prøven en gang før, hvor det 
for Anne var første gang hun 
deltog.
  Begge ekvipager havde givet 
den en ordentlig skalle med 
træningen, så det var skønt, at 

Der er altid hyggestemning samt kaff e og kage, når Fakkelløjterne mødes i Fred-
sted. Foto: Winnie B. Larsen. 
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det også gav pote til afprøv-
ningen. 
  Bedste hund i matching til 
B-prøven var Sigga – så hun 
byttede titlen som vinder af A-
prøven 2018 ud med titlen som 
vinder af B-prøven 2019.

På den Sjællandske prøve har vi 
også en dyst blandt talenterne 
under 36 måneder. I år stod 
kampen mellem Louis v/ Allan 
Rasmussen og Frække Frida v/ 
Franz Metzker.
  De var begge dygtige, og 
opgøret var derfor meget tæt – 

desværre kunne Louis ikke lade 
være med at lette ben under 
afprøvningen, og derfor faldt 
matchningen ud til fordel for 
Frække Frida og fører Frantz, 
der således er den stolte inde-
haver af fl øjten frem til næste 
års afprøvning. 
  Efter endt afprøvning af hun-
dene var det tid til at slappe af 
i det opstillede telt. Her nød vi 
frokosten og hyggede samme 
resten af eftermiddagen. 
  Tak til alle, der gjorde dagen til 
en hyggelig dag.
  Merete Larsen. Fra venstre: Louis/ Allan Rasmussen, Sigga/ Anne Blom Olsen og Frække Frida / 

Franz Metzger. Foto: Merete Larsen. 

Kaldasker-weekend iMou

Indrømmet – vejret var ikke 
det bedste i dagene d. 9. – 11. 
august, men lad nu det ligge. 
Denne beskrivelse skal i stedet 
have sit afsæt i, at underteg-
nede for første gang havde til-
meldt sig den sagnomspundne 
aktivitet i den skønne Himmer-
land: Kaldaskerweekend. 
  Forud gik der jo de mange 
fantastiske fortællinger, om de 
mange uforglemmelige sam-
menkomster i det nordjyske, 
hvor der både bliver fortalt 
gode røverhistorier, samtidig 
med at interessen for breton 
overskygger alt under det sam-
lede arrangement. 
  Således drog jeg fuld af 
forventning til Mou – nød 
køreturen fra Bramming – og 
ikke mindst gensynet med det 
Himmerland, som jeg via min 
tid i Hobro og omegn tidligt i 
1990’erne, holder så meget af. 
Kaldaskerweekenden er faktisk 
et seriøst tiltag, hvor der både 
er mulighed for at føre hund 
til apporteringsprøve A og B, 
samt at få hunden udstillet og 
bedømt af meget erfarne og 
dygtige dommere udi racerne 

blandt de stående hunde.
  Det var også tilfældet i år, 
og lørdagen gik derfor med 
at afvikle. De fl este klarede 
skærene, og de to dommere 
Thomas Klit (A-prøven) og 
Jens Hansen (B-prøven) kunne 
under præmieoverrækkelsen 
berette om dygtige hunde, 
der sammen med deres fører 
var mødt velforberedte op til 
prøven.
  Den traditionelle matchning 
druknede bogstaveligt talt i 
regnen, men bedste hund på 
A prøven blev Lyngroden’s 
Nicki med fører Torben Bruhn 
Kristensen, og på B prøven var 
Duke v/Torben P. Pedersen helt 
suveræn og pokalen blev for 
øvrigt vundet for tredje gang.

Aktivitetsudvalget, der består 
af Anni Hansen, Henrik Bonde-
rup, Jens Hansen, Asger Bak, 
Oluf Søndergaard og Keld Sø-
rensen,- havde gjort en kæmpe 
indsats for at skabe en festlig 
ramme. Som vanligt var det 
Pernille Bonderup, der havde 
ansvaret for den kulinariske 
del – og det var en fremragende 

menu hun havde frembragt, og 
den høstede stor anerkendelse 
hos deltagerne.
  Efter at hovedparten af 
menuen var overstået, var 
det tid til at udnævne årets 
Kaldasker. Fuldt fortjent 
gik denne ærefulde titel til 
Jens Hvass. Årsagen var den 
simple, at hans hunde grundet 
tordenvejret tidligere på dagen 
havde formået at bide hele to 
hundebokse itu i forsøget på 
at komme ud af Jens’ bil – alt 
imens Jens ignorerede det fak-
tum, at hans hunde ikke bryder 
sig om tordenvejr. Der var sæd-
vanen tro andre nominerede, 
men ingen overgik Jens Hvass.
  Festens højdepunkt var det 
amerikanske lotteri, under 
ledelse af Henrik Bonderup. 
Han havde via sin gavmilde 
arbejdsgiver, Stadsing A/S, der 
leverer alt inden for rengøring 
og hygiejne, et bredt udvalg af 
produkter med som gevinster. 
Disse blev under en genial 
markedsføring, der får afdøde 
Lars Larsen til at ligne en ny-
begynder, kraftigt eksponeret 

af Henrik under den timelange 
seance – og dette til stor moro 
for forsamlingen. Alle fi k en 
eller (mange) fl ere gevinster, 
så det var en stor succes med 
dette tiltag.
  Den efterfølgende dag blev 
der gennemført en godt tilret-
telagt udstilling, med Erik 
Petersen som dommer.Bedste 
hunde blev fuldt fortjent Levis 
v/Anette Madsen, som blev BIR 
og Duchesse du Mont Chanois 
v/Jens Hvass blev BIM. 
  Dagen sluttede ved 13-tiden, 
hvor der var pølser to-go – 
serveret at de gæstfrie værter 
Kirsten og Keld Sørensen, der 
endnu engang lod bretonklub-
ben benytte arealerne omkring 
ejendommen i Mou – tak for 
det!
  En god weekend blandt hun-
detosserne var slut og turen gik 
mod syd, mens tankerne om 
de netop overståede oplevelser 
bundfældede sig. 
  Kommer jeg næste år? Ja, det 
er 100% sikkert, at jeg gør.
  Lasse Iversen Hansen.

God stemning på festaftenen. Foto Lasse Iversen Hansen.

Der var masser af hvalpe med i Mou. Foto Lasse Iversen Hansen.
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Opråb fra Det Sjællandske aktivitetsudvalg
Nu er årets aktiviteter i regi af aktivitetsudvalget på Sjælland 
godt overstået, og jagtsæsonen er i fuld gang, og så er det tid til 
at evaluere årets indsats og resultater. 
  Vi har konstateret en lille nedgang i antallet af deltagere i vores 
arrangementer. Det er vores fornemmelse, at dette er en generel 
tendens indenfor hundesporten.
  For at imødegå denne udvikling vil vi gerne have feedback fra – 
jer – medlemmerne og andre med interesse i hundesporten.
  Hvad kan vi gøre anderledes, og hvordan vurderer I antallet af 
arrangementer? Er der for få eller for mange, og er det de rigtige?
  Hvordan ser I på prisniveauet for at deltage, hvordan bedømmer 

I arrangørerne og de ansvarlige for aktiviteterne? 
  Trænger vi til nye kræfter i aktivitetsudvalget, evt. fi nde nye 
instruktører, skal vi fortsætte med Mafi adagen, familiedagen? 
  Skal vi mødes en gang årligt for i fællesskab at lave oplægget til 
åres aktiviteter?
  Ja, der er mange ting, som kan laves på en ny måde – eller skal vi 
fortsætte som vi plejer?
  Giv gerne jeres feedback til undertegnede på merete.breton@
gmail.com eller på mobil 20 61 31 94 
  Merete Larsen

Den stående jagthunds fremtid
Undertegnede har gennem en samtale med en af bretonklubbens erfarne medlemmer, Harry Jensen fra 
Egeris ved Videbæk, haft en åben drøftelse om breton og stående hunde generelt.

Undertegnede har gennem en 
samtale med en af bretonklub-
bens erfarne medlemmer, Harry 
Jensen fra Egeris ved Videbæk, 
haft en åben drøftelse om bre-
ton og stående hunde generelt.

For at vi fremadrettet kan 
fastholde jægerens interesse 
for den stående hund, er det 
Harrys opfattelse, at vi skal 
satse på vedvarende at få nye 
jægere gjort opmærksomme på 
jagtformen. Hans bedste råd 
er, at vi i en mere struktureret 
form – og helst på tværs af SJD-
klubberne – afholder en række 
nyjægerjagter, hvor vi viser, 

hvordan jagten med stående 
hund foregår, og dermed viser 
hundene fra deres bedste side. 
  Herudover er det efter Harrys 
opfattelse meget påkrævet, 
at vi øger udsætnings- og bio-
topforbedringsarbejdet. Jægere 
med stående hunde bør bidrage 
intensivt med at udsætte fami-
liefl okke, således at vi fremover 
også har en god bestand af 
agerhøns rundt om i Danmark. 
Det er på høje tid, at vi gør en 
ekstra indsats med dette – så 
der skal handles hurtigt.
  I forhold til hundene, så ud-
trykker Harry, at en god hund i 
hans øjne skal være tilpas lydig 

og have en god stand. Derud-
over skal den ubetinget arbejde 
selvstændigt, men være under 
kommando. Han ser mange 
gode hundefolk rundt om på 
prøverne, og de fl este jægere 
gør en stor indsats for at op-
drage deres hunde.
  Han anbefaler, at hunden 
kommer ud blandt andre hunde 
i en ung alder, og har selv gode 
erfaringer med at deltage i den 
lokale jagtforenings træning. 
Herved kommer hunden i 
kontakt med andre hunde, og 
bliver dermed fortrolig med 
dette.

Harrys vej til breton racen var 
lidt anderledes end så mange 
andres, idet hans først hund, 
og her er vi tilbage i starten 
af 1980’erne, var en seks år 
gammel hanhund, der faktisk 
var udset til at skulle afl ives. 
Det lykkedes Harry at få en god 
jagthund ud af hunden, og så 
var vejen vist. Efterfølgende er 
det blevet til mange gode bre-
tons herunder bl.a. de i klubben 
kendte hunde Mirell, Trold og 
Django. I dag har Harry en hund 
på 11 år, så tempoet er pas-
sende i forhold til Harrys eget.
  Adspurgt om fremtiden for 
de stående hunde, og den 
konkurrence vi står i fra både 
spaniels og retrievere, svarer 
Harry kontant: – Vi skal kæmpe 
for markvildtet, ellers har den 
stående hund mistet sin beret-
tigelse. Vi kan jo ikke alle gå på 
sneppejagt, og hvis ikke vi har 
gode bestande af både ager-
høns og fasaner, er der færre og 
færre, der kan se formålet med 
at have en stående hund.
  Harry selv gør rigtig meget for 
markvildtet i området omkring 
Egeris. Han udsætter en del fa-
miliefl okke og driver en yderst 
skånsom jagt – så fuglene har 
gode muligheder for at klare 
sig. Han afholder en række 
marktræninger og markprøver 
og er desuden et meget stort 
aktiv i Det Midtjyske Aktivi-
tetsudvalg.
  Lasse Iversen Hansen

Stående som nr. to fra venstre ses Harry Jensen – her sammen med nogle af de hundefolk, der gennem årene har nydt godt 
af Harrys gæstfrihed på de gode terræner omkring Egeris. Foto: Lasse Iversen Hansen.
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Hvorfor begyndte jeg at avle Bretons?
Jeg blev medlem af DBK i 1980, 
hvor jeg købte min første 
Breton – en hanhund. Efter 
tre hanhunde besluttede jeg i 
1995, at jeg ville prøve en tæve-
hund. Hanhundene havde væ-
ret lette at arbejde med, og jeg 
havde opnået gode resultater 
på markprøve og apportprøver. 
Nu ville jeg prøve at have tæve 
og måske have hvalpe på den. 
  Da jagten med stående hund 
altid har været det vigtigste for 
mig, og sammen med trækjag-
ten på ænder er det, jeg bruger 
mine hunde til, var det meget 
vigtigt, at hundene jeg avlede 
på, havde jagtforstand og ville 
apportere.
  Min første tæve; Kalløkke 
Barbie var en smuk hvid/brun 
Breton med en ukuelig jagtlyst. 
Hun apporterede alt, som hun 
kunne slæbe, fra land og vand. 
Hun tog også ind imellem et 
stykke råvildt på skovjagterne. 
Da hun samtidig var en fanta-
stisk familiehund, skulle hun jo 
have hvalpe.
  Siden det første kuld bretons 
fra Kennel Stevnsåens har vi 
lavet ca. 150 hvalpe på godt 
20 år.
  Det er vigtigt for mig at sælge 
mine hunde til jægere. Det er 
vigtigt, at hundene herfra kan 
gå på jagt og være en del af 
familien. Det er vigtigt at avle 
på sunde hunde, da jægere og 
deres familie meget gerne vil 

have, at hundene holder til de 
er både 12 og 14 år!
  De sidste par år har jeg solgt 
den tredje hvalp til to familier. 
Det er den bedste reklame, 
man kan få.
  Jeg vil meget gerne sælge 
hunde til halvprofessionelle 
prøvefolk, men jægerne er de 
vigtigste kunder for mig.
  Det er meget svært at vælge 
hanhunde til sine tæver. Jeg 
har dog i de fl este tilfælde 
avlet med de hanhunde, der er 
godkendt af Dansk Breton Klub 
til avl. Nogle gange tæller de 
mange prøveresultater – fx på 
udenlandske hunde – men man 
kender ikke hundens psyke.
Andre gange vælger man han-
hunden, fordi man synes, hun-
den har vist rigtigt meget godt, 
uden at have været i hænder på 
de ovennævnte halvprofessio-
nelle prøvefolk. 
  Det er jo stadig sådan, at en 
dygtig dressør kan få præmi-
eret selv en halvdårlig hund.
  En anden ting, som jeg mener 
er meget vigtigt for vores bre-
tons, er sundheden. Jeg mener 
ikke, at en hund med en påvist 
lidelse kan tilføre noget godt til 
racen. Vi sælger mange af vores 
hvalpe til jægere, som har haft 
andre racer. Typisk fordi de har 
måttet afl ive en jagthund, der 
var slidt op som syv til otte-
årig. For den almindelige jæger 
er det for få år. De er måske tre 

til fi re år om at gøre hunden 
helt færdig til jagten! Hvis 
hunde så er slidt op som 7 årig, 
så bliver det for besværligt. 
  Vores hunde er en del af 
familien. Hvalpene bliver født 
i bryggerset, hvor vi kan holde 
øje med dem, nusse dem og 
følge dem. De vænnes dog 
hurtigt til hundegård og udeliv 
– det er jo en jagthund.
  Da Karen og jeg d. 21. august 

kørte til Lapland på ferie, med-
bragte vi en 15 ugers hvalp, som 
blev afl everes til Fredrik fra 
Jokkmokk. Han har Stevnsåens 
Indi en otte år gammel breton, 
som skal have en afl øser om to 
til tre år. Det er en dejlig måde 
at sælge hvalpe på!
  Knæk og bræk derude.
  Poul Vestervang, Kennel 
Stevnsåens.

Et sultent kuld fra Poul Vestervangs kennels er i gang med at æde. Foto: Karen 
Vestervang.

Træning af respekt for fugl
I starten af august 2019 havde 
Torbjörn R. Nielsen indkaldt til 
træning omkring bl.a. ro i op-
fl ugt med afsæt i nye metoder. 
  Vi var en halv snes hundefører, 
der mødte forventningsfulde 
op, og vi blev ikke skuff ede. 
  Den nye metode har sit afsæt 
i, at hunden under kontrol-
ledere forhold bliver vænnet til 
ikke at reagere på elementer, 
der kommer uventet – som fx 
når en agerhøne letter.

  Der var i den forbindelse 
fremstillet diverse objekter, 
som Torbjörn kastede op i 
luften, alt imens hunden skulle 
forholde sig i ro / sætte sig. 
Hundeføreren var i umiddelbar 
nærhed og var klar til at gribe 
ind, hvis hunden ikke respek-
terede den ”overfl yvende fugl”. 
Denne øvelse blev gentaget et 
antal gange – og indtil det var 
tydeligt, at hunden forstod at 
forholde sig i ro, når det var 
påkrævet. 
  Efterfølgende blev duefl ushe-
ren taget i anvendelse.
En duefl usher udløses elektro-
nisk, og der er en udløserme-
kanisme med spændte fj edre, 
som udløses med en fj ernbe-
tjening. Due fl yver ud af fl ushe-
ren, når den mærker, at den er 

fri, og den hjælpes lidt på vej, 
idet den blive løftet lidt op, når 
fj ederen udløses. Ofte fl yver 
duen direkte til dueslagets, og 
den tager på ingen måde skade 
af at ligge i fl usheren.
  Øvelsen foregik ved, at 
hunden fi k lov til at søge frit 
og mens den gjorde dette 
placerede føreren sig mellem 
duefl usher og hund således, at 
når fl usheren blev udløst, og 
duen dermed fl øj op, så kunne 
føreren give kommandoen sit 
til hunden.
  Øvelsen blev gentaget nogle 
gange, og efterhånden kunne 
de fl este hunde begynde at 
kombinere sit med opfl øj af 
fugl. Alt sammen foregik under 
meget kontrollerede, men for 
hunden også frie forhold.

  Jeg er overbevist om, at hun-
den lærer meget bedre, når det 
foregår under disse omstæn-
digheder, og vi undgik også at 
føreren skulle råbe højt, idet 
han stod placeret mellem hun-
den og der, hvor fuglen lettede. 
  Træning af jagthunde udvikler 
sig konstant, og der kommer 
hastigt nye øvelser og meto-
der ind. Dette er ikke mindst 
understøttet af, at også hun-
desporten bliver mere og mere 
præget af de internationale 
strømninger og ideer. Derfor er 
det vigtigt vi i DBK har anten-
nerne ude hos andre klubber og 
ikke mindst med mellemrum 
også er i udlandet for at få ny 
inspiration. 
  Lasse Iversen HansenDuefl usher. Foto: Laase Iversen 

Hansen.
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Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, 
Trudslevvej 58, 9480 Løkken. 
Tlf. 98 88 30 03/20 30 00 03. 
e-mail: Borupgaard@mail.
tele.dk.

Kasserer:
Anny Diederichsen, 
Riglandsevej 3, Drenderup, 
6580 Vandrup. Tlf. 75 59 82 
53/6 130 82 53. 
e-mail: stenmarken@email.
dk. 

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 
1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding. 
Tlf. 21 75 58 57. 
e-mail: bento@bbsyd.dk.

www.pointerklub.dk

En alsisk 
jagthistorie
En historie, som jeg hørte, 
da jeg var dreng. Den blev 
selvfølgelig fortalt på alsisk. 
På alle gårde havde man ynne 
e kæjser, det vil sige inden 
1920, altid bøssen (haglgevæ-
ret) hængende ude i bryg-
gerset, der var ikke noget, der 
hed våbenskab.
  Da skete det en solskinsdag 
i jagttiden, at olfa, (bedste-
far) ville på jagt. Da han ikke 
havde nogen hund, kaldte 
han på sit barnebarn Jens på 
seks år. De to gik en tur op 
langs det tætte brombær-
hegn vest for gården. Bøssen, 
den gamle tog med, var et 
gammelt hanegevær, inde-
holdende to patroner. 
  Pludselig puslede det i 
hegnet. Olfa spændte hurtigt 
hanerne og sendte et skud 
femmerhagl ind i hegnet. Der 
blev helt stille derinde Efter 
et lille minuts tid siger olfa: – 
Jens ka do kravl in å se va olfa 
hæ kådt. Lidt efter kom Jens 
ud igen, og meldte stolt: – 
Han seje han jerre Andresen.

– Det her er en weekend, til 
ære for jer. Den skal handle 
om det, som optager netop jer, 
med jeres hund, lige nu. Om 
det så er i marken, apportering 
eller hjemme i stuen. Sådan 
indledte Thomas Kri-stensen 
efterårets mentorweekend i 
Torup (Østjylland) den 16. og 17. 
august.
   Mentorweekenden forløb fra 
fredag eftermiddag til efter-
middagen dagen efter. Samlet 
var, et stærkt hold af hundefø-
rere, alle medlemmer af Dansk 
Pointer Klub. Nogle er mere 
arveligt belastede end andre, 
men fælles er, at de alle er nye 

som førere af Pointer. Delta-
gerne havde alle taget deres 
Pointer med på weekenden, så 
sparringen tog udgangspunkt 
i de enkelte hunde og hunde-
førere. 
  Til at hjælpe og vejlede delta-
gerne, stod to stærke repræ-
sentanter fra mentorudvalget 
i Dansk Po-inter Klub. Thomas 
Kristensen og Anne Boelsgaard 
Hansen. Thomas Kristensen 
har mange års er-faring med 
jagt, markprøve, pointere og 
stående hunde generelt. Anne 
Boelsgaard, der også er med-
lem af bestyrelsen, er opvokset 
med pointeren og har interesse 

i markprøve og udstilling. 
  Kort efter velkomsten, blev 
den første hund sluppet i mar-
ken. Efter hvert slip, blev der 
talt om hvordan hunden gik, 
hvordan er det mest optimalt 
at placere sig som fører, hvad 
er næste skridt i træningen og 
instruktørerne delte ud af alle 
deres erfaringer.
  Fredagen sluttede sent af i 
marken – tiden går hurtigt i 
godt selskab. Deltagerne havde 
mulighed for at overnatte i et 
fi nt gæstehus, hvor der blev 
grillet pølser og delt hyggelig 
hundesnak, inden nat-ten faldt 
på. 

Der ventes på slip. Foto: Anne B. Hansen.
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  Lørdagen startede med mas-
sive regnbyger, så turen i mar-
ken måtte vente til over mid-
dag og for-middagen blev brugt 
til samtale omkring markprøve. 
Det klarede heldigvis op, og alle 
fi k igen mu-lighed for at slippe 
deres hunde på gode terræner. 
Om lørdagen var der blevet 
inviteret nogle fl ere fi gurant-
hunde, som blev genstand for 
debat og nysgerrige spørgsmål. 
  Mentorweekenden var præget 
af en yderst positiv stemning, 
og en masse snak på kryds og 
tværs. Med glæde kan vi også 
konstatere at kvinderne var 
stærkt repræsenteret blandt de 
nye hundeførere. 
  Da vi tog afsked med hinan-
den lørdag eftermiddag, var 
det med ny inspiration, nye 
venskaber i bagagen og sindet 
fyldt op af optimisme for frem-
tiden i vores kære fællesskab 
om pointeren.  
  Mette.

Pointere, der har bestået apporte-
ringspr¯ve hen over sommeren
Region I.
Fugledes Bird f. Flemming Fuglede, Astrups Bo f. Jes Krag, Joyes 
des Hauteurs f. Keld Nielsen, Skarprötes Rapp f. Børge Sommer.
Region II.
Mjølners My f. Jens Have, Spurvfugldalens Teddy f. Martin Morten-
sen, Villestoftes Seis f. Carsten Sørensen.
Region III.
Top Point Goliat f. Carsten Fredslund Jensen, Top Point Ginn f. Al-
lan Bredsgaard, Neholys Bess f. Niels Holger Lykke, Astrups Fiona 
f. Birgit Basballe,
Fugledes Chack f. Flemming Sørensen
Region IV.
Villestoftes Nora bedste hund på dagen Pokalvinder f. Anne-Marie 
Larsen, Astrups Midi f. Svend Buchhave.
På ESK prøve ved Gørding bestod følgende pointere.
Magic des Grandes Rafales f. Steff en G. Olesen, Villestoftes Djap f. 
Hans Engell Jensen

Sådan så jeg ud, da jeg kom til Danmark. Skulderhøjden var ca. 
18 - 20 cm. Det mest fremtrædende på mig var mine ører, men det 
har ændret sig. Nu siger de, jeg er rigtig pæn. Jeg har fået prædika-
tet XL på en skønhedskonkurrence her i sommer.
  Det første jeg skulle lære i Danmark, var at blive på matriklen. 
Det voldte en hel del vanskeligheder. Der var så mange børn, 
der legede ude på vejen, og jeg ville gerne lege med. Men nu har 
jeg lært det. Også når der bliver fl øjet, der jo betyder, at jeg skal 
komme. Der gør jeg også for det meste, men der sker så mange 
spændene ting der langt ude i terrænet, og så venter jeg lidt med 
at komme, selv om jeg godt ved, det giver ballade.
  Nå, men nu er jeg stor og fl ot. Måske hører I nærmere en anden 
gang. Jeg hedder for øvrigt Filax.

Jeg er blevet stor

Flot svømning og godt greb. Privat foto: B.O.

Foto: B.O.

Der gives gode råd. Foto: B.O.
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40 år med Engelsk Setter 

Ny klubredakt¯r
I sommerens løb blev vi 
kontaktet af formanden, om 
vi havde lyst til at overtage po-
sten som ESK´s redaktør. Efter 
lidt betænkningstid takkede vi 
ja til hvervet, og takker for be-
styrelsens tillid. Vi har været 
medlemmer af ESK i 20 år og 
ser frem til få lov til at redigere 
spændende fortællinger om 
hundearbejde og præstationer 
omkring jagt og hundesport 
med engelske settere. Vi håber 
samtidig på, at mange af jer 
læsere vil bidrage med jeres 
egne historier.
  Samtidig takkes Harris for 
de seks år på posten, hvor 
han med stort engagement 
både har redigeret og forfattet 
fl otte og interessante indslag 
og artikler.
  Arne og Tina Larsen

ENGELSK 
SETTER KLUB 
I DANMARK

Formand:
Allan Nissen, Poulskrovej 27, 
6360 Tinglev. Tlf. 74 64 23 56
e-mail: allan-nissen@outlook.
com

Kasserer:
Peer Vinding Clausen, 
Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted. 
Tlf. 75 31 02 21.
e-mail: pvc@vindingetco.dk.

Klubredaktør:
Tina og Arne Larsen,
Vængetvej 30, 3630 Jægers-
pris. Tlf. 20 82 22 57.
e-mail: arnelarsen@mail.dk.

www.engelsksetterklub.dk

Asger Stein er æresmedlem i 
ESK, og særdeles værdsat med 
mange års aktive og fl otte 
indsatser både som markprøve 
dommer på alle de store prøver 
i hele Norden, og i bestyrelses-
arbejde - tidligere som formand 
i ESK gennem ni år, tidligere 
formandsposter i FJD, DJU – og 
som nuværende formand i 
Derbyudvalget på 18. år. Netop 
i år, hvor Asger Stein fyldte 70 i 
august, har han været medlem 
af ESK i præcis 40 år.

Asger fortæller, at han er 
opvokset i Vendsyssel, og med 
jagt bl.a. med pointere og 
engelske settere. 
  Det lå i kortene, at Asger 
skulle indgå i hundesporten 
for alvor, da han i 1979 fi k en 
engelsk setter hvalp fra sin fars 
kuld, og meldte den til Dansk 
Jagthunde Derby i Ringe i 1981. 
Selvom det ikke blev til resulta-
ter på dette tidspunkt, var inte-
ressen for hundesporten vakt. 
Senere blev det til fl ere fl otte 
resultater blandt andet som 
5. vinder på Dansk Jagthunde 
Derby med Pilehave Flaks i 
1986. Og med både Pilehave 
Flaks og Senjas Flaks opnåede 
Asger Championat titler i både 
udstilling og markprøve samt 
fl ere gange udtagelse til DM.
  Siden 1985 har Asger haft 
Kennel Bjergager, hvor fokus på 
stil og jagtlige egenskaber har 
været i højsædet. Flere hunde 
fra Bjergagers har vundet på 
hovedprøver og i vinderklasser.

Asgers hjerte banker især for 
de store prøver med de stående 
engelske hunde. Jubilæumsprø-
verne, Hovedprøverne og Der-
byet. Det er hele stemningen 
ved planlægningen og afhol-
delsen. Den store forventning, 
spænding og entusiasme, ikke 
mindst blandt hundeførerne, 
men også blandt arrangørerne. 
Både blandt førerne og arran-
gørerne er det jo kulminationen 
af mange måneders træning og 
planlægning, der nu skal gå op 
i en højere enhed. Og særligt 
på Dansk Jagthunde Derby som 
jo foregår over kun to dage 
og er så betydningsfuldt, er 
stemningen koncentreret og 
nervepirrende. – Det er stort og 

helt specielt at være en del af, 
fortæller Asger.
  Men man skal ikke negligere 
at det også er hårdt arbejde. I 
tiden med bestyrelsesarbejde 
på fl ere niveauer, havde Asger 
mindst en aften om ugen, hvor 
han først var hjemme efter 
midnat, fra et møde, ofte fra en 
anden del af landet. Og mange 
aftener er gået med telefon-
samtaler og med at renskrive 
resultater og oplæg. Samti-
dig har det været så givende 
også på det sociale plan, hvor 
Asger og hans hustru Karin 
har knyttet tætte venskaber 
til hundefolk, ikke blot i hele 
Danmark men også i de andre 
nordiske lande.
  Hos Asger har alle hans hunde 
været brugt til jagt. Og mange 
af venskaberne har også givet 
rig mulighed for gode og spæn-
dende jagtoplevelser. Særlig 
en var lidt for spændende, da 
Asger sad med tre - fi re hunde 
bag i en helikopter på vej ud i et 
Laplandsk fj eld, hvor det viste 
sig, at døren han sad ved, slet 

ikke var lukket, mens de fl øj.
 
På spørgsmålet, om der er sær-
lige resultater på det organisa-
toriske plan, som Asger ønsker 
at fremhæve, nævner Asger, at 
han oplever, det har været det 
løbende arbejde, der har været 
det vigtigste for sporten. For-
uden koordinering af arrange-
menter, f.eks. også at medvirke 
til at få gode sponsorkontrak-
ter i hus, og de vigtige aftaler 
om terræn. Men han har f.eks. 
også været med til at få fl yttet 
Dansk Jagthunde Derby til om 
foråret. Det foregår sædvanlig-
vis fredag og lørdag 2. weekend 
i marts. – Der var en del skepsis 
forinden, men det har vist sig 
at være en stor succes, fordi 
hundenes mulighed for at 
bringe fugl for bøssen er øget 
betragteligt, fortæller Asger 
og tilføjer, at det samtidig har 
bevirket at tilmeldingerne fra 
Sverige, Norge og Finland er 
øget, hvilket også har styrket 
samarbejdet om den stående 
fuglehund, de nordiske lande 

Asger og hans nye håb på 11 uger Rine fra Kennel Nordvestjydens. Privat foto. 
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imellem.
  – Der har dog været et par år, 
hvor vejret har været strengt, 
men indtil nu er det gået al-
ligevel, siger han. 

Store tanker om fremtiden 
for stående fuglehunde og 
i særdeleshed den engelske 
setter, vil Asger lade andre om. 
Det er sikkert helt rigtig set, at 
når man som noget nyt slår sig 
sammen om arrangementer 
med andre klubber, som på 
Vintermøderne og i Rødhusklit, 
så står vi stærkere og får også 
mere bred opmærksomhed. – 
Men jeg synes samtidig det er 
vigtigt, at vi i ESK plejer vores 
egen klubånd. Vi skal værne om 
vores traditioner og de særlige 

arrangementer, som netop er 
kendetegnende for ESK, siger 
Asger. Og så skal vi absolut 
ikke glemme at anerkende de 
store kræfter der arbejder frivil-
ligt for klubben. Hvad enten 
det er som dommere, som ter-
rænledere, i bestyrelsesarbejde, 
eller som medhjælpere. Vi skal 
huske på, hvor vigtigt det er, at 
vi støtter op om, at de bevarer 
entusiasmen, og hvor meget de 
ofrer af deres fritid og familieliv 
for overhovedet at gøre prøver 
og arrangementer mulige. Og vi 
kunne nok alle blive lidt bedre 
til at vise, at vi påskønner det, 
slutter Asger.

Asger gennemgår sine dommernotater ved hovedprøven i 2019. Privat foto.

Traditionen tro blev der igen i år afholdt sommertræf. Denne gang 
var det Sunds Jagtforenings skydebane og klubhus, der dannede 
rammen om et vellykket arrangement. Lørdag bød på udstilling 
med Jane Mortensen som dommer. Her blev Senjas V. Ingo BIR. 
Arrangementet rummede også to apporteringsprøver, hvoraf den 
ene var udtagelse til racedysten. Jan Nielsen og Norvestjydens Nia 
bedst i apportering. 
  Lørdag aften blev tændt op i grillen til helstegt pattegris. Tage 
Skov fortæller, at det i år er 15. gang, at han har været med til at 
arrangere sommertræf. 

Sommer og Sol i Sunds

Jan Nielsen og Norvestjydens Nia. Foto: Patrick Eggers.

En pragtfuld dag i det Sjællandske med glade mennesker og 
skønne hunde midt i august. Klaus Olesen lagde hus og terræn til 
de mange aktiviteter. Jan Marinussen afholdt på kyndig vis træ-
ning i ro i opfl øj. Den danske sommer viste sig fra sin drilske side, 
med skift mellem solskin og kraftige tordenbyger 
  Efter apporteringskonkurrence og vellykket fl ugtskydning, slut-
tede dagen af med hyggelig grill på terrassen. 

Store Badedag på Tuse Næs

Deltagere og tilskuere til apportering. Foto: Arne Larsen.

Setterdage i R¯dhusklit
Endnu et vellykket arrangement i fællesskab med DGSK og DISK 
den 3. og 4. august. I weekendens løb opnåede ESK fl ere fl otte 
udstillingsresultater, som allerede er publiceret. Se endvidere 
artiklen om Setterdagene og det fremtidige samarbejde mellem 
klubberne, andetsteds i dette nummer.

Ren nydelse. Foto: Mette Kühl.
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Den unge hundef¯rer
Mathias Larsen er 12 år og fra 
Vestsjælland. Som ny ejer af en 
engelsk setter hvalp, har han 
fået en drøm opfyldt.

  Interessen for jagthunde kom-
mer ikke fra fremmende. Kun 
et par år gammel var Mathias 
med sin far på jagt for første 
gang. Og siden har han jævnligt 
været med sin far som driver. 
Senest har Mathias deltaget 
som hundefører på setterda-
gene i Rødhus Klitplantage. 
Her førte han GS Chilli på ap-
porteringsprøven og GS Mickey 
på udstillingen. 
  I hjemmet fi ndes både la-
brador og Gorden Setter, men 
Mathias har gennem fl ere år 
ønsket sig sin egen hund. Og 
helt fra han var ganske lille, har 
han elsket at tegne engelske 
settere, fordi han synes, de er 
så smukke. Så der var ingen 
tvivl, det skulle være en en-
gelsk setter.
  Med vejledning fra sin far 
håber Mathias, at han og Sally 
sammen vil skabe fi ne resulta-
ter på mark og udstilling. 
  Til daglig går Mathias i 6. 
klasse på Sæby-Hallenslev Fri-
skole. Han bor med sin lillebror, 
sine forældre og fem hunde i 
Svebølle. Fritiden bruger han 
på sin hund, kammerater og 
fodbold.Mathias og Tobølbjergs Sally ni uger, 

august 2019. Foto: Arne Larsen.

Træning ved Treh¯je
Det var igen i år mulighed for at træne i de smukke omgivelser på 
heden ved Trehøje. Et par pragtfulde dage med hvide Settere i den 
blomstrende lyng. Humøret var højt og dagene bød på fl ere gode 
situationer. Det var Knud Overgaard, der traditionen tro havde 
indkaldt til træning og stod for dagens program. En stor tak til 
Knud og hans hjælpere.

Førere og hunde følger med i slippet. Foto: Patrick Eggers.

Oktoberjagt i nordens pragt
Gennem dybe dale hvor fj eldet knejser op mod himlen og natu-
rens storhed kryber ind til sjælen. Smukt gennem landskabet 
glider den hvide setter, med bløde faner og hovet højt, over stok 
og sten, gennem myr og krat. I fuld fart, for pludselig at stivne 
med hver en muskel spændt, der står den, som var den gjort af 
granit. Forløsningens ord, Ryper fl akser over hund og fører, Fuglen 
op og hunden ned. Det er Settermandens fryd! Denne jagthund pr. 
excellence som i sit rette element kan få selv et gammelt hjerte til 
at banke, Den, som chancen byder, har sin lykke gjort med ryper.

Foto: Til højre, Arne Larsen. Nederst, Flemming Østergaard.
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Ny Klubmester og smukke hunde 

Sikkerhed og 
varme ¯rer

Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, 
Allindemagle Ø, 4100 Ring-
sted. Tlf. 22 12 22 52.
e-mail: asgeirpalljuliusson@
gmail.com.

Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 
4370 Store Merløse. Tlf. 30 33 
19 49.
e-mail. lauge.stiig.larsen@
gmail.com.

Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf. 21 93 88 24. 
e-mail: anne.eliasen@privat.
dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf. 25 
46 53 23.
e-mail: anne.geisler@outlook.
com.

www.dgsk.dk

DANSK 
GORDON 

SETTER KLUB

DGSK´s Klubweekend har gen-
nem årene udviklet sig fra kun 
at være for vores egne med-
lemmer, til fra næste år at være 
et fælles projekt mellem de tre 
Setter klubber. Vi i redaktionen 
byder samarbejdet velkom-
men, og foreslår at undersøge 
mulighederne for at afholde ar-
rangementet forskellige steder 
i landet. 
I dette nummer fi nder du 
også en større fælles artikel 
om weekenden, så her vil vi 
fokusere på vores egen races 

resultater. 
  På apporteringsprøven stillede 
25 hunde, her af 13 Gordon Set-
tere. Kun 10 hunde bestod den 
for mange udfordrende prøve, 
pga. det lyngklædte terræn 
ved Rødhus Klit. De ældste og 
erfarne hunde var godt seks år 
gamle, hvorimod den yngste 
på knap et år stillede for første 
gang. 
  Klubmesteren i apportering 
kåres ved denne prøve, og det 
blev i år Troldmarkens Kenzo 
med 29 point v. Thomas Poul-

sen. Han fulgtes med sin far 
på Familieweekend, og det var 
tydeligt for alle, at det nok blev 
en lang tur hjem til Fyn næste 
dag for far Jan…

På udstillingen blev der stillet 
13 Gordon Setterne, og der ud 
over deltog der seks børn med 
deres Gordon Setter i Barn & 
Hund.  Også her var der stor 
spredning i alderen, da den 
yngste i baby klassen kun lige 
var fi re måneder gammel, og 
den ældste i veteran klassen 
fylder ni år. Alle resultaterne og 
meget andet kan ses på hjem-
mesiden www.DGSK.dk eller på 
Facebookgruppen Setterdage 
– familieweekend første week-
end i august. Udstillingskritik-
kerne kan fi ndes på Hundeweb. 
  Bedst i racen, (BIR), blev Nak-
kehages To Aslak – han blev 
også BIS2 som betyder 2. Best 
in Show. Bedst i modsat køn 
(BIM), blev Åens Prisca. Disse 
hunde blev af dommer Winnie 
B. Larsen betegnet som et par 
meget fl otte og værdige repræ-
sentanter for racen, hvor man 
tydelig kunne se, at de både er 
jagthunde, og fuldt ud lever op 
til racens standard. 
  Ud over en tak til alle der 
hjalp, skal til sidst – men ikke 
mindst - nævnes de seks børn 
der på fl otteste vis viste gordon 
settere i ringen i Barn & Hund, 
når der skulle skiftes race. Både 
holdet med øvede børn og hol-
det med begyndere gjorde det 
helt utrolig fl ot og engageret.

Tillykke til Troldmarkens Kenzo og Thomas der blev Klubmester i apportering 2019. 
Foto Jan Poulsen.

Barn & Hund var igen i år attraktivt for vores børn og deres gordon settere, som de viste frem på fl otteste vis. Foto Flemming 
Nielsen.

Det er mange ting. Brug en 
hue med motiv af Gordon Set-
ter og fasan i fl ugt. 
Strik den i skrigende orange 
eller anden signalfarve, og øg 
dermed sikkerheden! 
  Tak til Lise Lützhøft Farsin-
sen som har lavet denne 
model i uld på pinde nr. 4/5. 
Mønster kan fås med at skrive 
til klubredaktørerne.

Gordon Setter og fl ygtende fasan 
–strik den i signalfarve, så øger 
den sikkerheden på jagt. 
Foto Anne Eliasen.
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Et mangeårigt og et markant 
medlem af DGSK - Lorenz 
Clemmesen - er gået bort i en 
alt for tidlig alder efter en svær 
sygdom. 
  Med Lorenz har vi mistet en 
hædersmand, hvis loyalitet 
overfor gordon setteren var 
ubetinget. Lorenz var en ihær-
dig og dygtig hundefører, som 
brændte for den sorte setter. 
Sammen med sin hustru Linda 
opdrættede Lorenz Gordon 
Settere under kennelnavnet 
Vajskjærs. Lorenz vandt mange 
titler med sine hunde og sit 
opdræt, deriblandt Året Gor-
don Setter i 2017 med Vajskærs 
Cora. Samme år blev kennel 
Vajskærs iøvrigt årets opdræt-
ter og gjorde mere eller mindre 
rent bord, hvad angik DGSK’s 
årspokaler. I 2016 tildeltes 
Lorens Clemmesen DGSK’s 
fornemme ærespris Sølvfl øjten 
-  Sølvfl øjte nummer 4  
Lorenz har været et stort aktiv 
for Dansk Gordon Setter Klub, 
og han har sat sit præg på 
klubbens virke igennem delta-
gelse i bestyrelsesarbejde i en 
årerække. Desuden har Lorenz 
været aktiv medarrangør på 
klubweeekender, har stillet ter-
ræn til rådighed for hovedprø-

ver foruden at være prøveleder 
på fl ere prøver, heriblandt 
DGSK’s efterårsvinderklasse 

Al begyndelse er som bekendt 
svær, og en af de episoder, vi 
ofte vendte tilbage til, fandt 
sted på en prøve - formentlig 
den første, hvor han gik med 
Lindas hund, Åens Excelent. 
Efter første slip fi k Lorenz at 
vide, af en af de mere erfarne 
gordon setter førere, at han 
skulle støtte og dirigere sin 
hund noget mere ved at vifte 
med armen og hånden samt 
at småløbe lidt til den side, 
han ønskede hunden at skulle 
søge ud i….og derefter til den 
anden side etc.. Efterfølgende 
så vi Lorenz løbe hurtigere og 
i væsentlig bedre søgsoplæg 
end hunden, som rent faktisk 
så ud til at undre sig over 
førerens pisken fra side til side 
i marken.
  Det morede vi os meget over, 
mens det stod på under prøven 
mellem slippene og har ofte 
joket med det efterfølgende 
sammen med Lorenz. Han 
kom voldsomt godt efter det 
og blev hurtigt Gordon Setter 
Klubbens bedste hundefører. 
Det er for eksempel ikke alle 

beskåret at føre en anden 
mands hund til tops på en 
blandet udenlandsk vinder-
klasse efter at have haft 
hånden på hundens line i kun 
et par dage. Det kunne Lorenz. 
Hos Lorenz bemærkede man 
hurtigt, her var en mand, hvis 
ord holdt, han havde tempera-
ment og var konkurrencemen-
neske til fi ngerspidserne, og 
samtidig var hele hans væsen 
og optræden på prøver præget 
af fairness overfor konkur-
renterne. Lorenz glædede sig 
oprigtig over at det gik Gordon 
Setteren godt, ikke kun for 
ham selv, men også for andre. I 
det hele taget gjorde Lorenz en 
dyd ud af at være en god klub-
kammerat. Ikke overraskende 
nød han stor respekt blandt de 
øvrige hundeførere af engelske 
racer
  I februar 2016 bragte vi et 
miniportræt af Lorenz Clem-
mesen på DGSK’s hjemmeside 
Dette indlæg kan læses her: 
http://dgsk.dk/miniportraet-
lorenz-clemmesen/
  Vi har med Lorenz Clemme-
sen mistet en mand, hvis en-
gagement og glæde ved at gå 
på jagt og prøve med Gordon 
Setteren var ligeså uforfalsket, 

som han selv var som person . 
Han vil blive stærkt savnet.
  Vores tanker går til hans 
efterladte.
  Æret være Lorenz Clemme-
sens minde
  DGSK’s bestyrelse

Lorentz Clemmensen som vi vil huske 
ham. Privat foto.

Mindeord for Lorenz Clemmesen

Træning i roerne
Der er rigtig mange gode tradi-
tioner i Gordon Setter Klubben, 
én af dem er træning på Darket 
på Lolland.
  Klubben havde lejet arealerne, 
og sammen med Ole Schmidt 
og Vivian, som ihærdigt havde 
været ude og fi nde terræner, 
faktisk af fl ere omgange, 
grundet den store tilmelding, 
fi k vi alle en god, lærerig og 
fuglefyldt weekend.
  Den 17. august mødet 40 
ihærdige hundefolk op, med alt 
lige fra Gordon Setter, Engelsk 
Setter, Weimaraner, Rød/hvid 
Irsk, Irsk Setter, Ruhår samt en 
enkelt Labrador der havde sne-
get sig med. Det var mangfol-
dighed i stor stil. Asgeir Pall og 
Ole Schmidt bød velkommen til 
en aktiv og hyggelig weekend, 
som startede med et veldæk-
ket morgenbord.

  Med 40 personer var det nød-
vendigt med holdopdeling.  Fire 
holdledere gjorde en kæmpe 
indsats for at alle fi k noget 
ud af dagen, men det er også 
vigtigt, at man selv byder ind, 
dels ved at melde ud, hvis der 
er noget, man ikke forstår, men 
også ved at give en hjælpende 
hånd til hinanden på holdene.
  I fællesskab når man længere, 
og alle skal huske på, at holdle-
derne selv er hundeførere, som 
også gerne vil i marken.
  Holdene var delt ind med: Ro 
i opfl øj med lineført hunde, se-
kunderingstræning, og træning 
i roer og på stub.
  Vejret var rimelig fornuftigt 
om lørdagen, hvor små byger 
dukkede frem, og det kunne 
være svært for hundene, når 
vejrguderne ikke var med os, 
men alle fi k mulighed for fugl, 

og da dagen sluttede af, var alle 
tilfredse.
  Ved aftenstid, blev grillen 
trukket frem, og den med-
bragte mad kunne nydes. Der 
var en lille skare, der benyttede 
sig af dette, og der blev en hyg-
gelig aften, som ikke sluttede 
sent - alle skulle op og træne 
igen søndag morgen.
  Søndag var vejrguderne rigtig 
med os, tørvejr hele dagen. Der 
blev trænet i roer, med masser 
af mulighed for fugl, der blev 

givet gode råd, og stemningen 
var i top.
  Darket bliver gavmildt stillet 
til rådighed af værtsfolkene, 
som ikke selv er deltagere i 
arrangementet. Vi kan kun 
være taknemlige for sådan en 
gæstfrihed, men intet kommer 
af sig selv, så en stor tak til; 
Asgeir Pall, Peter Jensen, Vivian 
Nørgaard, Ole Schmidt og 
Robert Paulsen for en masse 
hjælp til alle hundeførerne.

Øens Beta har stand for høns i roerne. Foto Asgeir Pall.
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Setterdagene i R¯dhusDANSK IRSK-
SETTER KLUB

Formand:
Brian Krog, Lykken 13, Krej-
bjerg. 7860 Spøttrup. Tlf. 53 
82 15 83. 
e-mail: Sallingsboens@gmail.
com.

Kasserer:
Helle Høst Madsen, Højlystvej 
23, Tuse, 4300 Holbæk. Tlf. 21 
82 61 37.
e-mail: hhmadsen@live.dk.

Klubredaktør:
Sarah Jensen,Lovrupvej 30, 
6670 Holsted. Tlf. 51 55 68 41.
e-mail:  talactho@gmail.com.

www.irsksetterklubben.dk

Klubweekend 
i fremtiden
Den fælles klubweekend de 
seneste år har vist sig at være 
en succes, og alle hytter på 
Rødhus Klit Camping meldes 
allerede booket til næste år. 
  Det er derfor besluttet at 
konceptet forsættes, og klub-
weekenden også i fremtiden 
afholdes i fællesskab med 
Dansk Gordon Setter klub og 
Engelsk Setter klub i Danmark. 
Der er nu nedsat et udvalg, der 
består af en repræsentant fra 
hver klub, som i samarbejde 
skal arrangere klubweekenden 
fremadrettet. 
  DISK Bestyrelse

Foto: Erik Petersen.

Kort før sin 89års fødselsdag 
i juni måned døde tidligere 
formand og æresmedlem i 
Dansk Irsksetter-Klub Verner 
Larsen. Verner havde fra sin 
tidlige barndom, fulgt sin 
far og hans korthaar på jagt. 
Det er klart, at så bliver man 
jæger og hundemand. Hans 
interesse blev fanget af den 
Irske Setter, og på trods af, at 
udstillingshundene domi-
nerede på det tidspunkt, 
lykkedes det Verner, at fi nde 
en god jagthund, efter Garver-
gaardens Pedro og Ritzy, ved 
navn Sieef. 
  Under kennelmærket 
Havdrup arbejdede Verner 
ihærdigt på, at forbedre den 
Irske setter som jagthund. 
Sieef blev i 1963 parret med 
Højrups Basse, og blandt 
hvalpene valgte Verner 
Havdrup Anja. På Dansk Rød 
Setter Klubs hovedprøve ved 
St. Heddinge i 1967 blev Hav-

drups Anja 1. vinder i sønda-
gens vinderklasse. Året efter 
i 68 drog Theis Westermann, 
Sigfred Nielsen og Verner 
Larsen til Nøsen i Norge, på 
højfj eldsprøve. Her blev Verner 
1. vinder med Havdrup Anja, 
Alf Tjersland, Norge 2. vinder 
med Moanruad Raff  og Sigfred 
Nielsen 3. vinder med Ras.
  Arne Holmesland skriver i 
NISKs årsberetning 1967-76 
”og danske venner som kom 
på besøk forsynte seg godt i 
VK”. Det var en meget fi n præ-
station, under så anderledes 
forhold, som højfj eldet er. 
  Verner købte midt i tresserne 
en han hvalp i Tyskland, Falko 
v. Oelken 304890Z. Falko fi k 
på DJF markprøve på Aunø-
Svinø 1. præmie AK, og blev 
senere med et godt resultat 
brugt i avlen.

Ved generalforsamlingen i St. 
Heddinge i 1967 blev Verner 
valgt til bestyrelsen, og et 
årelangt arbejde for irlænde-
ren tog sin begyndelse. I 1973 
afl øste Verner så Poul Theis 
Westermann, som formand. 
Det var Verner, der to initia-
tiv og satte sig i spidsen for 
udgivelsen af den første årbog 
op til 60 års jubilæet i 1976. Et 
kolossalt arbejde, da bogen 
går tilbage til klubbens start 
i 1916. Alle oplysninger skulle 
dengang fi ndes i gamle blade, 
og på kartotekskort i kennel-
klubbens kælder. Jubilæums 

årbogen blev starten på en 
lang række af årbøger, der har 
været et uvurderligt ”værktøj” 
i avlsarbejdet frem til i dag, 
hvor klubben har fejret sin 100 
års fødselsdag i 2016. 
  Da Verner forlod formandspo-
sten i DISK, blev han indvalgt 
i Dansk Kennel Klubs besty-
relse. Her blev han formand 
for jagthundeudvalget, og 
blev den drivende kraft, der 
startede samarbejdet med 
det sydlige Europas øvrige 
stående jagthundeklubber. Da 
grænsen mod syd blev åbnet, 
blev grænserne til Norden luk-
ket af frygt for rabies. Det var 
da også Verner der i 1985 fi k 
arrangeret Europamesterska-
bet for stående jagthunde på 
Sjælland. Et resultat af tidli-
gere rejser sydpå, hvor Edvard 
Holm og Verner havde set på 
prøver, og deltaget i Europa-
mesterskabet for stående 
jagthunde. Prøven på Sjælland 
blev startskuddet, på den 
store deltagelse i prøverne og 
samarbejdet med det Europa, 
der nu er skabt.
  Verner var medlem af DKKs 
bestyrelse fra 1977 til 1991, og 
fi k 1987 tildelt DKKs største 
hædersbevisning, guldnålen, 
for sin store indsats. I 1995 
blev Verner udnævnt til æres-
medlem af Dansk Irsksetter-
Klub.
  Ære være Verner Larsens 
minde.
  Palle Krag

Verner Larsen

Verner Larsen. Arkivfoto.

I weekenden d. 2.-4. August 
blev årets settertræf afholdt på 
Rødhus Klit Camping i fanta-
stiske omgivelser og med rigtig 
godt vejr.
  Fredag aften var der tændt 
op for grillen, det skulle efter 
sigende have været meget hyg-
geligt, vi kunne først deltage 
fra lørdag morgen, så vi ople-
vede det ikke.
  Lørdag morgen var der fælles 
morgenmad, og derefter blev 
der gjort klar til apporterings-
prøven, vi havde to meget 
kompetente dommere og fl ere 
dygtige hjælpere, store som 
små.
  Årets klubmester blev 
Æblevangens Evian ved 
Christina Bak mens Working 

Gundog Enduro (Dirk) ved 
Gunnar Jensen blev bedste 
unghund.
  Søndag startede med fælles 
morgenbord og derefter udstil-
ling, der var tilmeldt ni irske, vi 
havde dommer HP Clausen.
  Norrsetter SA Cooper blev BIR 
og Bjerkaasen’s Bs-Siff  blev 

BIM.
  Læs mere i en fællesartikel 
andetsteds i bladet.
  Samlet resultatliste for ap-
porteringsprøver og udstilling 
ved Setterdagene fi ndes på 
hjemmesiden).
  Gunnar og Birte

Apporteringsprøven i fuld gang med mange kloge hoveder på sidelinjen. Foto: 
Heidi Nørgaard Jensen.
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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 

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS & FASANER

MØGELHØJ JAGTHUNDECENTER
v. Camilla Møgelhøj

Enetimer      -      Holdtræning
Hunde tages i træning

Skanderborgvej 56,  7171 Uldum. Tlf. 27 21 63 49. e-mail: camilla@m-blik.dkFasaner/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 

ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk 

behandling for en lang række 
problemer, der kan ramme 

din hund.
Ring, få en snak og aftal en tid, så 

jeg også kan hjælpe dig og 
din hund.

Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge

tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

Se mere på anicura.dk/aniplan eller kontakt os
Storegade 6  -  6560 Sommersted     Åløkke 3 - 6630 Rødding 
Tlf.: 74 25 25 25  -  sydvet@anicura.dk

Få 2 gratis besøg hos dyrlægen årligt

2 årlige besøg 
hos dyrlægen

Vaccination Fri kloklip Intet 
receptgebyr

Rabat 
på foder

Gratis klient- 
arrangementer

Meld din hund eller kat ind i vores sundhedsprogram AniPlan Basis og få alt dette for 119kr./md.

 
 
 
 
 
 
 
 

EN VÆRDIG AFSLUTNING PÅ ET GODT LIV 
Kremering af hunde, katte og mindre kæledyr 

KÆLEDYRSKREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
Hærvejen 20, 7183 Randbøl 

Tlf. 75883123   /  28304788 
e-mail:kaeledyrskrematoriet@mail.dk 

RUBRIKANNONCER
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Hvad har din hund  
lavet i dag?

Lege hent pinden, hundesport, jagt og lange 
gåture er blot nogle af de aktiviteter, som  
du og din hund kan nyde sammen.  

Det er naturligt, at din hund bliver mere  
eller mindre nedslidt med alderen, hvilket  
kan føre til ubehag og bevægelsesproblemer.  

Desværre forveksler alt for mange 
hundeejere symptomerne med,  
at hunden bare er blevet ældre  
og måske lidt mere doven.

 

 

På farten med Canosan®

Canosan® er et fodertilskud specielt udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd. 

Lege hent pinden, hundesport, jagt og lange
gåture er blot nogle af de aktiviteter, som 
du og din hund kan nyde sammen. 

Det er naturligt, at din hund bliver mere 
eller mindre nedslidt med alderen, hvilket 
kan føre til ubehag og bevægelsesproblemer.

Desværre forveksler alt for mange
hundeejere symptomerne med,
at hunden bare er blevet ældre 
og måske lidt mere doven.

På farten med Canosan®

dC

Canosan® er et ledtilskud 
indeholdende GLME 
– Ekstrakt fra den grønlæbede 
musling med naturlige 
glykosaminoglukaner, der 
omdannes til stoffer, der naturligt 
forekommer i hundens krop, som  
en del af ledbrusken

- fås også til katte

ABCD

C ® t fC ® t f d

www.canosan.dk & find nærmeste forhandler
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KROMIX-serien er skabt med stor opmærksomhed på alle hundens behov, fra junior til senior. 
Med en enestående sammensætning af vitaminer og mineraler, særlige aminosyrer og specielle 
ingredienser understøtter serien hundens behov i alle livsstadier.

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


