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OPLEV SUBARU FORESTER e-BOXER HOS DIN
FORHANDLER – DEN STÅR KLAR TIL EN PRØVETUR!

1.870 KG

Det ville ligne os dårligt at gøre som de andre. Derfor går vi vores egne
veje med den helt nye Forester. En kompakt elmotor bliver ladet op
under kørslen og giver Forester e-Boxer endnu større kraftoverskud på
motorvejen og i terrænet. Akselafstanden er større og sikrer mere plads
ved bagsædet. Og så er der alt det, vi ikke har lavet om på: Firehjulstræk
og EyeSight er stadig standard.

Forester e-Boxer med Base-pakke fra 459.900,–
459.900,
C
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12,3 km/l.
CO2-udslip: 185 g/km (WLTP). Bilen kan være vist med ekstraudstyr.
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Jagthunden udgives af SJD og omdeles
til medlemmerne af specialklubberne for
stående jagthunde, som er tilsluttet SJD.
Bladet udkommer midt i månederne:
februar, april, juni, august, oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og omdeles
af Distribution PLUS A/S.
Ansvarshavende redaktør: Flemming
Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490
Aulum. Tlf. 24 82 10 93. (Redaktion og
layout). e-mail: Jagthunden@sjid.dk
I redaktionen med særligt ansvar for
annoncer: Camilla Møgelhøj, Skanderborgvej 56, 7171 Uldum. Tlf. 27 21 63 49.
e-mail: camilla@m-blik.dk
Læserindlæg mm optages ved henvendelse til redaktøren. Alt klubrelateret stof
sendes til redaktøren for den pågældende specialklub.

Læs særligt om:
Jagt i efterårsferien
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Jagthundens juniorskribent har været på
jagt på Læsø. Det gav gode jagtoplevelser sammen med gamle efterskolekammerater, men der blev også tid til lidt
kulturel indsprøjtning.
Og naturligvis var hendes hund, Bella
med.
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Markvildtet bliver taber
Den socialdemokratiske regering under
Helle Thorning Schmidt havde haren og
agerhønen med i regeringsgrundlaget. Hvad
skede der? Intet.
Natur- og Landbrugskommissionen kom
med mange ﬁne anbefalinger til, hvad man
kunne gøre for at forbedre agerlandsnaturen. Hvad skete der? Intet.
For et par år siden råbte Dansk Ornitologisk Forening op. Der manglede mere
en 2.000.000 fugle. Hvad skete der? Intet.
Næsten samtidig blev der oﬀentliggjort en
undersøgelse, der viste, at insekterne var
gået tilbage med op mod 75 %. Hvad skete
der? Intet.
EU indførte et krav om MFO-arealer i
marken. (miljøfokusområde). Fine intentioner, men i Danmark ordnede vi det ved at
så efterafgrøder, som man kan pløje ned til
november.
Der har været advarselslamper nok, men
det eneste, der er sket, er de frivillige tiltag
bl.a. Faunapletter på agerjord, som landmænd og jægere af frivillighedens vej har
etableret. Stor ros til dem. Nej, al snakken
er gået på kvælstof.
Nu er det ”nye dyr i åbenbaringen” dukket
op – klimaet. Alle snakker klima og grøn
omstilling, og et af de seneste tiltag i den
forbindelse er, at landmændene nu skal til
at lave græsprotein. Det er nemt at forestille
sig virkningen, hvis grønthøsterne skal
brumme på marken, ikke kun hos mælkeproducenterne, sommeren igennem og
hele døgnet rundt. Det er sikkert godt for
klimaet, men agerlandsarterne kommer til

at betale prisen.
I skrivende stund er den nye rødliste lige
kommet. Den viser igen tilbagegang for en
lang række arter, planter, insekter dyr og
fugle. DOF har allerede været ude og råbe
”vagt i gevær”, og Egon Østergaard gjorde
opmærksom på, at det er nødvendigt med
en bred indsats, hvis udviklingen skal vendes. Ifølge DOF-formanden skal indsatsen
ske over alt i det danske landskab, skov,
strand, langs å og fjord og på de dyrkede
arealer.
Det værste er, at vi godt ved, hvad der skal
til. Engelske, tyske og danske projekter har
vist, hvad der hjælper. Interreg-projekt Femern Bælt lærte os, hvordan vi skulle gribe
tingene an, så det er ikke viden, vi mangler.
Der er ikke grund til at lave et eneste
projekt til belysning af problemerne for
hare, agerhøne, lærke, vibe mm. Vi har den
fornødne viden. Vi mangler blot at få det sat
i system.
Derfor er det, der skal til, at de store
grønne organisationer samlet henvender
sig til minister og Folketing og får dem til
at forstå, at vi ikke kan nøjes med at have
”kikkertsyn” og kun se på klimaet. Vi må
og skal se hele spektret for at få større
naturværdier i det danske landskab.
Hvis skovarealet skal øges, vil det med
sikkerhed give størst gevinst at udvide eksisterende skove. Skov, der etableres på bar
mark, vil være 30 – 50 år om at få karakter
af egentlig skovnatur.
Vi skal sørge for, at er laves en plan for,
hvordan de arealer, som tages ud af egentlig

landbrugsproduktion, plejes og
passes, så naturen
bliver varieret
på arealerne med
deraf stor biodiversitet. Jeg synes, der er skræmmende eksempler på, hvordan udtaget landbrugsjord
blot er blevet til en anden form for ”biologisk ørken”. Og så skal vi sørge for, at der
sammen med landbrugets organisationer
laves regler og planer for, hvordan der kan
blive plads til agerlandsnaturen på hver
enkelt ejendom i takt med, at dyrkningsﬂaden drives mere og mere intensiv. Landbruget har vist vejen. Har nogen glemt det,
så kig til Øster Hjerm ved Struer.
Kort sagt, så mangler der politisk vilje til
virkelig at gøre noget radikalt for over en
bred kam at skabe større naturværdier og
større biodiversitet i det danske landskab.
Det er det der skal til.
Og lad os så, imens udviklingen forhåbentlig drejes i den rigtige retning, gå ud
og glæde os over det gryende forår. Se
piletræets gæslinger springe ud, opleve at
stæren og viben kommer tilbage og sidst
men ikke mindst, at agerhønsene parrer ud.
Lad os glædes over, at vi stadig har lidt
at komme efter på marken med en stående
hund. Men får vi ikke vendt udviklingen,
så kan vi meget let blive den sidste generation, der har den glæde og oplevlse.
Rigtig godt forår
Flemming Østergaard
Redaktør

Løst og fast
Giv Jagthunden til en hvalpekøber

Søg om regulering

Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

Den bedste hjælp, man kan give sit småvildt, er at holde prædatorerne i skak. Et af
redskaberne er at regulere krager og skader
i foråret, men det kræver en tilladelse.
Man kan enten få lodsejeren til at ansøge,
eller man kan selv gøre det, når man kender
lodsejerens mailadresse.
Få nu søgt de tilladelser, der gælder såvel
fældefangst som regulering med gevær.
Det er vigtigt, vi bruger alle muligheder og
hjælper småvildtet.
FØ.

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

Referater
Referater fra SJDs bestyrelsesmøder og
repræsentantskabsmøder mm kan læses på
SJDs hjemmeside under referater. http://
www.sjid.dk/referater-sjd-repraesentantskab-og-bestyrelse
FØ.
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Foto: Annette Laursen.
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Foto: Flemming Østergaard.

Hvor findes der agerhøns
I årets sidste måneder var der på SJDs
hjemmeside mulighed for at angive, hvor
man altid kunne ﬁnde parhøns om foråret.
Det var en del af et projekt om marknatur.
Tak til alle, der medvirkede. Så snart
biologerne er færdige med at behandle de
indsamlede data, vil vi her i bladet fortælle,
hvad vi ﬁk ud af undersøgelsen, og hvad
den fremadrettet kan bruges til.
FØ.
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Odense Congress Center

!
Hundehallen er tilbage i 2020

Er du vild med jagt og jagthunde?
Er du vild med jagt, er du naturelsker med stor begejstring for alt
inden for outdoor? Så er Jagt & Outdoor lige noget for dig!
Jagt & Outdoor er tre fantastiske dage med foredrag, våben, trofæer, hunde,
imponerende stande og masser af spændende aktiviteter for både børn og voksne.
For første gang nogensinde vil messen have et øget fokus på Outdoor-delen.
Vi glæder os til at kunne præsentere en oplevelse for hele familien!
Besøg Danmarks største fagmesse i Odense Congress Center!

Har du spørgsmål – eller vil du vide mere om messen?
Så kontakt projektleder Henrik Vestergaard Hove-Nielsen:
Tlf.: 2348 0567 – Mail: hvhn@ose.dk
eller salgskonsulent Susanne Tjørnehøj Jensen:
Tlf.: 6556 0287/2937 4549 – Mail: stj@occ.dk

Find os på Facebook!

Læs mere på jagtogoutdoor.dk
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Det er sjovere
Han er ung. Jagtblodet ruller i årene. Han har jaget i Grønland, og her hjemme er
han på jagt hver weekend i sæsonen. Uanset, hvilken jagtform, det drejer sig om,
følger hans korthårede hønsehund med. Han synes nemlig den stående jagthund
er noget helt særlig.
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Jeppe og hans tro følgesvende Odin (th) på tre
år og Tor på otte måneder.
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Jeppe Bay Kristensen bor sammen med sin
kæreste på et lille landsted tæt på middelalderborgen Spøttrup Borg i Salling. Han
er 24 år. Han har været nogle år i forsvaret
og arbejder nu med udviklingshæmmede
voksne. Fremtidsplaneren er dog i en helt
anden retning, idet han lige har søgt ind på
politiskolen i Fredericia.
Han er opvokset med jagt og jagthunde,
da faderen har haft såvel engelske settere
som ruhår. Sammen med en kammerat har
han to tyske jagtterrier, så gravjagten kan
dyrkes og og dermed danne basis for en god
småvildtbestand.
Da Jeppe skulle vælge jagthund, havde
han som så mange andre også kig på labrador, og en af hans gode venner, som han gik
meget på jagt med, havde netop labrador,
men også en Korthåret Hønsehund. Her
blev Jeppe hurtigt klar over, at jagten på
marken med korthåren var det sjoveste, så
på den måde var valget ikke så svært. Odin
blev anskaﬀet i 2017.
Var lidt forvirret
Men hvordan kommer man i gang med sådan en ”krabat”, når man ingen erfaring har.
– Jeg kunne godt have brugt noget hjælp
i starten, for man står egentlig som Moses
ved Det Røde Hav, fortæller Jeppe. Han ﬁk
lidt hjælp af opdrætteren og af en kammerat, men det var først, da en kollega, som er
træner i en lokal jagtforening, ﬁk ham med
til træning, at der begyndte at ske noget.
Her kom han i gang med en målrettet
træning, men blev også lidt forvirret. – Jeg
mødte jo mange ældre og erfarne hundeejere, som hver i sær gerne ville hjælpe
mig, forklarer Jeppe, men de havde jo hver
deres måde at gøre tingene på, så hvilken
skulle man vælge.
Men langsomt kom han videre, og da Odin
blev nummer to til afslutningen, gav det
naturligvis blod på tanden.
Det næste, som stod for var så en apporteringsprøve og deltagelse i racedyst, og det
blev fulgt op af S&A prøve og ræveslæb.
Jeppe Bay Kristensen har hele tiden taget
små skridt af gangen, for han synes, det
er væsentlig at kunne tingene ordentlig og
ikke gabe over mere, end man kan klare.
På et tidspunkt var der nogle af de andre
hundeførere, som mente, at Jeppe skulle
med på markprøve, og her åbnede der sig så
en helt ny verden for den unge hundeejer.
Krav og regler, hvordan træner man og så
videre. Egentlig var det slet ikke meningen,
at han skulle være markprøvedeltager. – Jeg
skulle jo bare have en jagthund, siger Jeppe,
men jeg mødte mange ﬂinke mennesker
i forbindelse med marktræningen, og så
måtte jeg jo hellere prøve det, tilføjer han.
Det er blevet til ﬁre starter dog uden præ-

miering, for Odin er for træg i rejsningen.
Jeppe er godt klar over, at det er hans egen
skyld. Han har en jagt med rigtig mange
fasaner, og her bremsede han i sin tid den
unge hund alt for voldsomt, når en fasan
lettede, så hunden ﬁk opfattelsen af, at den
ikke måtte få fuglene op at ﬂyve. – Jeg arbejder målrettet på at få det repareret, men
kan godt se, at det er en vanskelig opgave,
forklarer Jeppe.
Jagt det vigtigste
Men hvad bringer fremtiden? Først og
fremmest en masse jagt, for Jeppe er på jagt
hver weekend sæsonen igennem, og det
er al slags jagt, hvor hundene kan indgå.
Hundene? Ja, for en er blevet til to. Tor på
otte måneder er blevet en del af familien, og
han er hentet hos den samme hobbyopdrætter som Odin. – Jeg kunne godt lide hans
hunde, siger Jeppe, og derfor var det naturligt også at hente nummer to der. Begge
hunde bærer i øvrigt blod fra såvel kennel
Nordboen som fra Kennel Bislev.
Men først og fremmest skal Jeppe have
gode jagt- og familiehunde. Det sidste, kan
undertegnede øjeblikkeligt konstatere, er
gået opfyldelse, for begge hunde færdes
stille og roligt rundt i huset og er særdeles
tillidsfulde. De vil gerne ”snakke” og virker
næsten engleblide.
Det jagtlige får jeg et glimt af på en lille
luftetur. Begge hunde søger strakt ud i terrænet, men er øjeblikkelig tilbage, så snart
Jeppe giver et pift. Da Odin trækker an ved
er hegn, sekunderer Tor spontant. Der er
noget at bygge videre på.
Selvfølgelig vil Jeppe gerne, at der med
tiden falder et par markprøvepræmier af,
men det er ikke det primære for ham. Det
er jagten, men undertegnede vil undre sig
meget, hvis ikke prøverne på et eller andet
tidspunkt får tag i ham. Han er nemlig så
heldig at have grønt lys på hjemmefronten,
fordi kæresten, Emma næsten altid følger
med, når der er træning og prøver.
Vil gerne lære
Jeppe Bay Kristensen er godt klar over, at
han i jagthundesammenhæng er en novice.
Derfor forsøger han også at suge til sig,
når mulighederne gives. – Man kan altid
blive klogere, siger han. Der er altid en eller
anden hundemand, der pludselig kommer
med et guldkorn.
Derfor læser han alt, hvad han kan komme
i nærheden af om jagthunde. Artikler og
bøger – alt bliver studeret, og det gør ikke
noget, at de forskellige skribenter har
forskelligt syn på tingene. Jeppe er holdt op
med at blive forvirret og plukker nu de ting
ud, som han synes, han kan bruge.
Han søger også de træningskammerater,
Jagthunden nr. 1/2020

Jeppe Bay Kristensen dyrker mange
forskellige jagtformer, men øverst
står jagt med stående hund.

hvor de bedste muligheder gives, og derfor
træner han meget sammen med de lokale
medlemmer af Münsterländerklubben. –
Det er dem, der har de bedste træningstilbud, siger Jeppe.
Dette blads redaktør er ikke et øjeblik i
tvivl om, at Jeppe nok skal få noget ud af
sine hunde. Han har tilsyneladende et godt
tag på dem. Han er grundig og vil gerne
gøre tingene så godt som muligt, og han er
villig til at lære.
Han har gode jagtmuligheder, så hundene
skal nok få al den erfaring, der er nødvendig, for han har opdaget det vigtigste, nemlig at det bedste er jagt med stående hund.

Hundene virker meget lydige og kommer på det
mindste ﬂøjt fra Jeppe.
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Trods sine 81 år ser Niels Holger Lykke stadig fremad. Hans unge hund fra Skotland bærer blodet fra Chang.

Bidt af konkurrence
Han har prøvet det hele. Han har vundet mere end de fleste, men har trods sin
høje alder stadig lyst til at være med og dyste om præmier og pokaler.
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Niels Holger Lykke bor midt i naturen lidt nordøst for Ribe. Han så dagens lys i 1938, og blev født ind i en jægerfamilie. Faderen
havde korthår og drev særlig hønsejagten på store arealer i det sønderjyske. Der var langt til grænserne, højt til himlen og agerhøns
alle vegne.
– I 1958 døde vores hund, og vi skulle have en ny, fortæller Niels Holger. Vi fandt en fem måneder gammel korthår i Horsens,
som vi betalte 75 kr. for, og så blev den sendt med banen i en trækasse.
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gik ret galt betød, betød, at han i en længere periode ikke havde et
hofteled. Alligevel var han der i bilen og fulgte med, og så snart en
ny hofte var på plads, var han igen at ﬁnde i marklen sammen med
hundene.
Han har heller ikke nøjedes med at nyde. Han har også ydet. Altid
klar til at hjælpe til med terræner, når der skulle afholdes prøve, og
17 år i Engelsk setter Klubs bestyrelse er det også blevet til.
Han er også hædret for indsatsen. Han ﬁk Dansk Pointer Klubs
sølvpisk i 2013 – en æresbevisning man kun kan
få en gang i sit ”hundeliv” – da han for anden
gang vandt DPKs vinderklasse. Han har modtager
Engelsk Setter Klubs æresplakette i sølv, og i år
kom så den helt store æresbevisning. I forbindelse
med Dansk Pointer Klubs generalforsamling
udnævnte klubben ham til æresmedlem. – Det
havde nær slået benene væk under mig, siger en
meget stolt Niels Holger.
Men Niels Holger hviler ikke på laurbærrene. I
efteråret førte han Nolys Bess til 1. og 2. præmie
i brugsklasse og 1. vinder på Danmarks Jægerforbunds vinderprøve i Sønderjylland.
Han kan se tilbage på et langt og spændende liv
med hunde, hvor han synes, at den største forskel
over tid ligger hos førerne. Mange har efter hans
Engelske racer
opfattelse ikke den samme indlevelse i jagt med
Det skulle nu snart vise sig, at de kontinentale
– Spændingen går lidt af det, når
stående hund, bl.a. fordi de ikke har været i ”mehunde ikke var fremtiden. – Jeg havde ganske
enhver situation øjeblikkelig er ude
på de sociale medier, siger Niels
sterlære”.
enkelt ikke tid, forklarer Niels Holger. For at gøre
Holger.
Han synes også, at spændingen går lidt af det
sig gældende bl.a. i vinderklasse var der så meget,
hele, når de sociale medier formidler budskabet
man skulle bl.a vand og slæb. Træning og prøver
om, at der er skudt over en hund, næsten inden
foregik netop i den tid, hvor jeg havde meget
krudtrøgen er drevet væk. Og så synes han også, at folk har alt for
travlt med minkene, tilføjer han.
I 1964 ﬁk han således den første engelske setter, Grillehavens Tut, travlt. – I dag er der jo ingen til at hylde præmietagerne – Det er en
skam, slutter Niels Holger Lykke.
som i øvrigt blev Dansk Champion, og det blev starten på omkring
Men vær vis på en ting. På trods af, at han er 81 år, skal vi nok
30 år med engelske settere.
møde Neils Holger og hans hunde, når forårsprøverne går i gang. I
Efter nogle år kom der også pointere i hundegården. – Den første
bryggerset ligger en ung pointer fra Skotland, der bærer det gamle
hentede jeg på Fyn, da den var fem måneder gammel, forklarer
blod fra Chang. Og når jagtsæsonen skydes i gang, så vil han igen
Niels Holger. Den var et rent naturtalent.
være klar med sine dygtige hunde.
I det hele taget synes Niels Holger Lykke, at de første pointere,
han ﬁk, var nemmere at opdrage. Han synes, der var så meget, der
”lå lige under huden”.
Og nu gik det slag i slag med store resultater og opdræt, hvor han
i 1967 ﬁk godkendt kennelnavnet Niholys. Der var meget, som
man kunne fremhæve, men Niels Holger stopper specielt ved to
ting. Året er 1998, og stedet er Sverige. Han pointer Nadia blev 2.
vinder i kampen om Guldpokalen og få dage efter vandt hans anden
pointer Chang Svensk Pointer Klubs vinderklasse. Og netop Chang
har en helt særlig plads i Niels Holgers Lykkes hjerte. – Han var
et komplet naturtalent, forklarer han. Han fandt altid fugle og var
utrolig nem at arbejde med.
Chang opnåede mere end 30 vinderklasseplaceringer, og blev bl.a.
Danmarksmester i 1995. – Der har ikke været nogen over eller ved
siden af, siger Niels Holger.
De mange ﬂotte resultater kommer naturligvis heller ikke, uden
man har gode terræner at træne hundene på, og her synes Niels
Holger, at han har været meget privilegeret. – Jeg har altid haft
ﬂinke naboer, som gav mig lov til at gå på deres marker, tilføjer
han.
Dagen efter gik Niels Holger en tur med hunden, og i kanten af
roerne tog den stand. Den rejste ﬁnt, og Niels Holger skød to høns,
som den meget unge hund efterfølgende apporterede helt efter
bogen.
– Det var da en rigtig ﬁn jagthund, vi havde fået, tilføjer han.
Starten var altså med korthåret hønsehund, og alt det med markprøver vidste den unge jæger ikke noget om. Niels Holger forklarer
også, at med hensyn til dressur, så famlede han sig sådan lidt frem
i blinde.
En bekendt, som gik noget op i prøver foreslog
Niels Holger Lykke, at han skulle komme hen og
se på efterårsprøven i Vejen i 1959, og det tændte
åbenbart noget i den unge mand, for året efter stillede han på jagtforeningens prøve i Oksbøl og ﬁk
1. præmie i åben klasse.
Prøvemanden Niels Holger Lykke var ”født”,
og netop konkurrencen har siden gennem et langt
liv været karakteristisk for ham. Han er konkurrencemenneske til ﬁngerspidserne og det uanset,
om det gælder hundene eller mink, som blev hans
erhverv gennem et langt liv. Kontoret bærer præg
af det.

Ikke til at stoppe
Der er ingen tvivl om, at Niels Holger Lykke har opnået og oplevet
mere end de ﬂeste. Gennem årene er det blevet til utrolig mange
prøver og jagtture i ind og udland. Sverige, Finland og agerhønejagter i Polen. – Det har betydet, at jeg har mødt rigtig mange
spændende mennesker, hvor af en del har ført til lange venskaber,
som jeg sætter utrolig meget pris på siger han.
Og han har slet ingen planer om at stoppe. I det hele taget er Niels
Holger ikke sådan at stoppe. En hofteoperation for år tilbage, som

Niels Holger har lufteterræn lige uden for døren.
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Efter kronvildt i Midtjylland
Bevægelsesjagt over store arealer er en meget effektiv måde til decimering af
kronvildtbestanden. Det kræver samarbejde lodsejerne imellem og gode effektive
hunde.
Tekst og foto: Annette Laursen

En stor ﬂot hind blev nedlagt som en af de første.

De stående kontinentale hunde har ﬂere opgaver i deres jobbeskrivelse ud over at gå på marken og ﬁnde fugl. I nogle områder af
Danmark er der meget langt mellem fasaner og agerhøns. Derimod er der store bestande af kronvildt. Det gør, at hundene bruges
meget i jagten på kronvildt. Og det er helt nødvendig med gode hunde, ellers snyder kronvildtet jægerne og bliver stående og trykker, til der igen er ro i skoven.
Kronvildt kan være vanskeligt at jage, da de kender jagttider samt sol op og sol ned lige så godt som jægerne. Det kan derfor
være næsten umuligt at få afskudt den mængde, der skal til, for bare at holde bestanden på et passende niveau. I nogle områder
står der nu så meget kronvildt, at det har været nødvendigt at hegne markerne for at holde de store rudler ude. Uden hegn bliver
markskaderne alt for store.
En stor ﬂok lodsejere i Give Kommune har de sidste ﬁre år forsøgt at få skudt nogle hinder og kalve ved sidste fredag i januar at
afholde en meget stor fællesjagt. Og det har været en succes. Når der er røre og uro i så stort et område på samme tid, bliver det
svært for kronvildtet at gemme sig, og det giver skudchance til ﬂere dyr.

10
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Hundene havde en herlig dag.

De berørte lodsejere inviterer selv de jægere, som de mener, der skal til for at
dække deres areal. Der er lavet aftale med et antal drivere med hunde, og her er det
godt at have nogen med, som kender området rigtig godt. Desuden er to schweisshundeførere og deres hunde inviteret, så de er klar, hvis der skulle blive brug for
dem.
Over store arealer
100 personer var samlet til den fælles morgenparole kl. 10. Det var hinder og kalve,
det drejede sig om, men ræve måtte selvfølgelig også skydes. Men det var op til
hver lodsejer, hvad denne ønskede at få nedlagt.
Skytterne blev sendt til deres poster, og hunde samt drivere blev delt op i to hold.

En lille rudel smutter forbi i drevet.
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Drevene startede på hver sin side af det næsten 3000 ha store areal, som skulle drives
af. Drevet gik over marker, mose, enge og
skov.
Det ene hold drivere bestod af fem hunde
og seks personer det andet af tre hunde
og fem personer. Drevet, jeg var med i,
startede på en kæmpe majsstub for senere
at komme ind i skoven, og vi sluttede så af
i lidt mose og nogle mindre skovparceller.
Drevet var knap startet, inden vi hørte de
første skud. Bare det at så mange jægere
var gået til deres poster, havde sat gang i
dyrene.
Hundene arbejde godt, og der blev sat god
bevægelse i vildtet. Drevet holdt små pauser ind imellem for ikke at presse dyrene
for hårdt. Vi skulle sætte dem igang, men de
måtte gerne komme stille og roligt frem til
skytterne. Vi så også krondyr i selve drevet

samt masser af rådyr og en enkelt ræv.
Flot parade
Tre timer og 31 skud senere var jagten slut.
De to schweisshundeførere og deres hunde
havde nu en enkelt opgave hver, som de
begge løste med positivt resultat.
Det tog lidt tid at få brækket og samlet alle
dyr sammen til den fælles vildtparade. De,
der ikke havde nedlagt vildt, ﬁk ventetiden
til at gå med at få kroppen varmet op igen
samt spise lækre grillpølser og snakke om
dagens oplevelser.
På paraden lå der 18 stykker kronvildt, 1
rådyr og 1 ræv. Et ﬂot resultat og god skydning. Det kan konstateres, at en sådan stor
fælles drivjagt er en meget eﬀektiv måde at
jage kronvildt på.

I maskinhuset blev der grillet masser af varme pølser
til frysende jægere.

En ﬂot parade, og dagens mål er så rigelig nået.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Den unge hund på marken
Hvordan starter man træningen?
Små gode råd, som nye hundeførere kan gøre brug af, når man skal starte hunden
op på marken.
Tekst: Winnie og Jan Larsen
Foto: Flemming Østergaard
Nu er det snart forår, og det er tid til at
kommet på marken og træne hundene på
parhøns, og som gamle og erfarne hundefolk, er det en af de tider på året, hvor man
glæder sig allermest, specielt når man har
en unghund.
Hvert år, er der nye hundeførere med nye
hunde, som står uden erfaring! Hvad skal
de gøre?
Kom (indkald) ﬂøjten
Vi starter vores hunde på marken, når de er
omkring 8-10 måneder, alt efter deres udvikling, og så skal de være lydige på ”kom
ﬂøjten”. Når vi ﬂøjter, skal de stoppe, det de
har gang i, og komme til os. Dette er en meget vigtig øvelse, da vi derved kan stoppe
hunden, hvis den laver noget forkert.
Opstart på marken
Når de er ﬂøjtelydige, begynder vi at træne
på marken. Så længe hunde ikke har været
i fugle, og dens jagtlyst ikke er vågnet
endnu, træner vi alene med hunden. Derved
lærer vi hunden at samarbejde med os, og
ignorere de andre hunde. fem ud af seks
træninger, træner vi alene med unghunden.

Fuld fokus - samarbejde
Når vi har går på marken, har vi altid fuld
fokus på hunden. Vi kikker på den hele
tiden, og når vi kan se, den kikker på os,
roser vi, og viser med armene, at den skal
fortsætte i samme retning. Vi viser den, at
vi er ”sammen om det”, og at vi interesser
os for den.
Denne øvelse er meget vigtig. Hvis
unghunden mærker, at vi er ”ligeglade”,
kan den begynde at jagte selv. Hunde er i
virkeligheden fantastiske til at aﬂæse deres
menneske.
Søgsmønster
Vi lærer hunden at søge marken af i brede
slag foran os. For at hjælpe unghunden
bedst muligt, går vi altid i god modvind på
marken. Det hjælper hunden til at udføre et
korrekt søgsoplæg på tværs af vinden, med
korrekte vendinger.
Brug af ﬂøjte
Vi bruger ﬂøjten mindst muligt, og vi råber
heller ikke efter vores hunde. Vi fører vores
hunde ”lydløst”. Når vi bruger ﬂøjten, skal
de komme, eller fordi hunden laver noget
galt, og så er ﬂøjten ”sur”. Vi bruger ikke

ﬂøjten til at vende hunden, det skal den selv
lære.
Hvor meget træning
Først er det på marken tre til ﬁre gange om
ugen i kortere interval. Hvis hunden ikke
vil løbe, og begynder at snuse eller lave alle
mulige andre ting, stopper vi hunden og
tager den i snor. Efter 5-10 minutter slipper
vi igen hunden. Vi vil have, at den løber og
arbejder, når den er sluppet.
Når vi kommer senere på sæsonen, bliver
slippene længere og længere. Hvis vi møder
en hare, og den løber efter haren, bliver den
koblet op, og så er dagen slut.
Hjælp - træning
Vi vil også gerne anbefale, at man som ny
hundefører deltager i de marktræninger, ens
specialklub tilbyder rundt om i landet. Her
kan man få gode råd fra erfarne folk.
Det kræver en stor egen indsats, for at få
en god jagthund, men det er alt tiden værd.

Unghundens første stand en forårsdag, hvor lærken synger, og agerhønsene er parret ud.
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Succes i Tyskland
Hvad gør man, hvis prøvesæsonen misses?
Man hopper i bilen og kører til Tyskland og høster både ros og præmier.
Tekst: Heidi Jensen. Foto: Heidi Jensen m. ﬂ.

En løbetid på min vinderklassehund, Bjerkaasens BS Siﬀ, lige midt
i prøvesæsonen gjorde, at vi ikke ﬁk startet de planlagte prøver i
foråret. Jeg havde længe haft lyst til at prøve kræfter med de internationale FCI prøver og havde nu mulighed for at starte Siﬀ efter
prøverne og løbetiden i Danmark var ovre. En af mine gode hundekollegaer fra Tyskland var med til at arrangere prøve ved Berlin, og
hun var sød, og hjalp mig med tilmeldingen.
Jeg ﬁk lokket en rigtig god ven og sparringspartner Flemming
Sørensen med på legen, og vi ﬁk hurtigt planlagt turen. I Tyskland, og i det meste af Europa, er prøvesystemet for stående hunde
væsentligt anderledes end det skandinaviske prøvesystem, og en af
de store forskelle er, at man under FCI reglerne som udgangspunkt

kun har et slip på 15 minutter. Viser hunden høj kvalitet, kan den
tildeles endnu et slip på syv minutter.
Et slip og 15 minutter er ikke lang tid for så lang en køretur, så
jeg besluttede derfor at undersøge, om jeg kunne efteranmelde min
unge han Norrsetter SA Cooper.
Siﬀ var meldt til i Field Trail Paar, som svarer til en sammenlagt
åben/vinderklasse i det danske prøvesystem, og Cooper, der stadig
var unghund, ﬁk en ledig plads i ”International Derby Paar”, der
tilsvarer en unghundeklasse i Danmark.
Derby klasserne gik kun om fredagen og om lørdagen, så jeg
efteranmelder ham derfor i Frield Trail Solo om søndagen.

Heidi og Flemming med hunde og præmier. Privat foto, Heidi Jensen.
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Morgensamling og opråb. Foto: Heidi Jensen.

Ny chance
Fredag morgen blev ”hundebussen” pakket, og ved middagstid
samlede jeg min makker og to hunde op ved grænsen, og GPS’en
bliver indstillet til Niedergörsdorf.
Lørdag morgen var der mødetid på standkvarter kl. 8, og hundene
registreredes ankommet og klar til start.
Siﬀ var første danske hund i marken, og maven gjorde lidt ondt,
da jeg med signalpistol i lommen og en dejlig rød hund ved min
side bevægede mig ud mod de tre dommere. – Knæk og bræk, good
luck og viel Glück lød det fra de mange tilskuer, der var med ude
på dette hold.
Siﬀ er en rigtig rødtop, og går hårdt frem, når hun rejser fugl, et
scandinavisk ﬂusch. Det er ikke noget, de er vant til under FCI;
det er tilladt, men det skal meldeles til dommerne, inden hunden
slippes.
De to tjekkiske og en tysk dommer havde lidt svært ved at forstå
mit engelsk, men det lykkedes at få leveret budskabet. Siﬀ skulle
slippes med en rød/hvid setter, og hun gjorde præcis, som hun plejer, søgte godt ud til begge sider, i en høj fart og en dejlig stil. Efter
noget tid fæstede hun stand, og på vej ud til hende så jeg en agerhøne hoppe op over afgrøden. Da jeg kom op og gav rejseordre, var
fuglen løbet bagud i terræn, og vi kunne ikke få den på vingerne.
Dommerne kaldte ind, og begge hunde blev trukket tilbage og
sluppet igen. Fuglen var væk, og Siﬀ genoptog søget. Efter de
15 minutter var gået, lød hornet, der afsluttede slippet, og jeg
blev kaldt ind til dommerne for at få at vide, at vi ﬁk en ”second
chance”.
Højt humør
Unge Cooper skulle starte på et andet hold, og de ﬂinke tyske hundeførere skaﬀede os hurtigt et lift til det andet terræn. Her ﬁk jeg
mulighed for at følge et par slip, inden det blev min tur. På grund
af det varme forår var vinterafgrøderne allerede meget høje, hvilket
ikke gjorde det let at følge hundene.
Cooper blev sluppet sammen med en stor og velgående gordon
setter. Det var en stor og åben mark, og vinden lå lidt skråt på marken. Begge hunde søgte godt og korrekt på vinden, og jeg begyndte
langsomt at slappe mere af.
Ude i venstre side af marken fæstede Cooper stand, og kort efter

opnåede makker stand lidt længere ude i marken. Vi kom begge
op til vores hunde, og på rejseordre rejste Cooper en ﬂot fasan, der
lå halvanden meter foran ham. Jeg skød, og han satte sig med det
samme og kiggede på, at fuglen ﬂøj væk.
Min makker var ikke helt så heldig med sin situation. Fuglen stod
af, og hunden gik efter. Vi blev kaldt tilbage og sluppet igen. Igen
gik begge hunde godt, og efter kort tid opnåede Cooper igen stand,
denne gang ud i højre side af marken. Makker kommer til og viste
en smuk sekundering. Jeg nåede op til Cooper, og historien gentog
sig, endnu en ﬂot situation på fasan. Jeg var lykkelig og roste min
hund – lidt spændt på, om det var slut, eller om vi skulle ud igen,
for kunne han mon holde niveauet, hvis vi skulle slippes igen.
Dommerne bad os om at koble og smilede stort.
Da vi nåede tilbage til publikum, blev vi mødt med stående
klapsalver, en helt fantastisk stemning og et øjeblik, som jeg aldrig
vil glemme. Vi var sidste par i marken, og holdet afsluttes med en
samling og en gennemgang af alle hunde. Dommeren fremhævder
Cooper og makkers søg som holdets absolut bedste, og slutter af
med at præmiere Cooper med 1. Excellent og 18 point. Jeg var ikke
helt skarp på pointskalaen, men forstod at det var rigtig godt.
Stemningen i bilen på vej retur til frokost var rigtig god. Det var
lykkedes arrangørerne at samle alle holdene til frokost, og vi blev
mødt af et ﬂot pyntet bord med ﬂutes og lækkert pålæg. Borde og
bænke var stillet op og snakken gik, mens solen bagte fra en skyfri
himmel.
Efter frokost skiftede vi terræn. Mens jeg havde været væk, havde
min makker haft slip med begge sine hunde, og begge havde gået
eksemplarisk og skulle ud igen.
Siﬀ var den første hund i andet slip og kom denne gang ud mod
en gordon setter. Hun startede et søg som i første slip, og et stykke
inde i slippet opnåede makker stand og havde en ﬂot situation.
Dommeren bad os slippe igen, og kort efter opnåede Siﬀ stand. Da
jeg nåede op og gav rejseordre, løb hun hårdt frem og fulgte op i
ﬂere tempi på en hurtigløbende fasan. Det lykkedes til sidst at få
fasanen på vingerne, uden at Siﬀ selv så det.
I slippet efter leverede Flemming og den unge talentfulde pointer
Fugledes Chack en toppræstation med et klassesøg og en ﬂot
fugletagning i sidste minut. Jeg har sjældent set Flemming løbe
så hurtigt og langt, men Chack holdt tålmodigt fuglen, til han var
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fremme. Flemming og Chack vandt velfortjent klassen med 1. excellent, 18. point,
CACT og slutter af med at vinde CACIT
i ”Barrage”, som er en ﬁnale mellem de
hunde, der har opnået CACT.
Siﬀ sluttede som nummer 3 med Tres Bon
og 14 point. Dommerne fortalte efterfølgende, at jeg skulle have skudt på den første
situation,så havde de anerkendt situationen,
i stedet blev det medregnet som en misset
chance. En erfaring rigere, men stadig lykkelig over begge mine hundes præstation.
Dagen sluttede af med en festmiddag og
præmieuddeling. Sikke en dag!

Der er også traﬁkkaos på tyske prøver. Foto: Heidi
Jensen.

Bjerkaasens BS Siﬀ i søg. Foto: Mi Schlenther.

Mere succes
Søndag havde jeg Siﬀ med i fjerde slip.
Belært af gårdsdagens erfaring var jeg nu
helt klar med signalpistolen, … eller var
jeg. Første minut er efter FCI-regler et
”friminut”, og her opnåede Siﬀ stand, men
på vej ud kunne jeg ikke lade pistolen, og
i min ”kvindepanik” gik pistolen af. Med
hyletone for det ene øre og en fransk dommer, der kiggede undrende på mig, må jeg
erkende, at jeg nok skal have skaﬀet mig
min egen signalpistol.
Siﬀ løste ud og gik igen i søg. Siﬀ søgte
rigtig godt, og ved enden af marken blev
vi bedt om at koble op og trække tilbage
og længere til højre i marken. Hunden blev
sluppet igen, og ved noget, der minder om
sidste minut, kastede Siﬀ sig rundt i en
stram stand. Makker sekunderede, og jeg
gik op bag Siﬀ og gav rejseordre. Hun gik
villigt frem og rejste fuglen og respekterede
øjeblikkeligt.
Det er svært at beskrive den glæde, som
denne dejligt hund giver mig, når hun som
i denne situation løser opgaven med så stort
et overblik og overlegen ro.
Vi skiftede igen hold, da Cooper skulle ud
i solo slip. Jeg har ikke trænet sekundering

med Cooper, og han har ikke haft situationer, hvor det kræver sekundering, så jeg
valgte i dag at starte i solo, så vi ikke ﬁk
ødelagt det for andre i ”voksenklassen”.
Cooper statede godt ud og et stykke inde
i slippet opnåede han stand. På rejseordre
gik han hårdt frem og tog ny stand. Fasanen
var løbet, og Cooper fulgte op i ﬂere tempi
langt op i marken. Til sidst nåede vi så tæt
på fuglen, at jeg kunne se hovedet af en
meget hurtigløbende fasan fem meter foran
Cooper. Det lykkedes ikke at sætte fuglen,
og da den lettede ved enden af marken
fulgte Cooper med frem.
Men ordene: – Eliminated fra dommerne
gik Cooper og jeg tilbage mod publikum.
En opgave der endnu var for svær for den
unge herre, der endnu ikke var fyldt to år,
men alligevel en imponerende opfølgning.
Det skal nok blive rigtig godt med ham.
Ventetiden mellem slippene brugtes på at
tale med nye udenlandske bekendtskaber.
Erfarne hundefolk, passionerede ejeres
af de samme racer som vores og helt nye
hundefører, der er med ude og se deres
første markprøver. Der bliver lavet aftaler
om træning og prøver sammen i fremtiden
og en verden af ﬂere nye oplevelser med
hundene åbner sig langsomt.
Da holdet med Solo søgere var slut, ﬁk
jeg besked på, at Siﬀ havde vundet og var
blevet tildelt CACT, og vi skulle ud og gå
ﬁnale om CACIT.
Makker var en ung velgående irsk setter
tæve, der har vundet solo holdet. De to røde
settere blev sluppet, og Siﬀ fortsatte, hvor
hun slap. Efter få minutter kaldte dommeren ind og meddelte, at Siﬀ havde vundet.
Stolt, overvældet, lykkelig og taknemmelig
gik Siﬀ og jeg tilbage mod bilerne. Siﬀ
førte an med logrende hale og højt hoved.
Man kunne godt fornemme, at hun vidste,
at hun havde gjort det godt – endnu engang.

Dansk Jagthunde Derby 2021
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2019 til Derby i 2021, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate til Derby i år 2021 er kr. 250.- For udenlandske hunde er gebyret dkr.
300.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde
elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 40331037.
En jublende artikelforfatter og Siﬀ med tysk CACIT.
Foto: Esther Siegrist.
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Din hund aflæser dig
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Nyere forskning har vist, at hunde er langt bedre til at aﬂæse
deres mennesker, end man tidligere af antaget. Hunden er i stand
til at aﬂæse selv ganske små forandringer i holdning og ansigtsudtryk. Det er bl.a. derfor, man kan lave diabeteshunde, som
tidligere er omtalt i bladets spalter.
Hunden aﬂæser hele tiden sindsstemning, kropsholdning,
mimik, koncentration mm. Det er. derfor mange somme tider oplever, at en ellers veldresseret hund, der ikke kunne drømme om
at gå en meter efter en fugl, pludselig knaldapporterer på jagt.
Hunden har aﬂæst, at føreren har ﬂyttet koncentrationen fra den,
til noget andet, nemlig at ramme fuglen, og derfor bryder den
grænserne.
Det er også velkendt, at hunde og børn fungerer godt sammen.
Det er fordi, hunden hele tiden læser barnet og indretter sig efter
det.
For mange år siden havde jeg en stor hanhund. Vores yngste
barn var den gang fem år og meget glad for hunden, og var så
stolt af, at han kunne gå tur med den. Hvis man så godt efter,
kunne man hurtigt se, hvorfor det kunne lade sig gøre. Hunden
havde hele sin opmærksomhed på drengen og afpassede fuldstændig sin gangart efter ham. Den passede på ham.
Måske er det derfor, at hunden ikke altid gør, som vi forventer.
Vi har sendt et andet signal, end det vi regnede med, og det har
hunden så opfanget og reageret på.
I det hele taget kommer der i disse år meget ny viden om vore
hunde frem i lyset, og meget af det giver anledning til stor forundring og revurdering af vore hundes evner.
En amerikansk pensioneret psykologiprofessor ville se, hvor
meget hans Border Collie kunne lære. Det lykkedes ham at
lære hunden betydningen af navnet på op mod 1000 forskellige
legegenstande. Når han lagde dem på stuegulvet, hentede hunden
netop den genstand, han bad om.
Mest forbløﬀende var det, at hunden også demonstrerede evne
til at tænke selv. Hvis han lagde et antal kendte genstande på gulvet samt en ukendt og bad hunden hente den ukendte, som den
altså ikke kendte ordet for, så løste den også den opgave. Den
brugte simpel udelukkelse. Når det ikke kunne være den, den,
den, den eller den, så måtte et altså være den, som hunden ikke
kendte. Forbløﬀende, ikke.

Pro-produkter
er designet med
henblik på
professionelle
opdrættere.
Også til kenneler eller andre
steder med mange hunde.

Hvad er det rigtige foder for min hund?
Er du i tvivl om, hvilke produkter du skal vælge? Ring
da til din lokalforhandler eller vores kontor på 4581 1810.
5COOGPƓPFGTXKFGVJGNV
rigtige produkt til din hund,
baseret på race, alder, vægt,
aktivitetsniveau og helbred.

Besøg husse.dk og læse mere om
Husse´s mange kvalitets produkter
til hund, hest & kat.
Danish Pet Food A/S
Møllevej 25 | 6270 Tønder | www.husse.dk | Tlf.: +45 4581 1810
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Fire dage på Læsø
Jagt kombineret med lidt kulturoplevelser og gensyn med en gammel forstander
kan være en god måde at bruge en del af efterårsferien på.
Tekst og foto: Marie Jønsson

På post. Mon der kommer fasaner?

I efterårsferien, var tre af drengene fra min
efterskole og jeg blevet inviteret på jagt, på
Læsø af vores gamle forstander og viseforstander. Vi gik på Efterskolen Flyvesandet,
som er en naturefterskole, der ligger på
toppen af Nordfyn. Vi gik alle på jagtlinjen,
hvor vores forstander Pavia var vores lærer.
På jagtlinjen var vi på Læsø, på linjefagstur. Der boede vi på Gammelgårds Feriecenter, og jagede på ﬂere forskellige revirer.
Vores forstander Pavia, og hans kone Anne,
som også er viceforstanderen på Flyvesande, har et sommerhus på Læsø, med
noget jagt til. Vi havde glædet os til turen
lige siden vores sidste dag på skolen.
Gensyn
Det var d. 12. oktober. Bilen var pakket,
humøret var højt, og nu gik turen til Læsø.
Tobias, som også gik på efterskolen, havde
lige fået kørerkort et par uger forinden, og
vi kørte derfor selv derop. Min tre år gamle
Kleiner Münsterländer Bella var også klar
til at komme til Læsø og jage tre dage i
streg.
Vi havde lidt ekstra tid, så vi tog et smut
forbi Østjysk Våbenhandel i Hedensted for
at se på grej.
Da vi om eftermiddagen var kommet på
færgen til Læsø i Frederikshavn, sad vi alle
oppe i den del af færgen, hvor man må have
hunde med og spillede kort. Bella er super
dygtig til at være med oﬀentlig transport.
Hun lægger sig bare ned på gulvet og sover
eller ligger og kigger.
Da vi kom til sommerhuset på Læsø, var
det Pavia og Annes børn, der var hjemme
sammen med den gamle forstander fra efterskolen, som hedder Iven. Anne og Pavia
var nemlig på andetræk.
Jeg ﬁk luftet Bella, og da jeg var færdig,
kom Pavia og Anne hjem. Vi snakkede lidt,
og så skulle vi spise.
Resten af aftenen sad vi bare og hyggede.

18

Jagthunden nr. 1/2020

Fasaner og andetræk
Næste dag startede vi ud med jagt hos nogen, Pavia kendte. Her havde vi tre hunde
med. Bella og to ruhårede hønsehunde, som
er Pavias. Bella havde et rigtig godt søg i
den første såt og gjorde, lige som jeg sagde,
hun skulle. I det første drev så vi tre fasaner
og to harer. Der blev dog ikke skudt noget.
Derefter tog vi en kort såt mere. Der så vi
heller ikke noget.
I den tredje såt søgte Bella og jeg langs en
kanal. Jeg kunne se på Bella, at hun havde
fært af noget, men troede ikke at det var det
store, da hun ikke virkede helt sikker. Da vi
så kom længere frem, tog hun stand.
Jeg gav hende tegn til at rejse vildtet, som
jeg troede, var en fasan, men som viste
sig at være et smaldyr, der lå og trykkede.
Dyret løb videre over på en anden mands
mark.
Bella og jeg drev resten af kanalen af for
vildt, men fandt ingen fasaner.
Nu var vi nået til den fjerde og sidste
såt. Her måtte være nogle fasaner. Der var
blevet sat skytter af på begge sider af nogle
træer. Imellem træerne var der endnu en
kanal, hvor hundene skulle ind og søge. Jeg
gik på den ene side af træerne med Bella,
og Pavia gik på den anden side med sine to
ruhår.
Hans ene ruhår var stadig under oplæring,
og han havde den derfor i snor. Drevet gik
rigtig godt. Vi så en masse fasaner, men ﬁk
dog kun en med hjem, hvilket er helt ﬁnt
for mig. Jeg synes nemlig ikke, det handler
om, hvor meget eller hvad man får skudt,
men om den oplevelse, man har haft. Og
eftersom Bella gjorde det super godt i alle
ﬁre såter, havde jeg en super fed oplevelse.
Da vi var færdige, blev vi enige om at tage
ud til et andet sted, hvor der var en skovsø,
hvor der skulle være en masse krikænder.
Jeg lod Bella sidde i bilen, så hvis vi skulle
mangle hende til at søge senere, kunne jeg
hurtigt hente hende. Så gik jeg med en af
mine efterskolekammerater, Rasmus Just.
En af dem, der havde jagten ved søen, gik
ind til søen og rejste ænderne. Der blev i alt
skudt to krikænder. Vi tog derefter hjem og
ﬁk middagsmad.
Om aftenen drog vi igen, alle mand på jagt
ude på rønnerne. Her sad jeg sammen med
Bella og min kæreste Andreas, som også
gik på efterskolen. Vi sad på en lang række,
der begyndte et stykke ude fra træerne og
gik næsten helt ud til vandet.
Da mørket faldt på, begyndte ænderne at
dukke op. Det var en spændende oplevelse.
Lidt ligesom dengang vi var på linjefagstur
i efteråret 2018. Der blev fyret skud af,
både forfra og bagfra af andre jægere, der

også var på jagt. Det var de fedeste lyde
det gav. Man kunne hører skuddene buldre,
ænderne falde, folk der var glade, og hunde
der løb rundt for at søge.
Man skulle faktisk være meget hurtig og
opmærksom, hvis man skulle nå at skyde
på ænderne, før de var ﬂøjet forbi. Her blev
det den første aften til i alt fem ænder til
os. Vi drog derefter hjem igen og brugte
hele aftenen på at sidde og snakke om de
jagtoplevelser, vi havde haft, siden vi havde
set hinanden sidst.
Klar til jagt.

Kultur og natur
Anden dag brugte vi formiddagen til at udforske Læsø. Vi tog ud til en gammel gård,
hvor der var en masse dyr og aktiviteter.
Derefter tog vi ud for at se på tangtag, som
er noget af det Læsø er mest kendt for. Om
aftenen tog vi igen på andetræk. Her skød
vi syv ænder. Det var alle pibeænder. Da vi
kom hjem, ordnede ænderne.
Tredje dag tog vi igen ud for at udforske
Læsø. Vi tog ud og gik en lang tur med hundene på en sti der gik langs Nordre Rønne
og op imellem nogle små klitter. Det blæste
sindssygt meget, og vi nøjedes derfor med
at gå små seks km.
Vi tog så ud til Læsø Saltsyderi og kiggede
lidt omkring.
Om aftenen tog vi ud til Hans Jørgen. Han
kendes også som HJR Hunting. Vi ﬁk lov til
at se hans jagtstue, hvor han havde dyr fra
forskellige steder i verden. Vi ﬁk også lov
til at komme ind og se hans fugle. Han har
nemlig en masse forskellige papegøjearter.
Da vi havde set det hele, tog vi på andetræk igen. Denne gang blev det til to ænder.
Det var den sidste hele dag, vi havde på
Læsø.
Næste dag brugte vi mest på at pakke vores grej sammen. Men vi nåede dog ud og
se en af de største strande, der er på Læsø,
og gik en tur her med hundene. Derefter tog
vi hjem til sommerhuset og pakkede bilen.
Det var nu blevet tid til at sige farvel.
Det var nogle super ﬁne oplevelser, vi ﬁk
på Læsø, og jeg håber ikke, det bliver de
sidste. Det er rigtig godt, at vi som unge
jægere kan blive inviteret til Læsø og prøve
at jage i anderledes og smuk natur.
Selvom jeg kun var med som driver (fordi
jeg mangler min haglskydeprøve), var
det stadig en mega fed oplevelse. Jeg ﬁk
oplevet anderledes jagt med min hund og
ﬁk lov til at prøve at arbejde med hende i et
anderledes terræn. Derudover ﬁk jeg set ﬁre
af mine rigtig gode efterskolekammerrater
og min forstander og viceforstander.
Vi takkede mange gange for en super tur,
og så vendte vi næsen hjemad igen.
Jagthunden nr. 1/2020

Bella har stand.

De berømte tangtage er enorme og imponerende.
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Enspændere
i bandemiljøet

Ude i naturen er vinteren
inde i en fase, hvor alting
kan være alvor. Kragerne
lever af at være smarte,
mens fjeldvåger og flere
andre er specialister i at
vide, hvor der er mus.
Tekst og tegning: Jens Gregersen

Kragerne har en særdeles veludviklet sans for, hvor
der er noget at komme efter.

Og alligevel ikke. Fordi alle skal jo have
noget at æde, for eksempel musvåger og
fjeldvåger, der er kommet nordfra. Begge
arter jagter hovedsageligt mus, og de har for
længe siden valgt et område, som de har udset sig til at være et territorium. De tolererer
hverken artsfæller eller lokale musvåger,
som nærmer sig deres område. Straks, som
de ankom nordfra, havde de fundet et egnet
sted til overlevelse. Indtil april, hvor de
skal tilbage til deres yngleplads, fjeldene
i Lapland. Omvendt tolererer musvåger
sandelig heller ikke en fremmed fjeldvåge i
sit område. Det sker nemlig, at de drister sig
ind i musvågernes domæner, og så bliver
der ballade.
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Et er vågernes territorier, noget andet er
bandernes enemærker. Husskaderne har
områder, de sidder på, dog i konkurrence
med de stærkere krager. Men kragerne har
større områder, de kontrollerer; de har ikke
særlige områder, de ﬂakker rundt og ser,
hvad der er at ﬁnde. Og de kender deres
områder rigtig godt.
Afrapportering
Kragerne nærmest læser landskabet og har
en utrolig veludviklet sans for; hvor der
er noget at komme efter. Et sted havde det
skotlandske højlandskvæg gået på engene
til langt ud på efteråret, så det var blevet
knaphed på græs. Så ﬁk de nogle store
Jagthunden nr. 1/2020

portioner halm, hvor der var en del uhøstet
korn. En stor del af bunken lå tilbage på
engen, da dyrene blev taget hjem i stalden,
og her lå et helt spisekammer for kragerne,
som de langt ud på vinteren kunne vende
tilbage til. De æder gerne korn, men en
traﬁkdræbt fugl er hurtigt mad for krager.
Sidst på dagen samler kragerne sig på
overnatningspladser i særligt øde skovområder. Hundreder af krager samles her og
snakken går livligt. Der er et konstant højt
lydniveau som først aftager da der er helt
mørkt. Man har blandt fugleinteresserede
undret sig over, hvad denne støj skulle til
for, men man er fundet frem til, at det er en
slags afrapportering. Ganske enkelt; dem,

Musende fjeldvåge.

som sagde mest, var dem, som havde fået mest at æde. De tavse
ﬂøj så med de stortalende den næste dag og fandt på denne måde
frem til et efterladt kornlager, som på engen med kvæget.
Også duer samles på overnatningspladser, men de er tavse, helt
tavse. Og alligevel ikke, ingen fugle kan som duerne smælde med
vingerne, så det lyder som klapsalver. Det er, når de manøvrerer
rundt i luften, for at ﬁnde det rette nattesæde. De er på alle måder
en stor kontrast til kragerne. Først og fremmest udstråler de en
særlig fromhed, og man kan undre sig over, hvor de ﬁnder maden.
Da de ikke kender kragernes sprog, kan de jo ikke følge dem, og
de er jo om nogen kornspisere.
Specialister
Langs vejene ser man de sorte og skinnende fugle, rågerne, der
også er ﬂyttet ind i byerne. De er kolonifugle og færdes i ﬂokke
som bestemt har deres foretrukne steder. Som kragerne er de
sociale og kan kommunikere.
Det er også langs vejene, man ofte kan se tårnfalken stå stille i
luften, musende efter ja, mus. Ligesom fjeldvågen og musvågen
betyder mus alt, ikke at de kan æde andet, men det er gnaverne
det gælder.
En ægte enspænder og i øvrigt en sjældenhed er tornskaden; den
store tornskade som næsten er lidt uhyggelig. Den er ikke større
end en solsort, men den fanger mus som hovedmenu. Den gør
som fjeldvågen, ﬁnder et territorium, som den håndhæver hele
vinteren, for den er også trækgæst fra nord. Ikke engang artsfæller tolereres. De bortjages omgående, endda tårnfalke kan den
tugte.
Hvad, der gør tornskaden nærmest grum, er, at den ind imellem
musefangsten slår over på småfugle som blåmejser og gærdesmutter. Man har kaldt det en barbarisk vane, at den spidder sit
bytte på torne. På latin hedder den Lanius excubitor; frit oversat
betyder det den ensomme slagter!
Uheldig mus
Når tornskaden har fanget en mus, eller en lille fugl, skynder den
at gemme sig med byttet. Den ﬂyver ind i et tæt slåenkrat, hvor
den opbevarer fangsten, ved at anbringe det sikkert på torne eller
spidse grene. Så er maden sikret og den er gemt, hvis der skulle
komme en periode med ugunstige forhold, storm og regn eller
snestorm. Og ingen større fugle kan fratage den byttet.
Tornskadens sans for, hvor musene ﬁndes, er næsten ubegribelig. Ude på Vorsø i Horsens Fjord holder en tornskade til hver
vinter, ligesom ved Rands Fjord, i Uldum Kær, på Randbøl Hede,
Oustrup Hede og i Klosterkæret vest for Mossø. Det fortæller, at
den er kræsen med landskabet. Først og fremmest skal der være
rigtig mange markmus, dværgmus eller spidsmus.
Tornskadens sans for at ﬁnde musene udspillede sig i et sceneri
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på Vorsø et tidligt forår. Musvitter og
blåmejser var blevet fodret med mejsekugler gennem vinteren, og de blev ophængt
på en tørresnor mellem huset og skoven.
Sneen lå næsten hele vinteren, så fuglene
var sultne. Hver gang mejserne betjente sig
at mejsekuglerne, faldt nogle frø til jorden,
ovenpå sneen.
Det havde en markmus fundet ud af, så
den slog sig ned lige der, i jorden under
sneen. Da sneen smeltede, blev musen
boende, og den måtte have været oppe
at kikke; om der kom noget fra mejsekuglerne. Det gjorde der ikke lige i dette
øjeblik. Men i et lyn slog tornskaden ned
og ﬁk kløerne i den ret fede markmus.
Tornskaden ﬂøj til det nærmeste slåenbuskads med byttet og gik straks i gang
med måltidet i ly for de krager, som ellers
kontrollerer området.
Den har forstået at omgå kragernes bandemiljø. Den er på sin vis urørlig og supertilpasset. En feinschmecker og specialist, som
er kræsen med sit revir. Hændelsen under
mejsekuglen hører til den slags oplevelser i
naturen, som aldrig gentager sig.

Tornskaden har spiddet markmusen.

Dansk Jagthunde Derby 2020
Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag
den 13. og lørdag den 14. marts i Nordjylland.
Standkvarter: Fårup Skovhus, Saltum
Strandvej 63, 9493 Saltum.
Prøveledere: Jes Krag og Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Anton Dahl, Jørgen Gordon,
Mogens Vestergaard, Poul Erik Dahl, Poul
Aagård og Hans Peter Clausen.
2. heat og matchning dømmes af :Anton
Dahl (ordf.), Jørgen Gordon og Mogens
Vestergaard..

valgets sekretariat senest mandag den
21. februar.
Tilmelding og betaling af 2. og sidste
rate foretages elektronisk ved at gå ind
på Derbyudvalgets hjemmeside www.
jagthundederby.dk under ”tilmelding”.
Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles sekretæren
hurtigst muligt, da undladelse af dette kan
have indvirkning på sammensætning af
holdenes størrelse.
Derbymiddag fredag kl. 19.00.
Buﬀet samt te og kaﬀe. Pris pr. person kr.
275.-

Madpakker a kr. 70.-.
Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblanketten eller hos
sekretæren. Bestilling af fortæring er
bindende.
Bestilling af værelser foretages ved
direkte henvendelse til Fårup Skovhus,
Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum Tlf.
98881145
For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved
Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup.
Tlf. 40331037.

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 13. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00.
Opråb og sammensætning af de enkelte
hold til indledende heat.
Morgenkaﬀe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.
Lørdag den 14. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00
Morgenkaﬀe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.
Der henstilles til, at alle møder præcist til
opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke
deltage ved senere fremmøde.
For at hunden er startberettiget, skal 2.
og sidste rate være indbetalt til derbyudFoto: Kenneth Asmussen.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog
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Markvildtprisen 2020

Vildtafgrøder

2020

at som
Få 10 % rab SJD
medlem af

Disse har modtaget Markvildtprisen
2013: Poul Richard Jørgensen, Frørup.
2014: Ærø Markvildtlaug.
2015: Knud Overgaard, Vildbjerg.
2016: Bjarne Hansen, Sigerslev Øster.
2017: Carl Christian Pedersen, Gandrup.
2018: Tonny Lønne, Ballum.
2019: Øster Hjerm projektet, Hjerm.

Sorghum, dwarf, PENN 110

Gul lupin* MISTER
OVERVINTRENDE AFGRØDER
Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL.
Foderraps, EMERALD
Stubturnips BARKANT (rodtype)
Rødkløver*
Hvidkløver*
Lucerne*
Cikorie SPADONA
Alm. rajgræs
Rørgræs
Stauderug
Majskolbegranulat, Rehofix
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•••
• •••
• •••
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•• •••
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••• ••• •
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3,5
3,5
4,0
3,6
1,6
1,5
0,9
0,9
2,0
2,0
2,5
2,0
1,3
0,6
1,3
6,2

2&5
5
5
5
2
2
15
15
1
1
10
10
5
5
10
25

**69,13
57,38
32,27
75,90
75,81
184,07
51,28
69,36
351,50
660,00
63,03
50,16
57,80
173,25
45,54
42,90

BESTILLING,
ANTAL KG
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••
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•••
•••
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•••
•
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PRIS KR./KG
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•
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PAKNING, KG
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BIER
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KG UDSÆD
PR. 1.000M2

SJDs markvildtpris tilfaldt i 2019 et fantastisk projekt i Øster
Hjerm ved Struer, hvor det på 10 år er lykkedes at mangedoble agerhønebestanden. Læs eventuelt reportagen i
Jagthunden august side. 16.
Men det er måske allerede nu tid at tænke over, hvem der
kunne være værdige til at modtage prisen i 2020.
SJDs Markvildtpris er den eneste pris af sin art og er på
10.000 kr. Den uddeles i øjeblikket i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og DLF.
Markvildtprisen tildeles en person eller en gruppe, der har
ydet en særlig praktisk indsats for såvel jagtbare som ikke
jagtbare arter i det åbne land.
Det betyder, at alle uanset tilhørsforhold kan tildeles prisen,
blot indsatsen er af tilstrækkelig kvalitet.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen, så det
er måske allerede nu, du skal i gang med at spekulere på,
om der ﬁndes projekter på din egn, der kan være værdige
prismodtagere.
Hvis du har en kandidat, skal du lave en beskrivelse af
projektet med angivelse af sted og areal, samt forklare, hvad
projektet går ud på, og hvilke resultater, der eventuelt er
opnået. Du må meget gerne vedlægge billeddokumentation.
Indstillingen sendes til Udvalg for markvildt og natur v.
Simon Petersen på mail: simonbpetersen@gmail.com inden
d. 1. marts 2020.
SJDs repræsentantskab tager den endelige beslutning
om årets prismodtager på sit møde i maj efter indstilling fra
Udvalget for markvildt og natur.

FUGLEVILDT

Foto: Svend Erik Jensen.

BI- OG VILDTBLANDINGER
Helårsmix til hjortevildt
•••
Skoveng og vildtager
••
Kyllingemix (forårssåning)
••
Markvildt, dækning og føde
••
Insektvold/redeskjul
•
Pollen- og nektar blanding
•
MFO bestøverbrak 1-årig
•
MFO bestøverbrak 2-årig
••
Landmandens blomsterblanding NYT NAVN
Bi-venlig blomstermark økologisk •
Traditional Game Cover Mixture
••
Decoy Game Mixture
••
Late Cover Mixture
••
Boost Mixture
••
Millgame Millet Mix
•
Partridge mixture
•
ENÅRIGE AFGRØDER
Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset
••
Boghvede
•••
Quinoa
•
Honningurt
•
Gul sennep
•
Oliehør
•
Solsikke, ubejdset
•
Hamp (husk ansøgning)

MARKVILDT

AFGRØDE

HJORTEVILDT

OVERSIGT OVER AFGRØDER
OVE

• 3,0 9-14 (unit) Pk/485,10
**27,39
••• 10,0 2 & 10
•••
•••
•
•••

•

1,0
1,0
0,8
9,0
2,0
3,0
3,0
16,0

1
2 & 10
2 & 15
15
2
2 & 10
10
10

203,00
**115,67
**16,00
36,30
59,12

0,4

1
2
1
2 & 10
2 & 10
2 & 10
1
10
2
10
20

152,02
76,33
102,24
**72,20
**72,20
**68,90
203,00
42,50
209,20
25,99
15,00

••• 0,7
•••
•••
•••
•

0,4
1,0
1,0
3,0
1,0
2,0
2,0
11,0

Til opblanding af frø

**123,75
49,50

27,46

• Egnet, •• Velegnet, ••• Meget velegnet
* Bælgplante
** Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.

Bestilling af frø

Alle priser er eksklusiv moms og levering. Ved ordre over 5.000 kr. ekskl. moms leveres
fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Bestilling
foretages ved at udfylde kuponen på SJD’s hjemmeside (udfyldes og sendes elektronisk)
eller ved at ringe eller sende denne kupon til:
DLF · Højmevej 12 · 5250 Odense SV · tlf. nr.: 63 17 16 00 · e-mail: agro@dlf.dk
Som medlem af SJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment. Husk at anføre
medlemsnummer nedenfor.

Navn..................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................
Postnr. ......................... By ..............................................................................................................
Medlemsnr. ..........................................Tlf. nr. ...............................................................................
CVR nr. ..............................................................................................................................................
E-mail (til faktura) .........................................................................................................................
SEND
på e-mail
STÅENDE JAGTHUNDE I DANMARK

Foto: Flemming Østergaard.

Hvis der er tekniske problemer,
så anbefales det at gemme
dokumentet på skrivebordet og
herefter udfylde formularen.

Se mere på dlf.dk/landbrug/vildtafgroeder

Jagthunden nr. 1/2020

23

Kameraet
sat på off
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Kim Henriksen
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Den 25. november døde Kim Henriksen efter længere tids sygdom.
Han blev 54 år.
Jeg lærte Kim at kende kort efter, at jeg var tiltrådt som redaktør
i 2008. Han tilbød sin hjælp med at levere billeder til artikler i
bladet, og hans smukke og ofte fantastiske fotos har været med til
at sætte sit præg på Jagthunden til stor glæde for læserne..
For mig personligt blev det til et langt, tæt og meget givende samarbejde, for jeg gik aldrig forgæves til Kim, når jeg havde brug for
et billede eller hjælp til en reportage i det nordjyske.

På et tidspunkt syntes Kim, at det var nemmere, jeg bare tog, hvad
jeg havde brug for, og gav mig et direkte link til et stort galleri.
Hans kamera tager ikke ﬂere billeder, men familien har givet lov
til, at vi fortsat kan anvende Kims billeder i Jagthunden. Det er vi
meget taknemmelige for.
Med nedenstående lille fotokollage vil vi fra redaktionen gerne
sige tak for alle billederne og udtale et:
Ære være Kim Henriksens minde.
Flemming Østergaard

Jagthunden nr. 1/2020
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Søg støtte fra Agerhønefonden
Hvis du/I har et godt projekt, så kan du/I søge støtte til det i SJDs
Agerhønefond.
Fondens formål er at støtte initiativer, der gavner agerhønen. Det
vil i første omgang sige:
• Tilvejebringe midler til markvildtprisen
• Støtte etablering af agerhøneterræner

Hvem kan søge til hvad
Medlemmer, specialklubber, lokale hundeklubber mv. kan ansøge
fonden om tilskud til aktiviteter, der har til formål at forbedre
forholdene for agerhønen i det pågældende område.
Ansøgningen sendes til SJDs Udvalg for markvildt og natur med
en beskrivelse af projektet samt den forventede økonomi.
Så har du /I et godt projekt så send en ansøgning til udvalget på:
simonbpetersen@gmail.com .

Foto: Annette Laursen.
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Foredragsaften i Midtjysk Jagthundeklub
Alhedehallerne (Kultursalen) Trehusevej 7, Fredriks 7470 Viborg

Ons. d. 26 februar 2020 kl. 18.00

Christine Due
6 dobbelt
Verdensmester
Sct. Hubertus for
Kvinder.
Fortæller om
vejen
til disse
fantastiske
resultater.

Anders Due
fortæller… om
prøver i
syd Europa.
Om oplevelser
med hundene,
træning generelt
samt
træningssamlinger
mm. i
kennel Kragborg.

Skriftlig tilmelding til kasserer Erik Petersen ep1@pc.dk (20729190)
Spisning (buffet) 18.00 – foredrag 19.30 – ca. 21.30 med kaffe/brød senere
Forhåndsbetaling inden 24.2. Samlet pris 150.00 kr. Mobile Pay 20729190 eller konto 7605 1476208
Alle er velkomne – vel mødt

Jagtrejser

A

Fasanjagt i Polen
med stående hund
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

3-dages jagt
med kost og logi

Vilde fasankokke
Pr. stk.

3.657,-

169,-

NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk
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ET LANGT
OG AKTIVT LIV

med jagthunde

I mere end seks årtier har ølkusken haft jagt og hunde helt inde under huden.
Mange har ligeledes nydt hans muntre selskab i felten med jagt eller træning op til
mark- og brugsprøver Og med stor respekt har vi fået gode råd eller præcise reprimander med på vejen.

Jalte bringer fugl for bøssen til DM 2012. Det var en
af de gange, hvor det ikke rakte til en placering for
Leif Daa.
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Tekst: John Vinsbøl
Foto: Flemming Østergaard m. ﬂ.
Rigtig mange i det ganske land, unge som ældre, har hørt om eller mødt Leif Daa.
Og rigtig mange har nydt hans selskab gennem årtier i arbejdet med ruhåret hønsehunde.
Men det startede ikke der, som vi måske ville tro med en så kendt og mangeårig
kapacitet inden for hundesporten. Næ, det startede nemlig med engelske settere i
slutningen af 50´erne. Men Leif var allerede som stor knægt på marken først i halvtresserne, og fulgte i sin faders og brors fodspor med jagten på agerhøns i vestegnen
ved København.
Han ﬁk ligeledes indblik i dressuren og det at skabe en god jagt- og prøvehund.
Alene de mange jagtoplevelser kunne der skrives en bog om. Og man bliver virkelig grebet af Leif´s livagtige og billedskabende jagthistorier, og alt imens snakken
går, bliver vi serviceret af Karla med kaﬀe og brød.
Den ruhårede ﬂytter ind.
Efter endt soldatertid og nogle år med de engelske settere, blev Leif kontaktet –
og spurgt, om han ikke skulle prøve noget andet, eksempelvis en ruhår. I første
Leif Daa i kontoret omgivet af pokaler og trofæer. der
vidner om et langt liv med hunde og jagt. Han fylder
80 år d. 26. februar. Foto: John Vinsbøl.
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Leif Daa og Maks på vinderklasse, Falster 1985. Max er den
bedste hund, Leif nogensinde har haft. Privat foto.

omgang tøvede Leif lidt, men så hurtigt
nogle muligheder. Det var på det tidspunkt
ikke en stor race blandt hønsehundene, men
begyndte at komme mere frem på grund af
de mere brede og alsidige egenskaber. Det
måtte jo prøves, når det nu var en forretningsmand, som pressede lidt på.
– Dengang gik de ruhårede jo noget mere
småt end i dag, fortæller Leif stille, men
med et bestemt udtryk i ansigtet. I dag kan
det jo til tider være svært at se forskel på de
engelske - og en godt gående kontinental
hund, og det tror jeg kan være et problem,
fortsætter han. Det er nye tider, men ikke
blevet nemmere. Og fuglebestanden er heller ikke, hvad den har været. Der er ikke så
mange fugle på de store intensivt dyrkede
marker som dengang.
Leif har prøvet det meste inden for hundesporten. Der har været mange hunde gennem tiden, og ﬂere af dem er nået helt i top.
Nederlag er det da også blevet til specielt
i de begynderårene. Leif har nogenlunde
styr på avlslinjerne, og så er vi på vej ud
i slægtsforskning for hunde, for Leif Daa

I dag kan det jo til tider være
svært at se forskel på de engelske - og en godt gående kontinental hund, og det tror jeg kan
være et problem.
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Sikker apport er et must for Leif Daa.

går op i at have den rette afstamning på
hundene.
Nogle navne dukker frem under snakken. Det er blandt andet Norbirks Jackie,
som står klart i den erfarne ruhårsmands
erindring. – Den vandt jeg da noget med,
siger Leif.
I 80´erne dukkede en meget stærk vindende hund frem, som i øvrigt var femte
led efter Jackie. Det var Max, som mange
i dag kan huske, eller måske ﬁnde i deres
stamlinjer. Med Max blev der blandt andet
vundet fundbrugsprøver i to år i træk som
bedste hund. Få år efter kom Leif igen med
Bella.
Men det stoppede ikke med dem alene.
Leif har haft adskillige ruhår i vinderklasser
gennem tiden, og helt op til nu. Den nuværende, Nora er i vinderklasse, og blev også
1. vinder på vinderklasse i Præstø i 2018.
Vejleder og træner
Leif Daa er en meget erfaren og vidende
hundefører, som har sine meninger og
holdninger, og er en mand, der ikke er
bange for at give udtryk for dem. Det har
mange hundeførere oplevet og fået noget ud
af. Jo, man lytter med stor interesse, når der
kommer råd og vejledning fra Leif. Han har
prøvet meget med rigtig mange hunde. Så
tips, trick og praktiske råd er der nok af.
I de unge dage – og mange år frem
trænede Leif et utal af jagthunde i blandet
andet Glostrup Jagtforening. Efter, han
ﬂyttede til landstedet på Falster, har han
Jagthunden nr. 1/2020

bidraget – og gør det stadig i forskellige
træningsnetværk for stående jagthunde. – Vi
er jo lidt færre i dag i racerne, så må vi stå
sammen og lære af hinanden, siger Leif,
og fortsætter: De unge og nye hundeførere
får altid min fulde opmærksomhed, hvis de
ønsker det. Der skal da deles villigt ud af
tips til at løse eventuelle problemer, eller
forbedre den dressur, som de har gang i.
Mens vi snakker, og der bliver fundet
dokumenter, papirer og andet spændende
frem, så kommer der lige nogle huskeråd på
banen.
Den unge hund på marken
• En unghund skal have stor jagtlyst og
motiveres positivt.
• Unghunden skal fra start lære et godt
krydssøg på marken.
• Pas på for store slag mellem vendingerne, så starter kovendinger.
• Bevæg dig til siderne eller stå helt stille
for at skabe opmærksomhed.
• Lær hunden at kontakte dig, hvis den er
på afveje.
• Hunden må på marktræning ikke gå i
remisse eller skov.
• Lad stille og roligt den stående unghund
blive stående lidt længere.
• Straf ikke unghunden for at prelle – vent
til lydighed og respekt er på plads.
Jagthunden til træning og på prøve
• Man skal huske at bygge god kondition i
den unge hund.

• Altid få luften hunde godt inden dressur,
træning og ikke mindst prøve.
• Lær hunden at vente – evt sidde og vente
før den slippes i den ønskede retning.
• Føreren skal altid være der for at støtte
sin hund – holde fokus på sin egen og
ikke andres.
• Hunden skal lære at gå for føreren til
kant af mark og være opmærksom på
tegn.
• Lad aldrig hunden krydse en gære eller
blive ude af syne.
• Lær hunden at gå i både side- og rygvind, så kan den også på prøve.
• Lær at lytte og aﬂæse dommernes kritik.
Det kan man lære meget af.
• Ingen dommere dømmer ens, og ikke
alle hunde opfører sig ens hver gang.
Udfordringer på marken
Det er klart, der er løbet meget vand i bækken, siden Leif startede med hundearbejdet.
Meget har forandret sig siden. Dengang var
der en noget anden biotop, mere varieret
landbug på mindre parraceler og en større
variation i afgrøderne. Det er nok et af
svarende på ﬂere agerhøns og naturlige
faste fuglebestande. Det gav ﬂere og bedre
træningsmuligheder for at gøre hundene
erfarne og trykke med fuglebehandlingen.
Efter Leif´s opfattelse og erfaringer, så er
billedet noget anderledes i dag. – Det hele
er blevet mere forvirret, siger han. I og med
der er færre fugle, kompenserer vi med
årlige udsætninger af nye fugle.
Han synes, det bliver – eller er blevet pro-

Har vi rørt ved eller påvirket de
grundlæggende egenskaber i
vore stående hunde?
jekter at udsætte og udvikle nye jagthunde.
Og det sker på ofte for kunstige vilkår.
Som Leif udtrykker: – For år tilbage
kunne vores hunde i en ung alder magte de
vilde fugle, men i dag er problemet i mange
tilfælde, at de kan have svært ved at klare
rigtig vilde fugle, når de kommer ud for
sådanne.
Leif Daa grubler lidt over det, og måske
er det et probleme for fremtidens stående
hunde. – Har vi rørt ved eller påvirket de
grundlæggende egenskaber, tilføjer han.
Ja et spørgsmål man godt må tænke over.
Når man har haft så mange gode hunde,
som Leif har, er det naturligt også at snakke
hundedresssur/opdragelse. Er vores stående
jagthunde dresseret godt nok? Hertil har
Leif nogle helt klare holdninger. Han synes
ikke, at størstedelen af de hunde, som i dag
ses på et markprøvehold, er klar. De er meget velgående, men mest for sig selv – og
ikke for deres fører.
Mange førere og deres hunde har ikke lært
et regulært veltilrettelagt krydssøg. De skal
ikke forvænnes med fugle både her og der.
Hund og fører skal efter Leifs opfattelse
begge kunne holde til mange slip og skridt
i marken uden at ﬁnde fugl. Det giver gode
stærke veldresserede hunde.

Fremtiden
Men hvad kan vi gøre for at bevare interessen for de stående jagthunde? – Mange af
dem, som går på prøver i dag, vil forsvinde
på grund af alder, og der kommer for få nye
til, siger Leif Daa. Vi skal tage os mere af
nye og inspirere dem til, at vi kan gå på jagt
med hundene, hvis vi giver os tid til at lære
dem det. Vi må stå lidt mere sammen unge
og ældre, og så skal vi have tålmodighed,
tid til at træne. Det tager tid at lave en god
stående jagthund, slutter Leif.

Leif Daa synes ikke helt hundene er så skarpe på
fugl, som de var tidligere. Foto: John Vinsbøl.

Trods de 80 år, skal vi nok se Leif Daa og hans hund igen, når efterårets vinderprøver skal afvikles. Foto: Annette Lausern.
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DYRLÆGENS HJØRNE

Inseminering -

hvornår og hvordan
Tekst: Laila Bilberg

Her anbringes sæden. Efter anatomist atlas, Salfarm, Danmark.

Hvalpene er planlagt, hanhunden er valgt, og endelig er tæven kommet i løbetid. Og hvad så…
Langt de ﬂeste kuld hos de stående hunderacer kommer til verden, ganske som naturen har bestemt det; han og tæve parrer sig,
tæven bliver drægtig og føder sine hvalpe efter ca. to måneder.
Nogle gange kan det af en eller anden grund ikke lade sig gøre med parring, så man må ty til plan B i stedet - inseminering.
Inseminering er meget kort fortalt kunstig overførsel af sæd fra hanhund til tæve. Det kan foregå med enten frisk sæd, kølesæd
eller frostsæd. Frisk sæd er tappet af hanhunden, umiddelbart inden det skal bruges. Kølesæd laves ved at tilsætte den friske sæd
noget konserverende samt ”noget at leve af”, inden det køles ned og kan holde sig nogle dage. Det kan f.eks. bruges, hvis sæden
skal sendes fra den anden ende af kontinentet.
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Frostsæd er frisk sæd, som er koncentreret, tilsat et ”survivalkit” og så frosset ned til næsten -200 grader. Det kan holde sig
næsten ubegrænset, så længe temperaturen holdes, og frostsæd
bruges f.eks., hvis man gerne vil gemme sæd fra en særlig god
hanhund til senere brug.
Selve insemineringen kan foregå på forskellige måder. Sæden kan placeres lige foran livmoderhalsen – som en hanhund
ville have gjort, den kan placeres direkte i livmoderen vha. et
endoskop (kikkertudstyr) eller man kan lave en operation, hvor
der åbnes ind i livmoderen, og sæden placeres der. Sidstnævnte
metode bruges dog normalt ikke i Danmark. Hvilken metode
der anvendes, afhænger i høj grad af, hvilken type sæd, der skal
insemineres med.
Fordele og ulemper
Som ved alt andet, er der også her både fordele og ulemper. Af
de væsentligste fordele kan nævnes, at hanhunden ikke behøver
være fysisk til stede, og at man kan bruge en hanhund, som ikke
længere er levende (hvis man vel og mærke har husket at gemme
noget sæd, mens tid var…). Samtidig får man også at vide, om
sædkvaliteten er i orden, da dette bliver undersøgt i forbindelse
med tapningen af hanhunden.
Nogle af ulemperne kan være, at det normalt kræver ﬂere besøg
hos dyrlægen, da det er nødvendigt at vide præcist, hvornår
tæven har ægløsning, så den kan blive insemineret på det rigtige
tidspunkt. Særligt i forhold til frostsæd er det vigtigt, da det ikke
overlever ret længe i tæven i forhold til frisk sæd, som under
optimale forhold kan ”vente” i ﬂere dage.
Omvendt kan det selvfølgelig være en fordel at vide, hvornår
tæven har ægløsning, da man så også ved, hvornår den skal føde.
Derudover gælder der særlige regler for stambogsføring af hvalpene efter inseminering, så ved brug af frostsæd eller importeret
sæd, skal man huske at sætte sig ind i reglerne på forhånd.
Endelig skal man også være opmærksom på, at succesraten er
en smule lavere ved inseminering end ved normal parring.

Gi’ din hund
et langt og sundt liv
med Uniq
– fra hvalp til senior
– når din hund har smagt
et UniQ-produkt,
går den aldrig mere på kompromis
med kvaliteten

Dansk
produceret
Uniq
kvalitet

Hvem kan?
Hvis man planlægger at få sin tæve insemineret, bør man i god
tid undersøge, om ens sædvanlige dyrlæge tilbyder inseminering,
da ikke alle dyrlæger har udstyret til at inseminere. Særligt hvis
man har planer om at bruge frostsæd, er det vigtigt at sondere terrænet på forhånd. Med frostsæd er det nemlig som regel en fordel
at inseminere med endoskop, og udstyret til dette ﬁndes pt. ikke
hos ret mange dyrlæger.
I princippet er det også tilladt at inseminere sin EGEN tæve.
Men medmindre man har fået undervisning i dette, kan det ikke
anbefales, da der er en del faktorer, man skal være opmærksom
på – bl.a. omkring hygiejne og anatomi. Og så kan det være nødvendigt med dyrlægens underskrift i forhold til stambogsføring.

Uniq Food ApS
Nymarksvej 7
7200 Grindsted
De ﬂeste opdrættere vil nok fortsat foretrække naturmetoden.
Foto: Erik Petersen.

+45 7533 6505
mail@uniq.dk
www.uniq.dk
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Lærkesang og hundetr
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Kim Henriksen

Marts er uløseligt forbundet med træning af stående jagthunde og specielt oplæring af den unge
hund. Og når det så lykkes…..
Den unge hund snurrer rundt på stubben i en nærmest ekstatisk stand.
Det er ubeskrivelige lykkefølelser, der gennemstrømmer mig på vej op til den stående unghund. Disse få sekunder, før det hele måske lykkes, er fantastiske. Hjertet slår næsten over.
Hårene rejser sig i nakken. Det risler ned ad ryggen. – Rolig - rolig. Den får lov til at gå frem,
er lidt usikker, slår et par meter til siden, snurrer rundt mod vinden og fortsætter en halv meter
frem. Så kommer hønsene ret for snuden af den. Den følger lidt efter, ca. 25 meter og dækker så
ned på ﬂøjtesignalet.
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Jeg danser „krigsdans“. Jeg opfører mig tos
favner den og ruller rundt på marken samme
Eventuelle forbipasserende på den nærligge
person, der lige er sluppet ud fra en galeanst
blik, man kan opleve som jagthundeejer. Ung
siden af.
Sådan en dag synes himlen særlig blå, og læ
ros, solen smiler. Det er en oplevelse, som ku
jagthund.

ræning

sset. Jeg er ellevild. Jeg kalder hunden til mig, omen med den.
ende kommunevej må helt sikkert tro, at det er en
alt. Men jeg er lige glad. Det er det skønneste øjeghundens første fugletagning, intet over, intet ved

ærken giver melodien en ekstra tone. Hundene får
un gives en forårsdag i selskab med en ung stående

Foto: Flemming Østergaard.

Vigtige arrangementer i SJD
2020
SJDs forsårsmarkprøver: Marts og april
SJDs forårsmesterskab 2020: Mandag d. 13. april
SJDs udstilling i Vissenbjerg: Søndag d. 14. juni
Uddeling af SJDs Markvildtpris: Juni
SJDs efterårsmarkprøver: September og oktober
Danmarksmesterskabet 2020: Søndag d. 11. oktober

batteriBatteriopvarmede Transportable
opvarmelige stole og
tæpper fra Outchair, jakker
produkter til
med batteriopvarmning fra
hund og fører
Geographical Norway
Beskyt hunden mod
følgesygdomme af kuldepåvirkning.
Husk også at hunden skal holdes varm
efter en konkurrence/aktivitets situation.
Det batteriopvarmede transportable tæppe fra
Outchair/mmoutdoor.dk løser begge problemer.
Tel +45 4030 1683 / +45 2989 9091
info@mmoutdoor.dk | www.mmoutdoor.dk
Jagthunden nr. 1/2020
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SJDs prøver forår 2020
Kvalitetsprøver: Tilmeldingsgebyr: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer)
og åben klasse kr. 350,00. Tilmelding på
Hundeweb. Tilmeldingsfrist – se under den
enkelte prøve. Ved for mange tilmeldte
hunde, vil der blive foretaget lodtrækning.
Vinderklasser:
Tilmeldingsgebyr 350 kr. Tilmelding på
Hundeweb. Tilmeldingsfrist se under den
enkelte prøve.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er
medlem af den specialklub hvis race, der
føres. Det samme gælder for udenlandske
hundes ejere. Bemærk at ejers og førers
medlemsnummer skal opgives.

Engelske racer
SJDs Midtfynske prøve fredag den 6.
marts – max. 2 hold engelske.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby. Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13,
5672 Broby, tlf.: 5058 0794. E-mail: metrinelund@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 28.02.2020.
SJDs Nordjyske prøve lørdag 7. marts max. 2 hold engelske.
Mødested: Gl. Toftegård, Gamle Toftegårdsvej 65, 9440 Aabybro. Mødetid: kl.
08.30.
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf.: 4093
2898 (Efter kl. 16:00). E-mail: post@irfritid.dk
Dommere: Brian Hinge Krog og Poul Aagaard Sørensen.
Der kan købes morgenkaﬀe.
Tilmeldingsfrist 29.02.2020
SJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag
den 8. marts - max. 3 hold engelske
Mødested: Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk.
Mødetid 8.30.
Prøveleder Jan Lorentsen tlf. 2482 0921.
E-mail: jkllorentsen@gmail.com

Dommere: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 01.03.2020.

Engelske & kontinentale racer

Gorm Henriksen.
Der kan købes morgenkaﬀe og grillpølser
til middag..
Tilmeldingsfrist 01.03.2020

SJDs prøve ved Ballum fredag den 6.
marts – 1 hold engelske og 2 hold kontinentale
Mødested: Flugtskydebanen, Rejsby 42,
6261 Bredebro. Mødetid kl. 09.00
PL: Tonny Lønne tlf. 2425 3944. E-mail:
loenne@mail.tele.dk
Dommere: Endnu ikke på plads.
Der sælges grillpølser ved afslutning. Husk
rygsæk til madpakke
Tilmeldingsfrist: 28.02.2020

SJDs prøve på Bornholm fredag den 10.
april – max. 1 hold engelske/kontinentale
Mødested: Klemensker Jagthytte, Kongensmark, Klemensker Plantage, 3700 Rønne.
Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen, Vestermarievej 8, 3700 Rønne, tlf. 2363 1901.
E-mail: phe@ncc.dk
Dommer: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist: 03.04.2020.

SJDs prøve ved Bramming fredag den
6. marts - max. 3 hold engelske og 1 hold
kontinentale
Mødested: Lourupvej 31A, 6690 Gørding
(Skydebanen). Mødetid 8.30.
Prøveleder Sv. Aage Vad, tlf. 4045 8227.
E-mail: sv@dinitrol.dk
Dommere: H.P Clausen, Joachim Skovgård
Larsen m.ﬂ
Der kan købes morgenkaﬀe fra kl. 07.45.
Tilmeldingsfrist 28.02.2020.

SJDs prøve ved Simmersted fredag den 6.
marts, max. 1 Hold kontinentale
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens.
Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Jørgen Duus, tlf. 2162 4612.
E-mail: jkduus1950@gmail.com.
Dommer: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 28.02.2020.

SJDs Sydsjællandske prøve ved Haslev
lørdag den 7. marts - max. 2 hold engelske
og 2 hold kontinentale
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus
”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev.
Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørdalen 5 4690 Haslev, tlf. 2330 5953. E-mail:
clauskr62@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 29.02.2020.

SJDs prøve ved Thorsø lørdag den 7.
marts – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Thorsø Pavillon, Jernbanegade
29, 8881 Thorsø. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Engtoften 21, Læsten, 8920 Randers NV, tlf. 2149
6925. E-mail: per.kristophersen@gmail.
com
Dommer: Endnu ikke på plads.
Andet: Morgen kan der købes kaﬀe/rundstykker. Eftermiddag kan købes kaﬀe og
kage samt pølser.
Tilmeldingsfrist: 01.03.2020.

SJDs Midtjyske prøve ved Videbæk, søndag den 8. marts, 2 hold engelske og 1 hold
kontinentale
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920
Videbæk. Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder Harry Jensen, Egerisvej 6, 6920
Videbæk, tlf. 2330 7215. E-mail: harry.
birte@privat.dk
Dommere: H P Clausen, Erling Clausen og

SJDs Sjællandske prøve ved Ringsted
lørdag den 7. marts – max. 3 hold kontinentale
Mødested: Ringsteds Jagtforenings
Klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Mødetid: Kl. 08.00.
Prøveleder Søren Nielsen, Svalmstrupvej
30, 4174 Jystrup, tlf. 6049 1166. E-mail:
soren@fredskovs.dk.

Foto: Jette Veggerby.
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Dommer: Endnu ikke på plads.
Andet: Der er mulighed for at købe morgenkaﬀe m/brød og eftermiddagskaﬀe m/kage.
Tilmeldingsfrist 29.02.2020.
SJDs prøve ved Kliplev lørdag den 7.
marts – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Gl. Oksevej 1, 6200 Aabenraa.
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder Jesper W. Iversen, Lundtoftvej
5C, Kliplev, 6200 Aabenraa. E-mail: Soll.
samanta@gmail.com.
Dommer: Jakob Poulsen og?
Andet: Der kan købes grillpølser efter
prøven.
Tilmeldingsfrist 29.02.2020.
SJDs Sjællandske prøve ved Vallensbæk
søndag den 8. marts – max. 3 hold kontinentale
Mødested: Vallensbæk Jagtforenings Klubhus, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder Lars Sørensen tlf. 6151 4312/
Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174
Jystrup, tlf. 6049 1166. E-mail: soren@
fredskovs.dk
Dommer: Endnu ikke på plads.
Andet: Der er mulighed for at købe morgenkaﬀe m/brød og eftermiddagskaﬀe m/kage.
Tilmeldingsfrist 29.02.2020.

SJDs prøve ved Skive fredag den 10. april
– maks 3 hold kontinentale
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Mødetid kl. 08.00.
PL: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800
Skive tlf. 2092 3307. E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk.
Dommere: Endnu ikke på plads.
Andet: Der kan købes kaﬀe fra kl. 7.30.
Tilmeldingsfrist 03.04.2020.
SJDs prøve ved Dalbyover søndag den 8.
marts – max. 4 hold kontinentale
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41,
8970 Havndal. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Thyge Nielsen, Gl. Visborgvej
84, 9560 Hadsund, tlf. 2029 1715. E-mail:
thyge.nielsen61@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist: 28.02.2020
Andet: Der er mulighed for morgenbord.
Pølser mm ved afslutning

Vinderklasser
SJDs int. vinderklasse ved Kolding den
15. marts 2020 – engelske
Mødested: Vesterskovvej 34, 6091 Bjert.
Mødetid: 08.00.
PL: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091
Bjert, tlf. 2274 8040. E-mail: karlantondahl@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 01.03.2020.

SJDs int. vinderklasse ved Herning den
24. marts 2020 – engelske
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,
7400 Herning. Mødetid: 08.00.
PL: Jan Nielsen, Troelstrupvej 9, 7490
Aulum, tlf. 6166 9723. E-mail: aulumboens@hotmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 10.03.2020.
SJDs int. vinderklasse ved Ribe den 3.
april 2020 – kontinentale
Mødested: Jægergården, Skydebanevej 4,
6760 Ribe. Mødetid kl. 08.00.
PL: Mona Storgaard, Karl Jensens Vej 16,
6731 Tjæreborg, tlf. 2192 0030. E-mail:
jagtlysten@gmail.com
Dommere: Ove Nissen (ordf.), H.C. Clausen, Jørgen Christensen.
Der kan købes vand, øl og pølser til middag.
Tilmeldingsfrist 20.03.2020.
SJDs int. vinderklasse ved Hobro den 2.
april 2020 – kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro. Mødetid kl. 08.00.
PL: Peter Katholm, Kirsebærvej 22, 7800
Skive, tlf. 21341660. E-mail: peter@
eurocon.dk.
Dommere: Endnu ikke på plads.
Tilmeldingsfrist 20.03.2020.

SJDs forårsmesterskab 2020
afholdes 2. påskedag, mandag d. 13. april

Engelske racer
Mødested: Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1 Hørby 4300
Holbæk, mødetid kl. 8.30.
Prøveleder: Jan Lorentsen, Tlf.nr: 24820921, Mail: jkllorentsen@gmail.com
Som dommere er inviteret: Poul Aagaard Sørensen-ordførende,
Joakim Skovgård Larsen og Erik Rimmen
Reserve: Mogens Vestergaard Hansen
Forplejning bestilles direkte hos Hørby Færgekro på tlf.nr:
59460131. Mail: hoerby-faergekro.dk

Foto: Frank Krøyer.

Kontinentale racer
Mødested: Rejsby 17 6261 Bredebro, mødetid kl. 08.00
Prøveleder: Tonny Lønne, Tlf.nr: 74716070, Mail: loenne@mail.
tele.dk
Som dommere er inviteret: Jakob Poulsen, ordførende, Gorm Henriksen og Kim Nielsen. Reserve: Claus Christensen
Der vil være kaﬀe på kanden fra kl. 7.00, men der serveres ikke
morgenmad.
Forplejning som gælder resten af dagen kan bestilles hos prøvelederen. Til frokost ringridderpølser og kartoﬀelsalat samt fri øl og
vand. Efter matchning, et velassorteret kaﬀebord. Pris: 125 kr. som
betales til prøvelederen på dagen.
Foto: Annette Laursen.
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5-klub international vinderklasse 2020 - på nye arealer
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub,
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde og KJS Afholder international vinderklasse søndag den 28. marts 2020.
Mødested: Nyt mødested er Bindstowvej 16, 7400 Herning
Mødetid kl.: 08:30.

Adgangskrav: 2 x 1. præmie i åbenklasse og/eller brugsklasse
og/eller Fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller DJ´s udvidede apporteringsprøve jvf. Fælles Markprøve Regler.
Der kan på prøven uddeles CACIT til 1. vinderen.

Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 32, 7400 Herning
E-mail: carsten.lawets@tryg.dk. Tlf.: 22 20 81 46.

Der er morgenkaﬀe kl. 8.00. Pris: morgenmad koster kr. 35,- pr.
person og frokost koster kr. 75,- pr. person. Dette bestilles ved
at ringe eller skrive til prøvelederen. Der vil være mulighed for at
købe øl og vand.

Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven skal foregå via
www.hundeweb.dk. Sidste tilmelding den 16. marts 2020.

Schweissprøver i 5-klub regi 2020
For Dansk Weimaraner Klub, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehunde og Klubben
for Jagthunde uden Specialklub
Schweissprøven Sønderjylland
Lørdag den 25. april 2020 kl. 9.00 i Bevtoft.
Mødested: Hjartbrovej 15, 6541 Bevtoft
Anmeldefrist: 18. april 2020
Deltager: Max 2 hold. Prøven er åben for
andre racer, i henhold til DKK`s schweissprøveregler .
Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t , både
med klov og sprøjtespor (ingen mulighed
for rapportering )
Dommer: Keld Petersen og Benny Hansen

Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev
Bygade 9, 6500 Vojens. Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk.
Schweissprøven Nordsjælland
Lørdag den 3. maj 2020 kl. 9.00 i Store
Dyrehave
Mødested: Kirkeltehusvej 8, 3450 Allerød
Anmeldefrist: lørdag den 20. april 2020
Deltager. Max 16 hunde fordelt på 3 hold.
Prøven er åben for andre racer i henhold
til DKK`s schweissprøveregler
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t og
1000m/20t, både med klov og sprøjtespor
(ingen mulighed for rapportering)
Dommer: Charlotte Thomsen, Verner
Lauritsen og Kristian Graversen.

Prøveleder: Ida Thyssen, Tlf. 20712268,
mail: ida.thyssen@hotmail.com
Man bedes selv medbringe spise og drikkelse.
Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse
efter DKK`s schweissprøveregelsæt, der
kan rekvireres ved henvendelse til DKK`s
kontor eller ses på DKK`s hjemmeside.
Prøvegebyr: 400m/3t 500 kr. - 400m/20t
550kr. - 1000m/20t 850kr.
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøve dagen, ligeledes resultatbogen (Hvis resultatet ønskes indført)
Knæk og Bræk!

UT 2020
Jagtbrugshunde.dk inviterer til anlægsprøven UT 2020
På prøverne kan deltage unghunde fra
alle kontinentale stående jagthunderacer,
født efter 1. oktober 2018. På prøverne
har medlemmer af de arrangerende
klubber fortrinsret. Medlemmer af andre
specialklubber optages på prøverne, hvis
der er plads. Ved fuldtegning skal der
forventes, at man kan blive flyttet til en
anden prøve, hvis det er muligt.
Tilmelding via hundeweb.dk under type:
jagtbrugshunde.dk
UT lørdag den 5. april, Odder
Prøveområder: Gosmer/Gjesing
Mødested: Gosmer, hos Henk og Petra
Smid, Troldbjergvej 2, Gosmer, 8300
Odder.
Mødetid: kl. 8.00. Max. 8-10 Hunde
Prøveleder: Johanna Jongstra
Mobil: 20616292
Mail: formand@drenteklub.dk
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P.s. – Der er fælles morgenmad før prøvestart.
Tilmeldingsfrist: 23. marts 2020
UT lørdag den 28. marts, Hjarnø
Prøveområde: Hjarnø
Mødested: Snaptun færgehavn
Mødetid: kl. 07:00 til færgeovergang, der
arrangeres samkørsel.
Max. Antal hunde: 8 hunde, 2 hold.
Prøveleder: Peter Jürgensen. Terrænleder Hans Lau og Henning Petersen.
Mobil: 23408481
Mail: peterwjurgensen@gmail.com
P.s. – Morgenmad kan købes, men medbring kaﬀe/te samt madpakke til frokost.
Husk varmt tøj, idet morgenmad og
frokost indtages i det fri!
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020
UT søndag den 29. marts, Fyn
Prøveområder: Søndersø, Nordfyn
Mødested: Kellebyvej 38, 5471 Søndersø
Jagthunden nr. 1/2020

Mødetid: kl. 8.00. Max. Antal hunde: 4
hunde, 1 hold.
Prøveleder: Jens Chr. Jensen
Mobil: 51921601
Mail: jensjensen1003@hotmail.com
P.s. – Morgenmad er uden beregning,
men medbring kaﬀe til eget forbrug, samt
madpakke til frokost. Husk varmt tøj, idet
morgenmad og frokost indtages i lade
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020
For mere information: www.jagtbrugshunde.dk
På prøverne skal medbringes stambog og
dokumentation for gyldige vaccinationer.
De tilmeldte førere skal på dagen medbringe 4 stk. haglpatroner kaliber 12 til
brug for afvikling af skudtest. Hvis man
selv ønskes at skyde ved testen skal jagttegn medbringes og fremvises.
Med venlig hilsen
Anlægstestudvalget

I næste nummer
Slæb- og apporteringsprøver
Sæsonen for S&A-prøveren står for døren. Vi gennemgår, hvad der
kræves for at kunne klare denne prøve med succes.
Prøvekrav og træning.
Bertel Bavngaard
I næste nummer bringer vi igen en fortælling af den gamle jagtskribent,
men hvem er han? Jagthunden har besøgt ham i hans pensionistlejlighed i Ålborg.
Drivjagt i Tyskland
Vores store naboland mod syd byder på ﬁne muligheder for at komme
på drivjagt med egen hund.
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Foto: Hanne Buhr.

ForårsMarkprøve

Lokale markprøver

Lokal markprøve
Søndag d. 23 Feb. 2020 kl. 8.00
Mødested : Østre Vej 20, 4532 Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold.(á12 deltagere)
Pris 250 kr. pr. hund inkl. morgenkaffe og brød.
Betales på mobilepay 66455.
Tilmelding er gældende ved registreret betaling.
Oplys ved tilmelding: Førernavn, tlf, hunderace og
navn, samt Ung eller Åben klasse.
Tilmelding skal ske senest d.10. februar 2020 på
mail: hf@lfjagt.dk
Frokostpause i klubhuset, med mulighed for køb af
mad og drikke i tutten.

Lokale markprøver i
Haslev-Faxe Jagtforening

Kontaktperson:
Helena Munkholm 5325 3001
Prøveleder:
Hans Kurt Kaas 4041 3686

Tårs Jagtforening
Lokal kontinental markprøve ved Tårs Skole søndag1/3/2020 Kl.8,30. Kaﬀe og rundstykker kan købes fra Kl. 8.00
Der uddeles 1. og 2. pr. samt 5 vandrepokaler i ung- åben og vinderklasse.
Tilmelding til: Svend Åge 2010 2094 kurt 2178 0666.
Naturligvis gratis suppe til afslutning.
MVH
Kurt Grün, Bjørnstrupvej 130, 9830 Tårs. 21780666.

Lokal markprøve ved Sindal
Lokal markprøve ved Sindal, afholdes lørdag den 29. februar 2020.
Mødested og tid: Sindal Flyveplads, Tågholtvej 170, 9870 Sindal, kl. 08:30
Der kan tilmeldes hunde i ungdoms-, åben- og vinderklasse. Prøven dømmes efter
fælles markprøveregler. Der uddeles pokaler i samtlige klasser til prøvens bedste
hunde. Såfremt vejrforholdene er skyld i at prøven må aﬂyses, er det hundeførerens
pligt selv at orientere sig om dette.
Pris pr hund: 200,00 kr. inkl. morgenkaﬀe og rundstykker.
Sidste frist for tilmeldingen; onsdag den 26. februar 2020. Tilmelding ved: Lars Brok
29934306 eller Jes Krag 61603734, jeskrag@gmail.com.
Venlig Hilsen
Jes Krag, Stenderupvej 88, 9870 Sindal. 61603734.

Jagthunden nr. 1/2020

Haslevprøven søndag den 23. februar
2020 fra klubhuset på Kaisholm, Bråbyvej 77A, 4690 Haslev.
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund,
som betales på dagen.
Prøveleder: Lars Kragh Jacobsen.
Tilmelding senest søndag den 16.
februar til Lars Kragh Jacobsen på tlf.:
61386338
Der kan købes morgenmad i klubhuset.
Frokost i klubhuset, hvor der er mulighed for at købe øl og vand. Frokost kan
bestilles ved tilmelding hvis det ønskes.
Faxeprøven lørdag den 29. februar
2020 fra klubhuset på Kaisholm, Bråbyvej 77A, 4690 Haslev.
Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund,
som betales på dagen.
Prøveleder: Niels Ekholm Petersen.
Tilmelding senest søndag den 23.
februar til Niels Ekholm Petersen på tlf.
22645522
Der kan købes morgenmad. Frokost i
terrænet, madpakke kan bestilles ved
tilmelding hvis det ønskes.
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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

Fra redakt¯ren
Tak for indsendte materiale
Jens, Eline og Kim.
Send gerne historier til jagthunden@ruhaar.dk. I kan alle
være med til, at vi får et godt
blad.
Alt har interesse.

Bestyrelsesm¯de
Online
10. marts 2020

Formandens nytårstanker
To dage inde i 2020 - og det nye
årti – må der reﬂekteres over
fortiden, nutiden og fremtiden.
I det gamle år sagde vi farvel til
FJD og DJU og bød velkommen
til SJD. Vores nye organisation,
som tager sig af alt fra dommere, uddannelse af nye dommere, markvildtudvalg, administration, vand- og slæbprøver,
fuldbrugsprøver og ikke mindst
vores markprøver. Naturligt nok
kan sammenlægningen af de to
organisationer medføre nogle
misforståelser, men jeg er sikker på, at for specialklubberne
har vi aldrig været tættere på
beslutningerne.
I bestyrelsen for SJD sidder
to repræsentanter fra DKK,
to repræsentanter for DJ,
to repræsentanter for SJD´s
repræsentantskab samt en
formand. Repræsentantskabet
består altså af repræsentanter
for de enkelte specialklubber
og bestyrelsen. Dette medfører, at specialklubberne har
direkte mulighed for at komme
med forslag og dermed påvirke
udviklingen. Så ønskes indﬂydelse på udviklingen, så er alle
muligheder til stede; men det
er op til specialklubberne at
gøre noget selv!
En specialklub består ikke
kun af bestyrelsen, men af alle
dens medlemmer. Så medlemmer: Har I noget, som I synes,

bestyrelsen skal arbejde for/
med, så kom endelig frem med
jeres tanker.
Hvilke prøver vi skal have i
fremtiden, dét er der helt
sikkert mange holdninger til.
Prøver kan have ﬂere formål.
Det kan være alt fra en apporteringsprøve ved afsluttende
træning i lokalområdet til at
gennemføre en fuldbrugsprøve.
Vores medlemmer stiller sig
i stort antal til rådighed som
prøveledere, terrænledere,
hjælpere, osv. Mange lægger
rigtig mange timer i det store
arbejde, det er, at arrangere en
prøve. Det skal I alle have en
stor tak for!
Men vi har behov for endnu
ﬂere til at hjælpe. Det er
særligt på markprøvesiden,
at der bliver behov for ﬂere
hænder. At afholde en markprøve kræver gode arealer og
et stort forarbejde. Da det ikke
er gavnligt for terrænet, at der
afholdes for mange markprøver
på de samme arealer, har vi
behov for ﬂere frivillige, som
har lyst til at byde ind. Det kan
være nervepirrende at være
terrænleder, da man aldrig er
sikker på, at der er fugle til alle.
Men skal der nu også være det?
Vi vil alle gerne have fugl for
vores hund, men jeg mener på
ingen måde, at det viser den
bedste kvalitet af hundene,

hvis vi kun afprøver vores
hunde på arealer, hvor der er så
mange fugle, at man næsten
med sikkerhed kan komme for
fugl.
Derfor skal I ikke holde jer
tilbage med at tilbyde at blive
terrængiver/-leder. Det kan
tænkes, at I kun har areal til ét
eller to hold. Det er ikke noget
problem. Vi har behov for at
sprede vores markprøver ud på
ﬂere hænder og ﬂere arealer,
og jeg ved, at der ﬁndes mange
gode jagtarealer, som ville være
perfekte til prøver. Det er jo
jagthunde, vi arbejder med.
På nuværende tidspunkt er
det SJD, som administrerer
prøverne, og kun SJD og DJ må
afholde prøverne. Men skal det
også være sådan i fremtiden?
Husk: ligegyldig hvilken prøve/
test du stiller på, så koncentrér
dig om denne prøve/test, og
lad være med at bruge energi
på at nedgøre andre(s) prøver.
Det kan jo være, at det viser
sig, at de prøver/tests, man
ikke selv stiller på, ikke er så
ringe endda!
Rigtig godt forår ønsker jeg til
alle - jeg ser frem til at møde
jer derude.
Jens Toft

Generalforsamling

Kalenderen:
Årlige kontaktperson- og
udvalgsmøde søndag den
9-2-2020
Hovedprøven forår afholdes
den 28. og 29. marts 2020 på
terræner omkring Grenaa
Ordinære generalforsamling
Lørdag den 18. april 2020 kl.
13.00 i Ejby Hallen, Halvej 5,
5592 Ejby
Foto: Annette Laursen.

Der indkaldes hermed til Dansk
Ruhår Klub’s ordinære generalforsamling, lørdag den 18. april
2020 kl. 13.00 i Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby

Foto: Annette Laursen.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere
3. Aﬂæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

Jagthunden nr. 1/2020

Steen Langkjær, kasserer
(modtager genvalg)
Eline Noiesen (modtager
genvalg)
Kaj Verner Nielsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

DANSK RUHÅR KLUB
8. Valg af medlem til „Stående
Jagthunde i Danmark“ (SJD)
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde
senest tre uger inden generalforsamlingen. Forslaget skal

være ledsaget af en nærmere
begrundelse og en redegørelse
for, hvad man ønsker at opnå
med forslaget. Bestyrelsen
giver senest en uge før generalforsamlingen på klubbens
hjemmeside udtryk for sin
holdning til evt. forslag.
Alle indkomne forslag
bekendtgøres på klubbens

hjemmeside, når tidsfristen for
indsendelse er udløbet.
Kandidater til bestyrelsen skal
tilkendegive deres kandidatur
til formanden senest tre uger
inden generalforsamlingen.
Tilkendegivelsen skal ledsages
af en kort præsentation, som
offentliggøres på klubbens

hjemmeside.
Dansk Ruhår Klub er vært ved
et fælles kaffebord.
HUSK at der bliver uddelt en
række pokaler. Log ind og læs
proportionerne i medlemsmenuen på www.ruhaar.dk

Hovedpr¯ven forår
Dansk Ruhår Klubs hovedprøve afholdes den 28. og 29. marts
2020 på terræner omkring Grenaa og med Tommy Hougaard (prøveleder) og hans team som drivende kraft bag arrangementet.
Lørdag den 28 marts: Åben klasse, Vinderklasse I og Vinderklasse II
Søndag den 29 marts: Unghundeklasse, Åben klasse og Vinderklasse III
Vinderklasserne er internationale, og der kan tildeles CACIT
Tilmelding på hundeweb.dk. Alle spørgsmål omkring tilmelding,
holdinddeling osv. skal ske til Eline Noiesen, web@ruhaar.dk,

tlf. 2025 1810 (efter kl. 17.00)
Tilmeldingsfrist 20 marts 2020 kl. 24.00
Mødetid begge dage: Opråb kl. 8 00.
Mødested: Kystvejens Hotel, Kystvej 26, 8500 Grenaa
Ved henvendelse til hotellet http://www.kysthotellet.dk kan
du bestille morgenbuffet, smurte madpakker, kaffe/kage ved
præmieuddeling og festmiddag lørdag aften, ligesom du kan
reservere værelse(r).
Sidste frist for bestilling af værelser, festmiddag og madpakker
er den 14 marts 2020.
Se mere detaljerede oplysninger på www.ruhaar.dk

Foto: Annette Laursen.

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, 9793 61192764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Marktræning i Sevel lørdag den
22/2-2020 kl. 10.00
Tilmelding til Poul Sørensen, 8128
4918 senest 2 dage før.
Lokal markprøve på Mors søndag
den 1/3-2020 kl. 08.30. Mødested
annonceres senere

Tilmelding til Ib Hermansen 6146
1465 eller Ole Brandt 2679 2162
senest den 23/2-2020
Marktræning i Vigsø lørdag den 7/32020 kl. 10.00
Tilmelding til Ib Hermansen 6146
1465 eller Ole 2679 2162 senest 2
dage før.
Marktræning søndag den 15/3-2020.
kl. 10.00 Sted for træning annonceres senere
Tilmelding til Ib Hermansen 6146
1465 eller Ole Brandt 2679 2162
senest 2 dage før.
Marktræning lørdag den 21/3-2020
kl. 10.00. Sted for træning annonceres senere
Tilmelding til Ib Hermansen 6146
1465 eller Ole Brandt 2679 2162
senest 2 dage før

Følg med på hjemmesiden, den
bliver løbende opdateret

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist
Jakobsen, 5176 6490 E-mail: hobro@
ruhaar.dk
Generalforsamling
Generalforsamling 18/2-2020 Hadsund Jagtcenter kl.19.00
Vi vil gerne have, at folk tilmelder sig
af hensyn til smørrebrød
Tilmeld til mig på 5176 6490 eller
hobro@ruhaar.dk

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen
kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Jesper Kjelds, Søholt
Alle 36, 8600 Silkeborg, 6120 1699
E-mail: herning@ruhaar.dk

Jagthunden nr. 1/2020

Kære alle – Ruhår folk i Område
Herning.
Det er med glæde og stor forventning, at jeg overtager hvervet som
områdekoordinator efter Annette
Rasmussen. Efter nogle lidt stille år
i området, har Annette (og hjælpere)
gjort en kæmpe indsats over de
sidste par år. Der er sat gang i rigtigt
mange og gode træningsaktiviteter
og tilbud til medlemmer. Der har
været god tilslutning til aktiviteterne - som eksempel kan nævnes
slæb- og apporteringstræning sidste
sommer (2019) og efterfølgende anerkendte prøve med 48 tilmeldinger.
Både træning og prøve kørte bare
som smurt med ﬁne terræner og højt
humør. En mega stort tak til Annette
(og Ole) for den store og utrættelige
indsats og med forventning om
mange gode timer sammen de kommende år.
Jeg hedder Jesper Kjelds er 55 år
gammel og bor (siden 2016) i
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Foto: Vibeke Gude.

Silkeborg. Jeg er gift med Helle, og
vi har en to år gammel Ruhår (Lille
Skovbo Miki). Jeg har haft stående
hund siden 2004, dog er Miki min
første Ruhår.
Før vi ﬂyttede til Silkeborg, boede vi
i 10 år i Helsinge (Nordsjælland). Fra
1997 til 2006 boede vi i USA, og det
var faktisk der, jeg blev introduceret
og faldt for jagt med stående hund.
Jeg har aner i det vestjyske, idet min
bror bor ved Struer og vi går meget
på jagt sammen (han har også en
ruhår). Jeg har gået på jagt siden
”altid”, idet min morfar tog mig med
ud, så snart det var forsvarligt - og
det var tidligt den gang.
Når jeg ikke er ude med hund,
arbejder jeg i Aarhus VandSelskab
som ingeniør (jeg er uddannet civil
ingeniør).
I foråret 2019 deltog jeg på områdets vegne i det første markprøveinstruktør kursus arrangeret i
fællesskab af Ruhårsklubben og
Münsterlænderklubben. Det var
rigtigt godt og lærerigt. I fortsættelse af kurset håber jeg, at vi kan
få gang i samarbejdet mellem de to
klubber i lokalområdet med fokus
på introduktion til marktræning for
nybegyndere og lettere øvede.
Jeg håber at vi i fællesskab kan
fortsætte de mange træningstilbud,
måske tilføje nye og få endnu ﬂere
(specielt nye) medlemmer aktiveret
fremover. Det er min forventning, at
vi kan få mange og gode aktiviteter i
kalenderen for 2020, og at medlemmer vil møde talstærkt op. Vi vil
gøre en ekstra indsats for at få nye
hvalpeejere, nybegyndere og lettere
øvede engageret med træning. Vi
vil arrangere træning og vejledning,
der passer til deres behov. Vi har jo
i området en stor ﬂok af særdeles
erfarne hundefører, der gerne øser
ud af deres viden. Vi er opsatte på
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at hjælpe og få nye ruhårsfolk godt
i gang.
Vi håber, at vi i samarbejde med
de lokale korthårs- og münsterlænderområder kan øge antallet af relevante aktiviteter og tilbud. Område
Herning dækker jo et stort geograﬁsk
område (der er langt fra Hvide Sande
til Låsby), og det er jo alt andet lige
lettere at komme afsted, når man
skal køre 30 min frem for 60min.
I starten af det nye år (2020) vil
vi invitere til et sæson aktivitetsplanlægningsmøde. Inden mødet
vil vi række ud til medlemmer vedr.
støtte/organisering af de forskellige aktiviteter. Vi opfordrer allerede
nu interesserede i at melde sig til
undertegnede.
Aktivitetskalenderen (område
Herning) for 2020 vil snarest derefter
blive slået op på hjemmesiden.
Den endelige aktivitetsliste er
derfor ikke klar, men planen er at
vi vil forsøge at tilbyde følgende
trænings/prøve aktiviteter:
- Forårsmarktræning (nybegyndere,
lettere øvede og øvede)
- Lokalmarkprøve
- Ræveslæbstræning (nybegyndere,
lettere øvede og øvede)
- Anerkendt ræveslæbsprøve
- JET 1 træningsdag og efterfølgende anerkendt testdag
- Schweisstræning
- Slæb- og apporteringstræning
- Anerkendt slæb- og apporteringsprøve
- Træning til fuldblodsprøve
- Sensommermarktræning (nybegyndere, lettere øvede og øvede)
- Lokal markprøve
- Førstehjælpskursus til dig og din
hund
- Måske en aften eller to hvor vi inviterer et kendt ansigt til at
holde et spændende og medrivende foredrag

Område Fyn:

Nykøbing Falster området:

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

Kontaktperson: Anders Juliussen, Lymosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844
E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller
andersjuliussen@yahoo.dk

HUSK at tilmelde dig område Fyns
mailliste. Det meste kommunikation 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
2384 0219
John Vinsbøl, Kaj Munks Vej 2,
4700 Næstved 2888 5173. E-mail:
slagelse@ruhaar.dk

Når nu du læser dette og får lyst
til at engagere dig som hjælper/
instruktør/tovholder på en eller ﬂere
af disse aktiviteter eller du måske
har en god ide til en anden interessant aktivitet, så ring/skriv med det
samme.
Vi kan kun få disse aktiviteter i
kalenderen, når medlemmer vil gøre
en indsats, og vi kan kun afholde aktiviteterne når medlemmer tilmelder
sig og møder talstærkt op.
Med jægerhilsen
Jesper Kjelds

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
Foto: Vibeke Gude.
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Lydigheds- og apporteringstræning
Ridehuset Steffensmindevej 2, 4840
Nr. Alslev. Start den 21.01.20 fra kl.
19-20, tilmelding til acsec@dadlnet.
dk
Lokal forårs markprøve 07.03.2020
kl. 8.30,
Grevens vænge alle, 4700 Næstved
tilmeld til Bjarne Bendtsen, stubyvej9@gmail.com

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak, Søndre
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
OBS: der vil også være løbende
opdateringer på Facebook gruppen
“Stående hunde Bornholm”,
da vi har et tæt samarbejde med de
andre stående jagthundeklubber på
Bornholm.
Mvh. Bente

KORTHAARKLUBBEN

Formand:
Per K. Kristophersen, Engtoften 21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25.
e-mail: formand@korthaarklubben.dk.
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær
157, 7190 Billund. Tlf. 40 92
42 60.
e-mail: kasserer@korthaarklubben.dk.
Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30,
Torsted, 6980 Tim. Tlf. 22 10
72 87.
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Aktiviteter 2020
4.-5. april: Hovedprøve, Give.
20. juni: Familiedag, Stillinge
Jagtforening.
8. august: Bredsten udstilling,
Bredsten.
26. september: Efterårsvinderklasse.
Ræveslæb og schweissprøver.
Læs mere på hjemmesiden.
Generalforsamling 2020
Afholdes lørdag d. 22. februar
2020 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle. Indbydelse og
dagsorden kan ﬁndes på www.
korthaarklubben.dk.

Foto: Annette Laursen.

Give-pr¯ven 2020
Korthaarklubbens hovedprøven
afholdes lørdag d. 4. og søndag
d. 5. april 2020.
Mødested: Filskov Kro,
Amtsvejen 34, Filskov, 7200
Grindsted.
Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Engtoften 21, Læsten,
8920 Randers NV. Tlf. 2149
6925
E-mail: give@korthaarklubben.
dk.
Terrænansvarlig: Niels Erik
Kromann, Østerhovedvej 1,
7323 Give. Tlf. 4036 1861.
Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde og åben
klasse-hunde.
Klubben opretter et løbsk
hold for tæver (Rødt Hold),
såfremt der er minimum fem
løbske tæver. I så tilfælde må
man må forvente et mix af
unghunde og åbenklasse på
det Røde Hold med følgende
klausul: Løbske tæver må først
luftes ved ankomst til terræn
for afprøvning. På tæveholdet
kan også deltage andre tæver,
der ikke er løbske. Disse tævers
førere vil blive informeret om,
at der på holdet deltager løbske
tæver. De er dermed afskåret
for senere at kunne indsende
en klage over, at disse løbske
tæver evt. kan have haft en negativ indﬂydelse på deres hundes præstationer. Det er derfor
frivilligt for nævnte tævers
hundeførere, om de vil starte
på dette specielle tævehold.
Det vil ikke være muligt for
løbske tæver fra det røde hold
at deltage i matchningen.
Søndag gælder det international vinderklasse, der vil blive
afviklet som to sideordnede
prøver, hvis antallet af hunde
ved tilmeldingsfristens udløb
er på 50 eller derover. Hunde
fra om lørdagen, der kvaliﬁcerer
sig til vinderklasse, får også
mulighed for at deltage.
Mødested og -tid begge dage:
Filskov Kro kl. 8.00. Mød i god
tid og henvend dig i teltet ved
indkørslen til Filskov Kro for at
få oplyst, hvor du skal parkere.
Morgenkaffe kan købes begge
dage fra kl. 7.00. Frokost

Foto: Jakob Albæk.

i terrænet lørdag, hvortil
madpakker à kr. 42,00 kan
bestilles forud på mail (give@
korthaarklubben.dk) eller tlf.
til prøvelederen. Skal afhentes
og betales ved betjeningen på
Filskov Kro om morgenen. Der
tages forbehold for prisændringer for maden.
Vi samles lørdag kl. 18.30 til
festmiddag på Filskov Kro.
Herunder uddeling af præmier
og pokaler. Middagen koster
kr. 220,00 (klubben giver et
tilskud på 100 kr.). Tilmeldingen til middagen skal sendes
til prøvelederen på mail (give@
korthaarklubben.dk) eller tlf.
senest d. 30.03.2020. HUSK!!!
De bestilte spisebilletter til
festmiddagen lørdag aften
SKAL afhentes og betales om
morgenen ved betjeningen på
Filskov Kro eller ved aftale med
kassereren.
International vinderklasse
søndag starter præcis kl. 8.00.
Frokost på Filskov Kro ca. kl.
12.00. Der kan købes Gryderet à
kr. 100,00. Bestilles om morgenen. Afslutning kl. ca. 16.00 på
Filskov Kro.
Tilmelding. Vær OBS på at
tilmeldingen til prøven skal
ske online via Hundeweb. Se
hjemmesiden hvor der er link til
Hundeweb. Tilmelding senest
søndag d. 30. marts 2020.
Bemærk: Ungdomsklasse: For
hunde, der på prøvedagen er
fyldt 10 måneder, og som ikke
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er fyldt 24 måneder.
Gebyr kr. 350,- for såvel unghundeklasse, åbenklasse og
international vinderklasse.
OBS: Det er muligt at stille i
åbenklasse, uanset hvor mange
1. præmier hunden tidligere har
opnået i denne klasse. Husk:
Resultatbog for unghunde
og åben klasse hunde skal,
såfremt man ønsker resultatet
indført, aﬂeveres om morgenen.
Angående overnatningsmuligheder kan bl.a. henvises til
følgende: Filskov Kro 75348111
(ikke hunde på værelserne),
Grindsted Campingplads
75321751, Bed & Breakfast,
Give 75735744, LangelundApartments 21854203 (ikke
hunde i lejlighederne). Omme
Å Camping 75341987 (hunde
tilladt i hytterne).
Vi håber at alle, såvel hundeførere som dommere, vil
bidrage til, at vi får en god
prøve og ligeledes håber vi på
stor tilslutning til festmiddagen lørdag aften.
Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Per Kaa Kristophersen, Prøveleder / Niels Erik Kromann,
Terrænansvarlig
Dommere Give 2020: Er ikke
på plads.

Sponsor:
Kromix Hundefoder
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Forårsmarkprøve:
Prøven afholdes lørdag d. 7. marts
2020 kl.8.30. Mødested: Grevensvænge Allé 1, 4700 Næstved.
Dommere: René Jørgensen og Kim
Nielsen. Terrænledere: Henrik WolffSneedorff og Bjarne Jensen. Tilmelding til Bjarne Bendtsen på mail:
stubyvej9@gmail.com. Gebyr: 250 kr.
som betales ved fremmøde.

Aktivgruppen Syd- & Sønderjylland
Anerkendt ræveslæbsprøve holdes
søndag den 23. februar kl. 10,00.
Tilmelding via hundeweb. Prøveleder
Martin Ellegaard 29807873.
Marktræning/ Seminar: Afholdes
lørdag den 22. februar kl. 08.00.
Vi starter dagen med teori om det
at føre hund på marken. Vi mødes
på Sekkelundvej 3, Christiansfeld.
Tilmelding til Andreas Andersen på
24 77 92 52. Sidste tilmelding 7 dage
før træning. Max 12 hunde. Pris: kr.
100,00 inkl. morgenkaffe. HUSK
madpakke. MobilePay 630751
Afholdes lørdag den 29. august kl.
08.00. Vi starter dagen med teori
om det at føre hund på marken. Vi
mødes på Sekkelundvej 3, Christiansfeld. Tilmelding til Andreas
Andersen, mobil 24 77 92 52. Sidste
tilmelding 7 dage før. Pris: 200.00
kr. inkl. morgenkaffe og fugle. HUSK
madpakke. MobilePay 630751.
Tøserne med korthåret hønsehund:
Lørdag den 22. og søndag den 23.
august ved Ribe. Kom og vær sammen med alle os andre tøser med
korthåret hønsehund. Vi vil i teori
og praksis gennemgå forskellige
aktiviteter med hund, hygge os - alt
sammen uden mænd (næsten).
Aktiviteten er for alle i hele landet.
Ved interesse kontakt: Annika Rytz
tlf.: 28930791.
Lokal racedyst ved Esbjerg. Afholdes i juli, vi skal bruge 4 unghunde
og 4 åbenkl. hunde. Ved interesse
kontakt Leif.

Aktivgruppen Aalborg
Marktræning og generalforsamling:
Lørdag d. 15. februar, kl. 9.
Mødested: Hjallerup Jagtforenings
lokaler, Kærsgaard Engvej 15, Hjallerup.
Tilmelding til Bjarne Jacobsen, på tlf.
2028 9469 eller Jens Ole Sørensen på
tlf. 4010 2613.
Medbring madpakke og drikkelse.
Generalforsamling: kl. 14 - Hjallerup Jagtforenings lokaler. Alle er
velkomne.
Marktræning: Søndag, 23. februar kl.
9. Mødested: Hos Henning Skriver,
Simestedgårdsvej 1, Barmer.Med
madpakke og drikkelse.
Tilmelding til Villy Andersen, tlf.
2223 9295 eller Thomas Mortensen,
tlf. 4042 8607.
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Mødested: Trekantskoven, Skovsgårdsvej, Hals.
Onsdag 15. april kl. 18.30
Onsdag 22. april kl. 18.30
Onsdag 29. april kl. 18.30
Onsdag 6. maj kl. 18.30
Onsdag 13. maj kl. 18.30
Der afholdes evt. anerkendt ræveslæbsprøve.
Vand- og apporteringstræning:
Mødested: Langholt søer, Vestvej,
Langholt.
Onsdag 20. maj kl. 18.30
Onsdag 27. maj kl. 18.30
Onsdag 3. juni kl. 18.30
Onsdag 10. juni kl. 18.30
Onsdag 17. juni kl. 18.30
Onsdag 24. juni kl. 18.30
Vand- og slæbstræning:
Mødested: Langholt søer, Vestvej,
Langholt.
Onsdag, 29. juli kl. 18.30
Onsdag, 5. aug. kl. 18.30
Onsdag, 12. aug. kl. 18.30
Onsdag, 19. aug. kl. 18.30
Onsdag, 26. aug, hvor der afholdes
anerkendt apporteringsprøve.

Studiekredsen af 1968
Marktræning med ruhaarsklubben:
Lørdag d. 22. februar kl. 08.00.
Tilmelding til Martin Nielsen mobil
5190 9562 senest d. 14. februar. Vi
mødes ved Vallensbækjagtforening.
Markprøve: Søndag d. 23. februar kl.
08.00 afholder vi den årlige markprøve. Adressen er Kirke Stillinge,
Bildsøvej 211, 4200 Slagelse. Pris
medlemmer 175 kr., ikke medlemmer 250 kr. der er morgenmad med
i prisen.
Schweisstræning:
Der afholdes schweisstræning d. 29.
februar og 5 gange frem. Mødetid
kl. 9. Mødested Bjerstedbyvej, 4450
Jyderup. Tilmeldning til Carl-Kristian
Thomsen, tlf. 2034 9430. Pris 300 kr,
pr. gang.

Foto: Annette Laursen.
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Schweissprøve:
Der afholdes schweissprøve d. 18.

april 2019 kl. 9. Mødested Bjerstedbyvej, 4450 Jyderup. Tilmeldning via
hundeweb. Korthåret hønsehunde
har fortrinsret har fortrinsret. Der
vil være 3 timers 400 m og 20 timer
400 meter spor, samt 20 timer og
40 timer 1000 m. Mere info kontakt
Carl-Kristian Thomsen, tlf. 2034
9430.
Schweissprøve:
Der afholdes schweissprøve d. 18.
juli 2019 kl. 9. Mødested Bjerstedbyvej, 4450 Jyderup. Tilmeldning via
hundeweb. Korthåret hønsehunde
har fortrinsret har fortrinsret. Der
vil være 3 timers 400 m og 20 timer
400 meter spor, samt 20 timer og
40 timer 1000 m. Mere info kontakt
Carl-Kristian Thomsen, tlf. 2034
9430
Træning på Fælleden Holbæk:
Opstart i maj. Der vil være mulighed
for at træne på fælleden på torsdage. Bemærk at dette er selvtræning med ligesindede medlemmer
og ingen koordineret træning. Derfor
medbringes selv apporteringsemner
til træningen. Mødested: Oldvejen/
Nyvang, Holbæk.
Roskilde Dyrskue 5 – 7. juni. Har du
lyst til at stille din hund på vores
stand, ring og tilmeld dig til Leif
Ekelund Jensen på tlf.: 23389618. Din
hund skal være vant til mange mennesker og være rolig og omgængelig.
Vi sætter standen op den 4. juni.
Familiedag – korthaarklubben:
Lørdag den 20. juni 2019 kl. 09.00
ved Slagelse. Mere info herom senere på klubbens hjemmeside.
Familiedag:
Søndag den 21. juni kl. 09.00 ved
Køge Herfølge Jagtforening, Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge. Der vil på
dagen være anerkendt apporteringsprøve samt ræveslæb. Mere herom
senere på facebook, mail og www.
korthaar.dk.
Vand, slæb og apporteringsprøve:
Søndag d. 2. august kl. 09.00. i
Gundsømagle. Afholdes igen i år hos
John Christensen, Rishøjsgårdsvej
16, Gundsømagle, 4000 Roskilde.
Der vil være plads til 10 hunde, der
er fortrinsret for medlemmer af
studiekredsen øvrige kontinentale
racer er velkommen. Pris 150 kr. for
medlemmer af studiekredsen og 200
for ikke medlemmer. Prisen er inkl.
morgenmad og Frokost. Tilmelding
til John Olsen tlf.: 28331110 eller
mail.: iceolsen61@gmail.com senest
d. 30. juli. Der vil igen i år blive tændt
op i grillen.
Mini Country Fair – Hubertushuset:
Har du lyst til at stille din hund på
Korthaarklubbens stand, ring og
tilmeld dig til Martin Nielsen på
tlf.:51909562. Din hund skal være
vant til mange mennesker og være
rolig og omgængelig.
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Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700
Brønderslev. Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen,
Bragenholtvej 50, Langholt, 9310
Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469. E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk. Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn:
Opdelt i 5 mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen,
Bønnerupvej 13, Bønnerup, 8585
Glesborg, tlf. 61 74 17 06.
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 8520 Lystrup, tlf. 86 22
30 58. Jørgen Virring Jensen, Skårup
Kirkevej 2, Fruering, 8660 Skanderborg, 60 81 45 06. E-mail: aarhusomraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Laila Bilberg, Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad, tlf. 20 10
69 17. E-mail: midtogvestjylland@
korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen,
tlf. 23 38 96 18. E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn
tlf. 23102727. E-mail: kobenhavm@
korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54 38
54. E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klokkervangen 20, 4983 Dannemare, tlf.
42 33 18 42. E-mail: storstrommen@
korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg,
Lærkevej 10, 3782 Klemensker, tlf.
29 90 90 74. E-mail: bornholm@
orthaarklubben.dk

DANSK
MÜNSTERLÄNDER KLUB

Formand:
Rune Riishøj, Over Spangen 6,
7800 Skive. Tlf: 22 84 83 65.
email: riishojdmk@gmail.com
Kasserer:
Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby. Tlf. 40 36
16 35.
e-mail:langholmgaard@gmail.
com
Klubredaktør:
Send indlæg til:
bestyrelse@dmk-online.dk

www.dmk-online.dk

Sæt kryds i kalenderen
Årets store brag af en holdapportering der i år afholdes på
Fyn den 13.-14. juni. Den 14.
juni afholdes der ligeledes
SJD’s udstilling i Vissenbjerg.
Alle tiders mulighed for en
fantastisk weekend, med
socialt samvær, apportering
og udstilling.

Godt nytår
Julegrisen er færdig med at
hygge sig i staldens varme hø,
og den ligger nu pænt og varmt
i vores maver. For at sikre os,
at vi er klar til julen i 2021,
kræver det at vi kommer ud og
bevæger os. Vores münsterländere trænger formentlig til
noget træning og lydighed efter
jagtsæsonen, og på den måde
giver vores ﬁrbenede ven os
alle mulighederne for, at vi får
”brændt grisen af”. Alle områder står klar til at tage imod jer,
uanset om I er nye eller erfarne,
med forskellige typer af tilbud
indenfor lydighed, apporteringstræning, marktræning,
schweisstræning m.m.
Pia Nielsen har været redaktør for münsterländerne på
Jagthunden i 10 år og har efter
et langt virke valgt at stoppe

fra 1. januar. Pia, tusind tak for
dit store arbejde på Jagthunden
igennem de mange år. Det har
til tider været udfordrende at
skaffe materiale, men du har
altid formået at få skabt spændende og relevante specialklubsider. Vi håber, at du efter en
”kortere” pause igen er klar på
noget spændende specialklub
arbejde.
Vi har igennem længere tid
søgt en erstatning for Pia, men
desværre har det ikke været
muligt. Indtil der har fundet
en erstatning, vil bestyrelsen
varetage opgaven.
Vores aktivitetsniveau har de
seneste år været stigende. Lad
os fortsætte trenden i det nye
år. Vi har et enestående sammenhold i klubben, hvor vi på
tværs af landsdele uanset alder

og erfaring mødes, og får det
bedste ud af vores hunde og
vores sammenhold.
Vi har haft nogle fantastiske
år ved Familien Lønne i Ballum i forbindelse med vores
forårsmarkprøver. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at sige
tak til hele Lønne familien i
Ballum og alle deres hjælpere.
Vi har haft nogle unikke år, som
I i Ballum kan være stolte af, og
som vi, i DMK vil huske tilbage
på. Til alle medlemmer, benyt
muligheden for at deltage på
forårsmarkprøven i Ballum den
21-22 marts. Vi har altid en
forrygende weekend, med god
stemning og ﬂotte oplevelser.
Vi glæder os til at se jer
Rune Riishøj

Hovedpr¯ve ved Ballum
For tredje år i træk afholdes
Dansk Münsterländer Klubs
forårsmarkprøve i de smukke
og vildtrige terræner omkring
Ballum-Rejsby i det sydvestlige
Sønderjylland.
Tonny Lønne og hans stab har
skabt nogle fantastiske rammer med mulighed for afvikling
af markprøver på mere end
2.000 ha. omkring marsken og
med Vesterhavet som kulisse i
baggrunden.
Program:
Lørdag den 21. marts 2020
Unghunde og åben klasse
(hovedprøve)
Søndag den 22. marts 2020
Unghunde og åben klasse
(ekstra) samt International
Vinderklasse.
Tilmelding foregår på hundeweb. Tilmeldingsfrist søndag
den 8. marts 2020.

Lørdag og søndag bliver der
etableret rene tævehold, så
løbske tæver også har mulighed for at deltage. Kontakt prøveleder Peter Katholm i så god
tid som muligt, hvis du konstaterer, at din tæve er løbsk.
Mødested: Ballum Multihus,
Vestervej 10B, 6261 Bredebro.
Mødetid: Senest kl. 08.00.
Afgang til terræner forventes
kl. 08.30.
Der vil være morgenkaffe og
rundstykker fra kl. 07.30 (husk
tilmelding til forplejning).
Frokost lørdag spises i terrænet.
Frokost søndag spises i terrænet (unghunde og åben klasse)
og i Ballum Multihus
(International Vinderklasse).
Lørdag aften afholdes en fælles middag, hvor der lægges op

Foto: Søren Reinholdt.

til en hyggelig aften. Øl, vand
og vin vil kunne købes til særdeles fordelagtige priser.
Læs mere om bestilling af forplejning og eventuelt overnatning på www.dmk-online.dk

Bukketræf 7. – 9. august 2020

Foto: Annette Laursen.

Kun for MÆND, og deres
münsterländer. Det FINURLIGE,
FABELAGTIGE, FANTASTISKE,
FARVERIGE og FESTLIGE Bukketræf for MÆND med münsterländer løber af stablen i weekenden
den 7.-9. august 2020.
Der er tidligere afholdt bukketræf i 2018 og 2019, og det er
bare så hyggeligt, at vi fortsætter
i 2020:

I det lune Vendsyssel, langt
væk fra næsten alt, undtagen
det vigtigste: den vidunderlige
natur. Her er der er højt til himlen
og masser af godt humør, godt
kammeratskab og hundearbejde
i top.
Gå ikke glip af muligheden for
at træne sammen med andre
mænd, og deres allerbedste ven.
Mere detaljeret program følger,
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men der vil være masser af seriøs
og spændende træning, hvor
du og ikke mindst din hund kan
blive udfordret, uanset hvilket
niveau I er nået til.
Husk: Arrangementet er forbeholdt mandlige medlemmer af
Dansk Münsterländer Klub.
Læs mere på www.dmk-online.
dk
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KLUBBEN FOR
GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Formand:
René Ahm-Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel.
Tlf. 60 67 77 78.
e-mail: rene@ahm-hansen.
dk.
Kasserer:
Iver Krogh, Jylland, Bramdrupvej 90, 6040 Egtved
40 92 44 54/75 55 32 02
e-mail: iverkrogh@gmail.com
Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel.
Tlf. 60 67 77 76.
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.
dk

www.gdh.dk

Jagtlig vurdering
Hvis du gerne vil have din hund
i avl, skal den jagtligt vurderes.
Det kan ske ved, at din hund
Har bestået eller opnået en
præmiering på en jagtlig prøve
i Danmark, Norge og Tyskland,
der indbefatter skud.
Eller får en kritik fra en markprøve, der kan gøre det ud for
en jagtlig vurdering, samt en
skudtest.
Eller bliver jagtligt vurderet.
Jagtlig vurdering foregår i forbindelse med marktræning. –se
under aktiviteter
Tilmelding til Sjælland Torben
B Hansen, torbenbhansen@
gmail.com. Sønderjylland
Lars S. 21273315. Midtjylland
Kim Sørensen, 40526642 ks@
dent.au.dk. Fyn Kenth Lange
65967747, mail: kenthlange@
gmail.com
Har du andre spørgsmål vedr.
avl er du velkommen til at
spørge vores avlsråd: Henrik
Frost Rasmussen: 56941931
– 21260931, frost_rasmussen@mail.tele.dk, Stine Julø:
20852989, stine@sadelmageriet.dk, Sanne Brasholt:
20896709, sbrasholt@mail.com
og Heidi Harboe: harboe@os.dk
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Klubbens hovedpr¯ve 2020
Der indbydes hermed til
klubbens årlige hovedprøve
søndag den 5. april 2020 på
Gunderslevholm Gods, som
ligger i smukke omgivelser på
Sjælland. Det er et nyt terræn
i klubregi, hvor der er en god
bestand af fugle. Niels Hardy
har støvet terrænerne op og er
dermed manden bag det store
arbejde i at ﬁnde terræner og
terrænledere. Med en ildsjæl
som ham er det muligt igen at
kunne holde klubbens hovedprøve på Sjælland.
Der vil blive oprettet ﬁre hold
med 10-12 hunde på hvert hold.
Hvis der tilmeldes ﬂere en 48
hunde, vil der blive trukket lod
om pladserne blandt de hunde,
der er rettigdigt tilmeldt. Gammel Dansk Hønsehunde vil
forlods blive godtaget

type: Markprøve for stående
jagthunde, derefter vil du blive
guided igennem tilmeldesen.
Der kan tilmeldes i klasserne:
unghund, åbenklasse og vinderklasse. Der vil ligeledes blive
lavet et hold for løbske tæver.
Yderligere oplysninger:
Der serveres kaffe og rundstykker samt en Gammel Dansk kl
8.00. Afgang til terrænerne kl
9.00
Madpakker til frokost kan
bestilles til 33 kr. Ligeledes vil
der være mulighed for køb af øl
og vand.
Efter prøven er klubben vil
klubben være vært for pølser
og brød.
Af hensyn til kokken er det
nødvendigt med tilmelding til

pølser og brød samt bestilling
af madpakker til prøveleder
Kim Sørensen på mail senest
d. 29/3.
Overnatning:
Har du brug for overnatning
med din hund anbefaler vi
følgende muligheder:
Vandrehjem i Skelby, Depotet
tlf. 26209719 www.depotetsusaa.dk og
Hørhavegården
Bed&Breakfast Tlf. 29292622
www.hoerhavegaarden.dk
Tilskuere er meget velkomne!
Håber at se rigtig mange af
jer til årets store begivenhed i
klubben.
Med Venlig hilsen
Prøveleder Kim Sørensen

Mødested: Gunderslevholm,
Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle, Kl. 8.00.
Prøveleder: Kim Sørensen,
Høvejen 2A, 8940 Randers SV,
Mobil.: 40526642. Mail.: ks@
dent.au.dk
Tilmelding og betaling: Sidste
tilmelding d. 29/3-20 via hundeweb (www.hundeweb.dk) se
under aktiviteter – arrangør:
Klubben for Gammel Danske
Hønsehund. Herefter prøve-

Sådan skal det gøres! Laura rejser præcist en agerhøne. Foto: Kenneth Hansen.

Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling
lørdag den 25. april 2020 kl. 15:00 i Nyborg.
Generalforsamlingen holdes i Nyborg Idrætsog Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800
Nyborg.
Dagsorden, jf. vedtægternes § 11
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af mindst 2 stemmetællere
4 Forelæggelse og godkendelse af formandens
beretning
5 Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet
6 Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge)
7 Behandling af indkomne forslag
8 Valg af formand. René Hansen (Jylland)
(genopstiller)
9 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum
2 fra Jylland (minimum 1 hvis formanden
Jagthunden nr. 1/2020

vælges fra Jylland)
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på
valg:
Troels Djælund (Sjælland) (genopstiller
ikke)
Iver Krogh (Jylland) (genopstiller)
Kim Sørensen (Jylland) (genopstiller)
10 Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn
og 1 fra Sjælland)
11 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12 Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 6 uger (13/3 2020) før generalforsamlingens afholdelse.
Til generalforsamlingen vil der blive serveret
kaffe og kage.
Bestyrelsen.
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Historie og fremtid for den stående jagthund

Erik Petersen. Foto: René Hansen.

Lørdag d. 25. april 2020 kl
13.00-14.30 - forud for dette års
generalforsamling - har bestyrelsen inviteret Erik Petersen
som oplægsholder til at berige
os alle med sin store viden om
de stående jagthunde. Erik er
en vaskeægte ildsjæl, der vir-

keligt brænder for de stående
jagthunde.
Til trods for at Erik efterhånden har været en særdeles aktiv hundesportsmand i rigtigt
mange år, brænder han fortsat
for sagen og er en meget aktiv
og ﬂittig initiativtager, som vi
alle kan lade os inspirerer af i
det frivillige foreningsarbejde.
Af de mange kasketter Erik
har på for nuværende kan nævnes følgende:
Eksteriørdommer for gruppe 7.
(har bedømt stående jagthunde i en årrække i ﬂere
forskellige lande på såvel store
internationale udstillinger, som
mindre udstillinger)
Markprøvedommer
Museumsdirektør (Initiativtager til og ansvarlig for ”Museet
for stående jagthunde” – læs
mere på https://www.sjid.dk/
media/1166/jagthunden-okto-

ber-18.pdf)
Medstifter og initiativtager
til stiftelsen af ”Midtjysk
jagthundeklub”, vel nok må
være den nyeste jagthundeklub
i Danmark
Webmaster på SJD´s hjemmeside
Har været bestyrelsesmedlem
i DKKs hovedbestyrelse
Har været formand for DKKs
udvalg for stående jagthunde,
herunder en drivkræfterne bag
det seneste VM for stående
jagthunde i Danmark.
Stiftede Kennel Åens tilbage
i 1979
Og alt det jeg har glemt at
nævne
Erik vil helt sikkert kunne
udfordre os på vores egen
opfattelse af de Gamle Danske
Hønsehunde, herunder den udvikling racen har gennemgået

historisk – både eksteriørmæssigt og jagtligt. Han er er en af
de få, der både er eksteriørdommer og markprøvedommer.
Erik har ved ﬂere lejligheder
bedømt Gamle Danske Hønsehunde såvel på marken som i
udstillingsringen.
Han kan derfor hjælpe os med
at anlægge et meget vigtigt
helhedsperspektiv på vores
hunde, frem for den til tider
lidt polariseret opfattelse, vi
nogle gange møder, at enten er
vores hunde udstillingshunde,
markprøvehunde, jagthunde
eller familiehunde. De Gamle
Danske Hønsehunde skal
kunne være det hele.
Vi glæder os til at se jer alle til
en interessant og lærerig stund
i selskab med en vidende,
munter og hyggelig ildsjæl.
Vi ses
Bestyrelsen

Dyrlægen gav gode råd om f¯rstehjælp
Hvordan forholder vi os, når der
pludselig sker noget med vores
hund midt i jagten, på turen i
hundeskoven eller på en almindelig søndag derhjemme? Hvad
kan vi selv gøre, og hvornår skal
vi kontakte dyrlægen?
Ja, vi er nok et par stykker, der
har fået lagt vagtdyrelægens
nummer i mobilen og har købt
os et ’førstehjælps-kit’ til
vores ﬁrbenede venner efter et
spændende klubarrangement i
Solrød med en meget veloplagt
dyrlæge.
Martin Vedel Bruun er vagtdyrlæge ved Ølby Dyrehospital,
og han stillede op med en grundig gennemgang af de almindeligste skader, og hvordan de
kan behandles eller i bedste
fald forebygges.
Vi var godt 40 deltagere, som
sad bænkede i det store mødelokale hos Dansk Kennelklub
i Solrød en hverdagsaften i
november. Her blev der noteret
ﬂittigt, stillet spørgsmål og
drukket en masse kaffe, mens
vi blev klogere.
Martin forklarede, hvordan
man giver en hund kunstigt
åndedræt, hvordan man forholder sig til små og større skader,
brækkede lemmer, øjenskader,
bidsår, hedeslag og meget
mere. Samtidig ﬁk vi inspira-

tion til hvilke typer af salver,
saltvand og sakse, det kan
være smart at ligge inde med,
hvis uheldet er ude.
Luda og Molly var aftenens
”demohunde”. De lagde krop
til, når Martin skulle vise
skylning af øjet, anlæggelse af
forbindinger, forskellige undersøgelser af hunden mm. De tog
behandlingerne og rampelyset
meget pænt og trissede ellers
rundt og blev nusset af alle de
rare hundemennesker.
Efter halvanden intensiv time
med dyrlægen var der en kort
dialog med Torben Hansen og
Troels Djælund fra bestyrelsen.
De slog først et slag for, at
hanhundeejere kontakter avlsrådet for at få deres hunde klar
til hanhundelisten. Bagefter
havde de en god snak med forsamlingen om, hvilke tilbud fra
klubben, der er behov for. Her
stod fælles træninger og kurser
højt på ønskelisten.
Dyrlægearrangementet er
efterfølgende blevet tilbudt i
Holstebro og Rødekro med de
lokale dyrlæger; Peter Ransborg og Gunvor Vibe.
Tak for virkelig relevante
klubarrangementer og en stor
tak til dyrlægerne, som stiller
op.
Ninna Falck

Vat mellem tæerne beskytter poten, når den skal forbindes. Foto: Ninna Falck.

Gode ting til et førstehjælps-kit
Natriumklorid 0,9% (saltvand) til skylning af sår, øjne, bid mv.
0,05% klorhexidin-opløsning til overﬂadisk desinfektion af sår,
bid mv.
Helingsstimulerende salve (honningsalve) til sår, rifter mv.
Vat, gaze, tamponer og potesok til forbindinger.
Pincet, saks, ﬂåttang, negleklipper samt lille plastsprøjte til
saltvandsskylninger.
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GDH g¯r det stadig godt på de jagtlige pr¯ver
GDH har de sidste par år har
haft stor fremgang i antallet
af præmieringer på de jagtlige
prøver. 2019 lever ikke helt op
til de foregående års fremgang.
Året før (2018) var der 87 præmieringer fordelt på 11 jagtlige
prøver. Hvor i 2019 har vi lige
rundet de 50 præmieringer på
ni prøver. Dette er det laveste
antal præmieringer inden for de
sidste tre år. Men det til trods
er der stadig opnået meget
ﬂotte resultater eksempelvis
er der ﬂere GDH’er, som har
kvaliﬁceret sig til vinderklasse
og samlet opnået en enkelt
vinderklasseplacering mere end
det har været tilfældet tidligere
år.
Trods tilbagegangen er en ting
dog sikkert: De Gamle Danske
Hønsehunde viser sig stadig
ﬂot frem rundt omkring: Til
træning, på prøver, og ikke
mindst på jagterne. Flere og

Jagtprøve:
Schweissprøve 400m/3timer
Markprøve Unghundeklassen
Markprøve åben klassen
Brugsklasse
International Vinderklasse/Vinderklasse
DJU Apporteringsprøve
Jægerforbundets udvidet apporteringsprøve
DJU Slæb og apporteringsprøve
NoseWork Klasse1

ﬂere rundt i det ganske land
bliver imponeret over vores
race. Flere og ﬂere opdager
potentialet hos vores danske
nationale race har og roser hundene for godt hundearbejde.
Så fortsæt endeligt jeres gode
arbejde derude, med at få vist
jeres dejlige Gamle Danske
Hønsehunde!
Og held og lykke på de jagtlige
prøver fremadrettet! Det bliver
spændende, at se hvad 2020
bringer.

1.præmie
2
1
6
1.vinder

3

2.præmie

3.præmie

1
7

1
5
3

2.vinder
8 bestået
3 bestået
6 bestået
1

4.vinder

Er du og din hund klar til årets jagtlige prøver Foto: Benny Fischer.

Den fjerde blev en gammel dansk h¯nsehund
For mig er jagt med hund det
bedste, der ﬁndes. Jeg har
haft ﬁre forskellige stående
jagthunde og Zinga er min
første GDH. Samarbejdet
mellem hund og fører er noget,
jeg sætter højt, og der er
ikke noget bedre end at løse
forskellige opgaver sammen
med sin hund. Det handler om
teamwork og venskab. Zinga
har ret hurtigt forstået, at jagt
er et samarbejde mellem hund
og fører.

Venter spændt på andetræk. Foto:
Betina Riel.
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Nu er Zinga tre år, og jeg
husker allerede mange gode
situationer. Vi har haft utallige gode stande med fasaner,
agerhøns og endda enkelte
skovsnepper. Jeg har skudt
mange fugle for hende, men
de historier jeg husker bedst,
er hvor Zinga har udmærket
sig med nogle gode og svære
apporteringer.
En kold vinterdag på Holmene
mellem Tystrup og Bavelse
sø, var vi inviteret på ande- og
gåsetrækjagt. Vi tog plads for
enden af holmene, lige hvor de
to søer mødes med en kanal.
Først kom der en gråand, som
jeg skød. Zinga hentede den i
vandet og aﬂeverede ﬁnt i min
hånd. Det begyndte hurtigt
at blive mørkt, og jeg så mere
på Zingas hoved end i luften.
Zinga ser og hører nemlig meget bedre ænderne end jeg, og
når hun pludseligt har hurtige
hovedbevægelser, er der ænder
i luften. Der kom endnu en
gråand, som jeg skød i kanalen
og Zinga gentog øvelsen.
Nu gik det stærkt, og pludselig
trak der en ﬂok grågæs ind over
hovedet på os. Vi lå næsten

ﬂadt nede på jorden begge to,
hånd i pote, og da jeg rejste
mig og skød efter den laveste
gås, ﬁk jeg desværre kun ramt
den i vingen. Den ﬂøj langt på
stive vinger, og landede nok
300-400 meter væk i nogle siv
langt ude på holmene. Gåsen
var nu kun en lille sort prik i
horisonten, og jeg mistede den
af syne. Øv øv. Den bliver svær
at ﬁnde, tænkte jeg, og jeg
kiggede ned på Zinga. Hun sad
utroligt pænt og ventede med
stift hoved direkte mod gåsens
ﬂyveretning.
Hun ventede bare tålmodigt
på ordre om apport, for hun
havde nemlig også fulgt gåsen
hele vejen - også længere end
jeg kunne se. Jeg tænkte, det
er umuligt, men prøvede med
håbefuld stemme med ordren:
– Apport Zinga. Hun styrtede
afsted i en hulens fart, nærmest som en forløsning.
Det var nu også begyndt at
blive mørkt, og tiden gik. Det
føltes som en evighed, men jeg
gav hende god tid. Jeg tænkte,
det nok var for svært for hende.
Jeg tænkte også på den stakkels gås med brækket vinge,
som nok blev til rævens måltid.
Pludselig kom Zinga gående
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med oprejst hoved og gåsen i
munden. Pavestolt satte hun
sig ﬁnt og aﬂeverede gåsen til
min hånd. Nu var det blevet
helt mørkt, og vi skulle pakke
sammen.
Men hvor var den ene af de to
gråænder? Den var væk! Zinga
kiggede bebrejdende på mig.
Nu husker jeg pludselig,
at inden jeg skød gåsen, var
Zinga helt vild efter at komme
væk. Hun rev og sled i snoren, og jeg kæmpede med at
få hende i ro. Jeg var faktisk
ret irriteret på hende. Hun så
selvfølgelig, at gråanden var
løbet væk fra os, da jeg havde
travlt med at kaste mig til
jorden, og gemme mig for store
ﬂokke overﬂyvende gæs. Den
var åbenbart ikke helt død, da
Zinga aﬂeverede den. Med en
hurtig ordre om apport, ﬁk hun
sat efter den undslupne and
og hentede den straks tilbage
igen. Hun huskede nemlig, hvor
den var løbet hen. På vejen
hjem tænkte jeg på, hvor vigtigt samarbejdet mellem hund
og fører er. Hvad skulle jeg dog
have gjort uden hende…
Niels Hardy Henriksen
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Sæt X
i kalenderen
Jagtsæsonen er nu ovre og tiden til
at skærpe samarbejdet med din GDH
til næste jagtsæson og måske ﬁnde
konkurrencegenet frem står nu for
døren. Måske har du bare lyst til at
træne din GDH sammen med andre
GDH’er og lade den udfolde sine
egenskaber, så er det heldigt der er
mange muligheder i løbet af foråret:

Aktivitetsområde Fyn
Klubbens Generalforsamling:
25. april, i Nyborg. –se indkaldelse
andet sted i bladet
SJD udstilling I Vissenbjerg
Søndag d. 16.juni
Der er ﬂere aktiviteter i støbeskeen.
Hold øje med klubbens medier eller
kontakt Kenth Lange på mail: kenthlange@gmail.com

Aktivitetsområde Syd- og
Sønderjylland
Klubmøde ved Rødekro
Lørdag d. 22. februar 2020 kl. 10-13
Tema: „Forebyggelse og behandling af skader på din jagthund“ ved
Dyrlæge Gunvor Vibe
Mødested: JHS Jagthundesport.
Bedsted-Lø grusværker,
Stenagervej 11 A, 6230 Rødekro
Klubben har arrangeret et par klubmøder/foredragsaftenener rundt
omkring i det danske land. Lige for
tiden kører det med en dyrlæge, der
vil fortælle lidt om førstehjælp og
behandling af småskader på vores
hunde, samt hvad vi kan gøre for at
forbygge dem. Sjælland og Vestjylland har afholdt deres som kan
læses lidt mere herom andet steds
i bladet.
Det vil være et arrangement med
en praktisk indgangsvinkel, derfor
medbringer vi tre hunde, der kan
pilles ved. Der vil selvfølgelig være
plads til spørgsmål undervejs. Efter
dyrlægens indlæg holder vi et uformelt klubmøde. Så har du spørgsmål, forslag eller andet til klubben’s
bestyrelse, skal du ikke holde dig
tilbage.
Klubben vil være vært ved lidt vådt
og tørt til ganen. Af hensyn til
indkøb beder vi dig om at melde til
på mobil/sms 21273315 til Lars S.
Sidste frist for tilmelding tirsdag d.
18. februar 2020
Alle er velkomne – jo ﬂere jo bedre.
Marktræning ved Tønder
Søndag den 15. marts kl 9.00ca.15.00
Mødested: Emmerskevej 6, Tønder
Alle er velkomne, og alle kan være
med uanset niveau. Der vil være
mulighed for at få din hund jagtlig
vurderet.
Max 12 hunde med fører.
Pris 100 kr. inc. morgenmad.
Tilmelding og betaling efter „først til
mølle“ til Lars S. tlf. 2127 3315 inden
8. marts 2020

Apporteringstræning ved Bramdrupdam:
Allan Thomsen og Iver Krogh vil
gerne arrangere noget apporteringstræning og grunddressur for både
nybegyndere og let øvede. De er
ikke uddannede instruktører, men
de er villige til at dele ud af deres
mangeårig erfaringer. De forventer,
at de deltagerne træner 3-10 min
dagligt derhjemme. Målsætningen er
at deltagerne vil kunne bestå en DJ
apporteringsprøve. Første træningsdag er mandag d. 30.marts kl 18.30
Sidste d. 1. juni. Det foregår over 10
mandage og koster 500 kr. pr hund,
det dækker over vildt, leje af terræner, forfriskninger samt afslutning.
Mødested: Nær motorvejsafkørslen
ved Bramdrupdam –nærmere info
ved tilmelding.
Tilmelding: Iver Krogh 40924454
mail: iverkrogh@gmail.com senest d.
23.marts
Familiedag ved Rødekro
Søndag den 16. august 2020
Mødested: JHS Jagthundesport.
Bedsted-Lø grusværker,
Stenagervej 11 A, 6230 Rødekro
Alle er velkomne – jo ﬂere jo bedre.
Der vil være forskellige aktiviteter
på dagen.
Dagen er inc. morgenmad og ringriderpølser til frokost. Drikkevarer skal
købes på stedet.
Pris 100 kr. pr. fører og 50 kr. pr.
ekstra gæst/ familiemedlem.
Tilmelding og betaling til Lars S. tlf.
2127 3315 inden 9. august 2020

Aktivitetsområde Midtjylland
Marktræning Daugbjerg/Mønsted:
Søndag d. 16. februar
Lørdag d. 29. februar
Marktræning Øster Velling:
Lørdag d. 21. marts
Lørdag d. 28. marts
Tilmelding: René Hansen mobil
60677776 eller mail rene@ahmhansen.dk

Søndag d. 16. februar
Mødested: d. 8. og 16. på Gunderslevholm,
Rejnstrupvej 9, 4250 Fuglebjerg
Marktræning Kirke Såby:
Lørdag d. 22. februar
Mødested: Kirke Såby, Thorsvej 25,
4060 Kirke Såby
Prisen er 75,00 kr. pr træning, som
går til morgenmad og terrænpleje
Tilmelding til Torben B. Hansen på
mail torbenbhansen@gmail.com
Marktræning Midtsjælland/Stevns:
Søndag d 8. marts
Søndag d. 15. marts
Søndag d. 22. marts
Søndag d. 16. august
Søndag d. 23. august
Søndag d. 30. august
Mødested: Midtsjælland/Stevns.
Mere info i ugen, når vi kender arealernes beskaffenhed.
Pris 50 kr pr gang. Tilmelding: Jesper
på tlf.20722277 eller mail: zp@
lightmail.dk
Husk madpakke og drikkevare –også
til din hund.
Apporteringskursus opstart:
Fra mandag d. 24. februar har klubben arrangeret et apporteringskursus med Lone Otto som instruktør.
Lone arbejder med belønninger og
positiv indlæring i kombination med
brugen af klikker i træningen. Der
arbejdes med baglænskædning.
Der oprettes et hold for begynderehvalpe unghunde, samt et hold for
let øvede hunde. Det foregår over 13
mandage i nærheden af Hedehusene. Kurset koster 1000 kr. pr hund.
Sidste tilmelding var d. 31/1-20 men
måske der stadig er ledige pladser.
Forhør mere ved Troels Djælund på
troelsdj@msn.com eller 27 52 55 70

Hvalpe- og unghundetræning ved
Stjernehund/Rikke Mathiasen
Rikke er hundeinstruktør og den lykkelige ejer af nu to GDH’er og tilbyder
løbende klikkertræning for små hold
på hegnet træningsplads. Sted: Hillerød. Tilmelding til Rikke: 40205659
eller mail: Stjernehund@outlook.dk
Klubbens Hovedprøve:
Søndag d. 5. april. Gunderslevholm i
Herlufmagle Sjælland –se yderligere
info andet steds i bladet
Familiedag i Skævinge:
Lørdag d. 8. august
Kom og få en rigtig god dag i
selskab med andre GDH’er og deres
mennesker. Prøv fx apportering af
kanin, ræv og duer, kaninslæb, et
schweiss-spor, en tur i vandhullet og
ringtræning … og få inspiration til
aktiviteter med din hund.
Alle er meget velkomne!
Sted: Agerskov, Præstehøjvej 6, Ll.
Lyngby, 3320 Skævinge.
Tid: kl. 9.30 til ca. kl. 15. Aktiviteterne starter ved ti-tiden.
Tilmelding: Tycho og Marianne på
24 20 35 12 eller tycho_hjorth@
adslhome.dk
Pris: 50 kr. per deltager med hund.
25 kr. per deltager uden hund. Børn
er gratis.
Vi har samling ved den sorte lade indenfor hvis det regner - kl. 9.30.
Her byder vi på en bid morgenmad.
Bagefter tager vi et storfamiliefoto
af alle to-og ﬁrbenede deltagere, og
så kaster vi os ellers ud i aktiviteterne sammen med vores hunde
frem til frokost.
Frokost og kaffe/te skal I selv have
med, og så sørger vi for en lækker
GDH-kage til kaffen. I kan købe øl
og vand.
Parkering sker på grus pladsen bag
ved gården.

Kaningård:
D. 29. februar/1.marts. –er ved at
lave en aftale i skrivende stund.
Mere info følger

Aktivitetsområde Nordjylland
Hvis der er nogen i Nordjylland, der
har lyst til at byde ind med nogle
arrangementer i klub regi –store som
små - hører vi meget gerne fra jer! Vi
hjælper også gerne til.

Aktivitetsområde Sjælland
Vi har ﬂere aktiviteter på plads, og
nogle er i støbeskeen. Og som altid:
Hvis I selv går med tanker om nogle
aktiviteter, I gerne vil byde ind med
eller godt kunne tænke jer, hører vi
meget gerne fra jer, så vi kan hjælpe
med at få det stablet på benene.
Se mere info om alle aktiviteter på
hjemmesiden under aktivitetskalenderen
Kom og vær med! Vi glæder os til at
se jer alle sammen i 2020!
Aktivitetsudvalget for Sjælland, Lolland/Falster, Møn og Bornholm
Marktræning Gunderslevholm:
Lørdag d. 8. februar

Hygge ved apporteringstræning i vand i klub-regi. Foto: Dorthe Møllvang Snabe.
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Langhårsklubbens hovedpr¯ve 2020

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, Bøllundvej 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

www.langhaarsklubben.dk

HUSK!
UT anlægsprøver 2020
Se fællesannonce andet sted
i bladet.
5-klub forårs vinderklasse
prøve ved Herning den 28.
marts.
Se fællesannonce andet sted
i bladet.
5-klub schweissprøve i Jylland
den 25. april og på Sjælland
den 3. maj
Se fællesannonce andet sted
i bladet.

Foto: Annette Laursen.

For at tilgodese dobbeltførere, afholdes Langhårsklubbens hovedprøve på følgende måde.
Lørdag den 21. marts, unghundeklasse og åben
klasse.
Søndag den 22. marts, Int. vinderklasse.
Mødested begge dage: Sivkrovej 39, Bedsted,
6240 Løgumkloster. Mødetid: 08.00
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade
9, 6500 Vojens, Tlf.: 29 26 39 85. E-mail: justm@
webspeed.dk .
Terrænleder: John Møller, Bjergvej 23, Bedsted,
6240 Løgumkloster, Tlf.: 24 26 04 56. E-mail:
kennelbjergvejens@gmail.com
Dommere lørdag: Ordf. Bjørn Hemme, resten af
dommerteamet er endnu ikke fastlagt.
Dommer søndag: Bjørn Hemme.

Har man ikke adgang til internettet, kan man
tilmelde ved prøvelederen og indbetale tilmeldingsgebyret på følgende konto nr.: Reg.nr.: 7915
Konto. nr.: 1016114, , eller Mobilpay: 29 26 39 85.
Husk at skrive hvem der har indbetalt!
Der kan tilmeldes i unghundeklasse, åben
klasse og int. vinderklasse. Pris kr. 350.
Pokaler kan medbringes på dagen efter aftale
med prøvelederen, ellers skal de være tilsendt
prøvelederen, senest 15. marts.
Der kan bestilles mad senest 15. marts hos Just
Mikkelsen Tlf: 29 26 39 85 .
Morgenmad 40 kr. (rundstykker, pålæg,
ost,marmelade)
Madpakke 55 kr.
Eftermiddagskaffe med kage 30 kr.
Alle tre måltider 125 kr.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen

Tilmelding og betaling af prøven via www.hundeweb.dk senest 15. marts.

Generalforsamling
Husk vores generalforsamling søndag den 16. februar 2020, kl. 13,00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592
Ejby.
Selve indkaldelsen har været sendt ud sammen med brev om kontingentopkrævning for 2020.
Indkaldelsen kan også ﬁndes på vores hjemmeside.
I er velkomne til at donere en gave til vores Amerikanske Lotteri.
Her er for eksempel 3 gode grunde til at du skal deltage. Kom og få en snak med nogle af Langhårsvennerne, kom og hør hvad der rører på sig i klubben og kom og gør din mening til kende.
Jeg kommer også – så på gensyn.
Mvh Ida

Foto: Flemming Østergaard.
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5-klub schweisspr¯ve i Nordsjælland
Der er ﬂere, der havde sagt,
at det kunne være en god ide
at afholde en schweissprøve
i efteråret. Som sagt så gjort
– Per Stouby (Vizsla) og Børge
Wæverstrøm (Tysk Langhår)
gik i gang med at ansøge om
areal, ﬁnde dommere mv, Dato
17. november 2019.
Man må sige, det var en succes. 33 hunde havde tilmeldt
sig. Kun ni hunde kunne
komme med.
Alle fem hunde på 400
meter/3 timer blev præmieret og en af to hunde på 400
meter/20 timer blev præmieret
med en 1 præmie. Der var to,
der havde tilmeldt sig til 1000
meter/20 timer, her ﬁk den ene
en 2. præmie. Tillykke med alle
præmieringerne.
Jeg ﬁk en af deltagerne til
at skrive om sin oplevelse på
dagen. Den kommer her:
Charletan´s Joker og jeg har
været på vores første Schweissprøve.
I super godt vejr møder vi
dejlige kendte og nye ansigter i
skoven omkring Hillerød.
Sommerfuglene var ikke gået
i vinterhi, da det hele jo er nyt
og vi var spændt på, hvordan
sådan en prøve afholdes.
Men med alle de søde mennesker, så ﬁk vi svar på de
spørgsmål, der var.
Så var der lodtrækning om
rækkefølgen, vi trak spor nr. 1,
så det var bare med at komme
i gang.
Joker, var så tændt, at det ikke
kunne gå stærkt nok med at
komme hen til sporet.
Vi ﬁk anvist anskudtstedet,
og så skulle vi bare følge sporet
op ad bakken.
Det var et godt og varieret ter-

Dommere og alle deltagerne, undtagen en, foto Ida Thyssen.

ræn, så med næsen i sporet gik
det hurtigt igennem skoven.
Da vi nærmede os en vej, ﬁk vi
lige hilst på nogle hestevogne.
Men det er jo det dejlige med
en skov, at den bliver brugt af
mange og på mange forskellige
måder.
På den anden side af vejen,
ﬁk vi hurtig næsen i sporet og
fandt frem til dyret.
Vi ﬁk en god kritik og nogle
råd med på vejen.
Nu var det bare at vente på

resultatet, og høre hvordan det
var gået de andre, når de kom
tilbage, ellers bare en masse
hyggesnak.
Vi ﬁk en 1. præmie, blev så
glad og sendte tanker til dem,
der har trænet os. Uden dem
havde jeg ikke vidst, hvad jeg
skulle gøre. Nu skal vi så bare
træne til næste distance.
Tusind tak til dem der gør det
muligt at komme til sådan en
prøve, håber de bliver ved med
at gide gøre arbejdet.

Mange glade smil fra en super
god dag.
Joker og Marianne Haagen
Børge Wæverstrøm havde
foranlediget at alle hundene ﬁk
et kødben hver.
Næste schweissprøve i
samme skov er allerede arrangeret, det bliver den 3. maj
og tre dommere er allerede
inviteret. Se annonce andet
sted i bladet.
Mvh
Ida

Dommere, hjælpere og prøveleder, foto Ida Thyssen.

Året 2019 i tal sammenlignet med 2018
I 2019 blev der født fem kuld
hvalpe. Fire af kuldene var fra
en opdrætter med kennelnavn.
Det blev til 14 hanner og 14
tæver eller i alt 28 hvalpe. Der
blev brugt fem forskellige hanhunde, heraf var en hanhund
dansk.
I 2018 blev der født 41 hvalpe
på 6 kuld – 24 hanner og 17 tæver. Denne gang var der brugt
to danske hanner og ﬁre tyske

hanner.
Der blev importeret ﬁre hunde
– to hanner og to tæver. Alle
hundene var hentet i Tyskland,
og alle havde tyske forældre.
I 2018 blev der også importeret ﬁre hunde. Tre fra Tyskland
og en fra Holland.
I 2019 blev ni hunde HDfotograferet. Fem havde status
A, der var ingen hunde med
status B, der var en C-hund og

tre D-hunde.
I 2018 blev 18 hunde HDfotograferet. 14 havde status
A, en havde status B, to havde
status C og to havde status D.
I 2019 deltog 21 hunde på
udstilling. Der var hunde, der
nåede at være på udstilling en
gang, og en enkelt hund nåede
at være på udstilling 12 gange i
Danmark.
I 2018 deltog 22 hunde på
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udstilling.
I 2019 deltog 38 hunde på
brugsprøver i Danmark mod 49
hunde i 2018.
Der er 15 kennelnavne med
Tysk langhår. Der er kun 7 af
kennelerne, der har været
aktive inden for de sidste 10
år. Fire af kennelindehaverne
har aldrig lavet Tysk Langhårshvalpe.
Mvh Ida
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Formand:
Brian Visby Hansen. Tokeskovvej 4, Lindebjerg, 5560
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimaraner.dk.
Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Viborgvej 308, 7830 Vinderup,
Tlf. 29 44 00 69.
e-mail: kasserer@weimaraner.
dk.
Hvalpeanviser:
Hanne Bro Hansen, Børkop
Skovvej 116, 7080 Børkop.
Tlf. 28 26 01 75.
e-mail: hvalpeanviser@weimaraner.dk.

DWKs hovedpr¯ve 2020
Mail: bestyrelsesmedlem2@
weimaraner.dk
Der kan tilmeldes i unghunde-,
åben og vinderklasse.
Tilmelding og betaling skal ske
på hundeweb.dk senest søndag
d. 22. marts 2020.
Husk! Medbring stambog og
vaccinationspapir!

Foto:

Afholdes søndag den 29. marts
omkring Ribe i Jylland.
Som dommer er inviteret
Erling Pedersen og Ove Nissen
Nielsen.
Mødested: Jægergården, Skydebanevej 4, 6760 Ribe

Morgenmad fra kl. 8.00, parole
kl. 8.30 og afgang til terræn kl.
8.45.
Prøveleder: Bjarne Nürnberg,
Vedtoftevej 33, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 61 70 54 52 bedst
efter kl. 16.00.

Ordinær generalforsamling i DWK
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i
Dansk Weimaraner klub den 22. februar 2020
klokken 12:00 i Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

www.weimaraner.dk

Fra redakt¯ren
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 ﬁnder vi
ud af senere.

Der kan købes morgenmad á
40 kr. i klubhuset og madpakker á 60 kr. til at tage med i
marken, begge dele skal bestilles og betales hos prøvelederen
senest d. 22. marts. Samlet
afslutning med eftermiddagskaffe i klubhus til alle (Gratis).
Beløbet indsætte på konto
nr. 0910-3612066248, sammen
med navn og antal personer.

Dagsorden er som følger:
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af 2 stemmetællere
4 Formandens beretning fremlægges til godkendelse
5 Regnskabet fremlægges til godkendelse
6 Godkendelse af budget for indeværende år
7 Fastsættelse af kontingent for kommende år
8 Behandling af vedtægtsændringer
9 Behandling af indkomne forslag

10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
11 Valg af formand eller kasserer
12 Valg af 3 suppleanter
13 Valg af revisor
14 Valg af revisorsuppleant
15 Eventuelt
Der kan ikke vedtages forslag under eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være
formanden i hænde mindst 3 uger forinden.
Indkommende forslag samt forslag til vedtægtsændringer kan ses på foreningens hjemmeside 10 dage for generalforsamlingen.
Vel mødt – Bestyrelsen

Aktiviteter i dansk Weimaraner Klub mm.

Foto: Annette Laursen.
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15. februar 2020 – DWK kreds 2 Schweisshundetræning/intro ved Hadsund
22. februar 2020 – Foredrag med Billie Ruwald
om hundens lugtesans
22. februar 2020 – Generalforsamling i DWK,
Ejby hallerne
1. marts 2020 – DWK kreds 2 Schweisshundetræning ved Julsminde
6. marts 2020 – SJD Forårsmarkprøver i hhv.
Bramming, Ballum eller Simmersted
7. marts 2020 – SJD Forårsmarkprøver i hhv.
Ringsted, Haslev, Kliplev eller Thorsø
8. marts 2020 – SJD Forårsmarkprøver i hhv.
Videbæk eller Vallensbæk
13. marts 2020 – DWK kreds 2 Træning til unghundetest ved Hadsten/Aarhus
15. marts 2020 – DWK kreds 2 vildtælling Fyn
21. marts 2020 – DWK kreds 2 lokal markprøve
Vitten/Hadsten
Jagthunden nr. 1/2020

24. marts 2020 – SJD Vinderklasseprøve Herning
28. marts 2020 – Jagtbrugshunde.dk unghundetest ved Hjarnø
28. marts 2020 - 5 Klub Forårs vinderklasse
prøve ved Herning
29. marts 2020 – Jagtbrugshunde.dk unghundetest ved Fyn (Søndersø)
29. marts 2020 - DWK Hovedprøve ved Ribe
2. april 2020 – SJD Vinderklasseprøve Hobro
3. april 2020 – SJD Vinderklasseprøve Ribe
5. april 2020 – Jagtbrugshunde.dk unghundetest
ved Odder
10. april 2020 – SJD Forårsmarkprøver i hhv.
Bornholm eller Skive

DANSK WEIMARANER KLUB

Hundens lugtesans
Foredrag med Bille Ruwald
lørdag den 22. februar klokken
10:00 i Ejby hallerne (før generalforsamlingen)
Dyrlæge Bille Ruwald kommer
og “tager os alle ud af stenalderen”, som han selv formulerede det. Det er især med
hensyn til skader i hjernens
lugtekolbe, hvis man anvender
vold mod hunden. Lugtesansen
kan så lammes fra minutter til
uger.
Endvidere vil i samme spor
fortælles om opbygningen af

hundens næse, hvorfor næsen
lige ser ud, som den gør, og
hvorfor en hund pludselig kan
gå helt forbi et emne, den ellers
altid kan ﬁnde.
Duftforstærkere, duftfælder
og i hele taget næsens funktion
vil blive belyst.
Dyrlæge Bille Ruwald er uddannet som dyrlæge i 1978 fra den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og har siden den tid overvejende beskæftiget sig med
hunde, især den arbejdende

hund som jagthunde, politi- og
toldhunde.
Bille er dansk, norsk og tysk
autoriseret dyrlæge og er
dyrlæge for det tyske Polizei
Schleswig-Holstein.
Han er kontraktansat i
Rigspolitiet, Midt-og Vestsjællands politi, Sydsjællands- og
Lollandsfalsters politi, Sydøstjyllands politi og Oslo politi (i
Norge)., og dyrlæge på politiets
hundeskole i Farum.
Han er fast skribent på “Politihunden” i Danmark, “Politi-

hunden” i Norge og “Polithunden” i Sverige.
Bille Ruwald underviser politi i
både Danmark, Norge og Tyskland. Bille Ruwald har skrevet
ﬂere bøger og på det sidste
været medforfatter til en norsk
lærebog for det norske politi
omkring den norske politihund.
Bille Ruwald var i forsvaret i
22 år, hvor han sluttede som
major og 10 år som dyrlæge for
slædepatruljen SIRIUS.

Fire Hunting Grey Stars til marktræning i Aalestrup
I august måned afholdt Bjarne Søensen og Co. marktræning hen over
tre weekender omkring Aalestrup,
hvor vi bl.a. havde mulighed for at
gå i roer, og det var en chance, vi ikke
ville lade os gå forbi. De tre søskende
Maximilian II af Bayern med Angelika
Kargo, Knud den Store med Thomas
Hartvig Elgaard, HRH Prince Henry –
kaldet Harry med Jette Veggerby og
Jack Sparrow med Ole Hansen ﬁk alle
deres ilddåb i roer, og det var rigtig
god træning.
Der var et unghunde hold og et åben
klasse hold, og hver gang startede vi
ud på græs for at træne søg, fart og
stil, og for hver gang ﬁk hundene noget mere bredde på. Det blev sværer,
da vi kom i roerne, men Jack Sparrow
havde ﬂere stramme stand og satte
sig prompte ned efter rejsning.
To gange var vi dog ramt af meget
varme og nærmest ingen vind, og det

gjorde, at det var svært for hundene
at nagle fuglene, men sidste gang
opnåede Max to fuglesitutationer og
Harry ﬁk også fundet to fugle. Knud
arbejdede hårdt og havde et super
godt søg. Han gik ﬂere gange tilbage
i terrænet, men fuglene løb og med
den manglende erfaring kunne han
ikke nagle dem. Han opnåede dog
stram stand.
Det var nogle rigtig hyggelige
træningsdage,. Træningen var god,
terræner super og der var en dejlig
blanding af kleiner münsterländer,
vizsla, gammel dansk hønsehund,
drente patrijshond, engelsk setter og
weimaraner. Tak til Bjarne og Co. for
god træning og masser af gode råd.
Bjarne sluttede hver gang af med –
Lydighed kan I ikke træne for meget!
Jette Veggerby
RH Prince Henry – kaldet Harry i forgrunden og Maximilian II af
Bayern med Angelika Kargo Knud den Store med Thomas Hartvig
Elgaard. Foto: Jette Veggerby.

Max på schweisspr¯ve
Søndag den 4. august var
Angelika Kargo og Hunting Grey
Star Maximilian II af Bayern
på Dansk Schweisshundeforenings prøve i Dejbjerg Plantage, der er beliggende mellem
Skjern og Ringkøbing. Max er
opkaldt efter en tysk konge, da
hans ejer Angelika Kargo stammer fra Tyskland.
Max er Angelikas anden
weimaraner og før har hun haft
dobberman. Angelikas første
weimaraner var DKSCH Aica
Silver Hunters Anton opdrættet af Jannie Nielsen. Anton
er den første weimaraner i

Danmark, om opnåede at blive
Dansk Spor Champion, og han
var med til DM hele ﬁre gange
- sidste gang var han 11 år og
blev 4. vinder.
Max har derfor noget at leve
op til, men han bestod sin
første schweissprøve og ﬁk en
1. præmie i en alder af kun syv
måneder. Nu træner Angelika
og Max videre til 20 timer og
måske når de to at komme på
en sådan prøve i 2019.
Tillykke til Angelika og Max
med det ﬁne resultat fra en
stolt opdrætter.
Jette Veggerby

Angelika og Max på træning i Gludsted Plantage – Max venter på din belønning –
kyllingbryst. Foto: Jette Veggerby.
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Forårsmarkpr¯ve

Formand:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup.
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.
dk.
Kasserer:
Tina Schulze, Agerupvej 33,
Agerup, 4360 Kirke Eskilstrup. 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@webspeed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

Aktiviteter
UT anlægsprøver 2020
Se fællesannonce andet sted
i bladet.
5-klub forårs vinderklasse
prøve ved Herning den 28.
marts.
Se fællesannonce andet sted
i bladet.
5-klub schweissprøve i Jylland
den 25. april og på Sjælland
den 3. maj
Se fællesannonce andet sted
i bladet.

Foto: Jørn Bjerrum Hansen.

Dansk Vizsla Klubs forårsmarkprøve med international vinderklasse d. 21. marts
2020.
Mødested: Lars Bonnesen, Hammervej 27, 4700 Næstved.
Mødetid: kl. 8.30, der er morgenmad fra kl. 8.
Prøveleder: Per Stouby, Barsebæk 66, 4300 Holbæk, tlf. 2482 2624, e-mail:
pstouby@hotmail.com
Dommere: Kim Staal (ordf.) og Dan Hartvig Jacobsen.
Der kan tilmeldes i Unghundeklasse, Åben klasse og Vinderklasse (International
vinderprøve med mulighed for CACIT).
Der dømmes efter Fælles Markprøve Regler.

Foto: Sandra Stålberg.
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Tilmelding via DKKs Hundeweb.
Jagthunden nr. 1/2020

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, Hybenvej 34, 6740 Bramming. Tlf.:
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Redakt¯rens
hj¯rne

Dansk Breton Klubs hovedpr¯ve
Prøven afholdes på Sjælland
fredag den 3. april, lørdag den
4. april og søndag den 5. april.
Stamkvarter bliver Danhostel
Faxe vandrehjem, Østrevej 4.
4640 Faxe.
Fredag og lørdag afvikles
markprøve for ungdoms og
åben-klasser med afsluttende
matchning lørdag eftermiddag
for de hunde der har opnået
1.præmie fra fredagens og
lørdagens afprøvninger. Søndag
afvikles der vinderklasse.
Der afholdes generalforsamling fredag aften. Denne
annonceres særskilt på hjemmesiden.
Følg med på hjemmesiden
hvor informationer om overnatning, spisning, program m.m.
vil blive lagt op. Tilmelding af
hunde gøres via Hundeweb.
Har man spørgsmål, er man
velkommen til at kontakte prøvelederen Claus Nielsen claus@
breton.dk eller tlf. 40 59 70 74

Foto: Flemming Østergaard.

Projekt hvalp

I 2019 er det efter en god
indsats fra bl.a. klubbens
medlemsansvarlige, Benny
Kühlman, og ikke mindst
avlerne lykkedes at vende en
ellers kedelig udvikling i forhold til antallet af medlemmer
i DBK. I 2019 steg medlemstallet for første gang i over ti år
fra 413 i 2018 til 434 i 2019. De
godt 20 nye medlemmer skal
være så hjerteligt velkomne,
og jeg håber, at alle vil bidrage
til, at de nye hurtigt føler sig
godt tilpas i klubben.
Som ny i en klub kan der være
mange indtryk at forholde sig
til: Jargon, aktiviteter, andre
medlemmer – ofte lidt indforståede ting, som for en ny
kan virke forvirrende. For at vi
kan fastholde den nuværende
udvikling, må vi alle bidrage
til et godt klubliv, og i dette
nummer af bladet kan du læse
om de mange aktiviteter, som
klubben tilbyder.
Lasse Iversen Hansen
En glad hundeejer og Aston. Foto: Louise Schmidt.
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Der var tre step på vejen mod
at få min drøm opfyldt. Første
step var at få min far overtalt
til at lave et kuld hvalpe på
Mabelle. Jeg var allerede i 2017
overbevist om, at Mabelles
gener måtte gå videre i en lille
hvalp til mig.
Det handlede egentlig om, at
få min far til at tro, at hvalpe
var hans egen ide. En masse
stikpiller, snakken om at
lade Mabelles gode gener og
dejlige sind gå videre i hvalpe,
og tankerne om at kunne gå
med hunde sammen var vejen
mod overtalelse. Step to var at
ﬁnde den helt rette hanhund
til parringen, og hvordan gør
man det? Der er masser af
ﬁne hunde derude, men jeg
måtte spore mig ind på, hvad
det vigstige i en parring var for
mig. Vi lyttede til en masse
hjælpsomme mennesker og
råd, men i sidste ende, var det
vores egen mavefornemmelse
og intuition, vi måtte følge.
Valget endte efter et godt års
omtanke på Inouk De L’ardour.
Sidste step var at spørge Jens
Ole om lov til at bruge Inouk.
Til vores held og glæde mente
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han ligeledes, at de to kunne
levere et ﬂot kuld hvalpe sammen.
Hvalpene kom, og nu skulle
de rette hjem ﬁndes. To til
Sjælland, to til Nordnorge og to
som bliver i Jylland. Alle får de
absolut bedste hjem, og vi har
ro i kroppen. Men hvalpeeventyret stopper ikke der for mig,
jeg er nemlig så heldig at have
fået lille Aston med hjem. En
drøm der endelig blev opfyldt!
D. 11. oktober var første skridt

på vejen mod alle drømmene
med min lille nye stjerne.
Jeg fik min første hund, da
jeg var 10 år gammel, og jeg
deltog i træning på bedste vis
og havde hende jævnligt med
på jagt, hvor jeg drev stykkerne af sammen med resten
af hundefolket. Lige siden jeg
måtte sige farvel til hende, har
jeg ikke kunne vente på at få
min egen hund igen.
Denne gang er dog anderledes.

Jeg har fået ﬂere år på bagen,
fået mere viden omkring hunde
og ikke mindst, er der tændt en
masse små gnister til at opleve
en verden, jeg ikke før har
kendt til i hundesporten.
Jeg elsker arbejdet med hund,
og ikke mindst med hvalp. Glæden over at kunne følge Astons
udvikling fra hvalp til jagt- og
prøvehund er ubeskrivelig. Jeg
glæder mig til hver udfordring,
der kommer undervejs i den
udvikling. Hver udfordring vi

klarer styrker vores samarbejde
og ikke mindst glæden for
arbejdet med hund.
Udfordringerne starter fra
dag et med en hvalp, og selv
de mindste succeser styrker
tilliden og samarbejdslysten
for begge parter. Netop derfor
ser jeg også hver hvalpenykke,
og hver lille opdragelse som en
mulighed for at skabe et godt
grundlag for en spændende
fremtid med Aston.
Louise Schmidt

i, at den kræver tid, og at dens
spidskompetence, som jo
er standen, i mindre grad er
relevant pga. ændrede jagtformer. Hvis vi ikke vil ende som
Kodak eller Nokia, der overså
udviklingen inden for hhv.
digitale kameraer, hvor print
og ﬁlmruller blev overﬂødige,
og IPhones fremkomst, der
udraderede verdens dengang
ubestridt største mobiltelefonmærke, Nokia, der i dag kun er
en skygge af sig selv, så skal vi
nok begynde at nytænke vores
tilgang til jagten med stående
hunde.
Selvom jeg personligt er
meget optaget af markprøver
og hele universet omkring prøverne, så vil jeg mene at vi, for
at sikre en større udbredelse
af de stående jagthunde, skal
vække interessen hos jægerne
– de udgør ubetinget fremtidens klart største kundesegment.

kommer derfor ikke markant
ﬂere vilde agerhøns og vilde
fasaner, men derimod kan
der være ﬂere gode sneppeår
(milde og fugtige vindtre), godt
med råvildt og øgede muligheder for spændende ande-,
gåse- og kragejagt, hvor en god
apportør er meget værdsat.
Jeg tror derfor på, at en
knaldgod all round stående
jagthund, der har ﬂere anvendelsesmuligheder er vejen frem
– men med søget, standen
og efterskudsarbejdet, som
bærende elementer.
Vores hunde er kendetegnet
ved, at de generelt er super
gode jagthunde, og at de grundet deres størrelse appellerer
til de hundeejere, der ønsker en
hund, der ikke fylder for meget
i hjemmet og i bilen. At de dertil har en fantastisk energi på
jagten, er et stort plus idet en
veltrænet breton kan holde til
selv de mest krævende jagter.
Jeg er optaget af, at klubben
skærper sit fokus på at nå ud
til ﬂere interesserede jægere. I
min optik skal bestyrelsen, og
dermed den kommende formand hurtigst muligt sætte en
sikker retning for Dansk Breton
Klub – og det skal for mig at
se være en retning, der peger
hen mod ﬂere medlemmer og
et større hvalpetillæg – og det
kommer kun, hvis vi har en
vare, som jægerne vil erhverve
sig.
Lasse Iversen Hansen.

Udvikling eller afvikling?

Stand for sneppe. Foto: Skovdyrkeren.

Et kig i statistikkerne over udviklingen i antallet af registrerede hvalpe samt antallet af
medlemmer i DBK gennem de
seneste ti år, taler sit eget lidt
dystre sprog.
I 2009 var der ifølge den
aﬂagte beretning på generalforsamlingen 623 medlemmer, og der var ifølge samme
beretning registreret 140
hvalpe i DKK stambogsregister.
Ti år senere er vi 433 medlemmer, og der er stambogsført 92
hvalpe. Samlet set et fald på
190 medlemmer og 38 hvalpe i
forhold til for ti år siden. Et kig
på de andre racer inden for de
stående hunde, viser samme
billede, dog med enkelte variationer i både negativ og positiv
retning.
Der er gennem årene skrevet
mange artikler om dette tema,
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og der er også sat mange aktiviteter i værk for at imødegå
ovenstående udvikling. Jeg
vil ikke påstå, at jeg har de
vises sten i forhold til at vende
udviklingen, men vil dog gå så
langt som til påstå, at vi ikke
kan fortsætte med at forlænge
vores breton-verden med
brædder… der skal noget mere
håndfast til, og dermed også
markant nyt til.
Den stående jagthund – herunder bretonen - er en hund,
der uanset, om vi vil det eller
ej, som kræver en stor indsats
i forhold til opdragelse og
stimulering. Når først dette er
på plads, har man til gengæld
en utrolig alsidig og anvendelig jagt- og familiehund. Jeg
tror, at det, som afholder den
moderne jæger fra at vælge
en stående hund, skal ﬁndes

En fremtidig strategi bør derfor
rettes mod jægerne således, at
vi i langt højere grad er synlige
med de stående hunde – og
dette tilfælde breton. Vores
hunde skal kunne udmærke
sig på en helt almindelig jagt,
det være sig mark, skrub, skov,
mose, andejagt og til tider også
som makker på bukkejagten
m.m. Hundene skal desuden
være prima familiehunde, der
er lette at opdrage og nemme
at have i huset.
Vi kan selvfølgelig godt gå
rundt og håbe på, at fordums
tider med små jordlodder, hvor
der var godt med småvildt
kommer tilbage, men realistisk
set, så går det nok bare endnu
mere i den anden retning. Der
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DANSK BRETON KLUB

Aktiviteter i DBK
2020

ringsprøve (A-prøve) samt Breton’s
B prøve d. 15/8 2020. Tilmelding
til Keld Sørensen: faestegaarden@
gmail.com / 2099 5422 om fredagen
inden træningerne er nødvendigt
pga. optøning af vildt, der afregnes
kun for vildt.
Apporteringsprøve lørdag d. 15.
august 2020 i Mou:
Annerkendt apporteringsprøve
(A-prøve) samt Breton’s B prøve pris
følger hundeweb.
Tilmelding og betaling via: www.
hundeweb.dk
Prøven starter kl. 9.00 og der kan
købes kaffe og brød til dagspris fra
kl. 8.00.

Foto: Kisser Borg Kjeldsen.

Årsplan for Breton i Nordjylland
Markprøvetræning
Lørdag 22. februar 2020 hos Jens
Hvass, Ørsøvej 62, 9330 Dronninglund. Tilmelding senest d. 15/2 til
Oluf: breton@stofanet.dk / 2878
6586 max 10 hunde
Søndag 23. februar 2020 i Mou,
mødested Dokkedal vej 46, 9280
Storvorde - Mou
Tilmelding senest 16/2 til Keld: faestegaarden@gmail.com / 2099 5422
Fælles for ovennævnte marktræninger er mødetid kl 9.00 husk nu at
tilmelde rettidigt pris kr. 50 pr. hund
Lokalprøve i det Nordjyske:
Søndag 1. marts - 2020 kl. 9.00 i
Mou, mødested Ny Høstmarkvej v/
Mou Skydebane,
Tilmelding ”først til mølle princip”
senest søndag d. 23/2 til Keld: faestegaarden@gmail.com / 2099 5422
pris 150 kr. pr hund
Husk Kongenshus hede 15. og 16.
februar tilmelding til Tilmelding skal
ske til:
Anne Elefsen Krog Kristensen Tlf.
2425 6879
Apporteringstræning i det Nordjyske:
Lørdag 1/8 – 2020 i Mou, mødested
Dokkedalsvej 46, 9280
Tilmelding til Keld: faestegaarden@
gmail.com / 2099 5422
Tilmelding skal ske senest 1 uge før
træningsdagen. Mødetid er klokken
10.00 Prisen er kr. 50 pr. hund. Der
skal minimum være 5 hunde tilmeldt
for at træningen gennemføres, husk
at sætte kryds i kalenderen allerede
nu 
Apporterings træning i Mou:
Kom og vær med i apporteringstræning hos Keld Sørensen hver mandag
fra d. 15/6 til d. 27/7 træningen er
målrettet til annerkendt apporte-

Udstilling søndag 16. august 2020,
ligeledes i Mou:
Anerkendt Certiﬁkat udstilling af
Breton
Tilmelding og betaling via: www.
hundeweb.dk
Udstilling starter kl. 10.00 og der kan
købes kaffe og brød til dagspris fra
kl. 9.00.
Kaldaskerfest lørdag eftermiddag og
aften d. 15. august i Jagtstuen hos
Kirsten & Keld:
Har I tid og lyst til en dejlig eftermiddag og aften så ligger Keld og Kirsten
igen i år Deres jagtstue til og har
givet os lov til at campere på græsset
bag laden. Hvorfor vi slet ikke skal
tænke på at køre hjem
Reserver allerede nu weekenden til
Apporteringsprøve/Årets Kaldaskerfest/Udstilling
Gå ikke glip af udnævnelsen af årets
Kaldasker. Den sorte bog får mindre
og mindre ledig plads på siderne.
Der er max er plads til 50 personer til
Kaldaskerfesten.
Så det er med at komme først til
truet når der åbnes for tilmeldingen
d 1/7 og IKKE før
tilmelding og betaling til Kaldaskerfesten hos Henrik Bonderup bonderup.breton@gmail.com betaling på
mobilpay 2210 4870 Pris pr coveret
135,-.
Marktræning lørdag d 22. og 29.
august 2020:
Det forlyder at terrænet står på roer
Møde i det nordjyske oplyses ved
tilmelding – Tilmelding senest d. 8/8
til Oluf: breton@stofanet.dk / 2878
6586

Årsplan for Fakkeløjte
Fakkeløjtefest 20.juni
Indbydelse bliver udsendt senere.
Apporteringsprøve
8. august. Den Fynske apporteringsprøve
Se Dansk Breton Klubs Hjemmeside
Marktræning:
15. februar Marktræning Bogense
Kl. 9
Benny Kuhlmann - 2990 7271. 1 hold
– Fortrinsvis nye hundefører.
Mødested oplyses ved tilmelding.
Vi starter med morgenmad. Husk
madpakke til frokost
Pris 50 kr.
23. februar Marktræning Bogense
Jagtforening Kl. 9
Kaj Rasmussen - 4011 2118. 1 hold
Mødested oplyses ved tilmelding.
Vi starter med morgenmad. Husk
madpakke til frokost
Pris 50 kr.
29. februar Marktræning Fredsted
Kl. 9
Winnie Larsen - 2516 8402. 1 hold –
Fortrinsvis nye hundefører.
Mødested oplyses ved tilmelding.
Vi starter med morgenmad. Husk
madpakke til frokost
Pris 50 kr.

Foto: Jan Larsen.

Apporteringstræning Fredsted
16. april, 30, april, 14 maj, 28 maj
(Pralefoto), 11 juni, 13 august
Mødetid: Kl. 18.30. Mødested: Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved
Tilmelding bretonsyd@e-mail.dk
27. august Marktræning
Mødetid: Kl. 18.30. Mødested: Fredstedvej 14, 6040 Egtved
Pris: 300 kr./hund for træningssæsonen i Fredsted
Apporteringstræning Bogense
25. juni, 2. juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli,
30 juli, 6 august
(åben for alle)
Mødetid: Kl. 18.30. Mødested: Smidstrupvej 17, Bogense.
Tilmelding Kaj Rasmussen – 4011
3118 eller Else 3028 3118
Pris 50 kr./hund pr. gang

Foto: Christina Bak.
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Foto: Flemming Østergaard.

Årsplan for Aktivitetsgruppe
Sjælland
Nu er det tid til at sætte kryds i
kalenderen.
Lydighedstræningen er allerede tæt
på at være overstået og mark- og
søgstræningen er tæt på.
Aktivitetsudvalget har lagt en masse
planer, så frem med kalenderen
og kuglepennen og få sat krydser
allerede nu.
• En dag med ro i opfløj og skud.
Claus Nielsen og Bent Larsen prøver
at lave en aftale, så vores hunde
(måske) bliver mere rolige i opﬂøj og
skuddet.
• Vi har også planer om en medlemsaften, emnet er ikke på plads,
så hvis der er nogen, der har gode
ideer, så kom med dem.
• Apporteringstræningen starter
mandag d. 11 maj i Køge-Herfølge.
Undervisere bliver Claus Rasmussen,
Bent Bonde og en reserve er klar, hvis
der bliver brug for det.
• Apporteringstræningen starter i
Hillerød tirsdag d. 12 maj. Undervisere bliver Palle, Bent, også her er
reserve klar hvis der bliver brug for
det.
• Racedyst udtagelsen bliver 15 juni
i Køge-Herfølge
• Vi håber at kunne få puttet noget
ringtræning ind i programmet inden
Vissenbjerg udstillingen.
• Familieweekend d. 20 & 21 juni.
Nu har vi prøvet med en familiedag
et par gange, og håber at tiltaget
med en hel weekend bliver vel
modtaget.
Vi starter med en anerkendt udstilling lørdag, hvor vi også holder vores
årlige fest.
Søndag fortsætter med apportering.
Udover alt det alvorlige, håber vi at
få lagt en masse sjov for hele familien ind i programmet.
Ligesom vi planlægger at lave noget
intro til vores udvidede apportering.
• I efteråret håber vi at der bliver
marktræning på Oremanns Gaard.
Som I kan se er der mange aktiviteter i støbeskeen, og vi vil stadig
gerne have input fra jer alle.
Vi holder møde i aktivitets udvalget
igen i april måned.
På udvalgets vegne
Merete
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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:
Alex Nissen, Blangstrupvej 12,
5610 Assens. Tlf. 40 43 48 50
e-mail: alexnissen@c.dk

www.pointerklub.dk

Ny klubredakt¯r
Bent Olsen har ønsket efter
en lang årrække overdrage
redaktionsarbejdet, som nu
bliver Alex Nissen så stof til
Jagthunden fremover skal
sendes til alexnissen@c.dk og
er der stof der både skal på
hjemmesiden og i jagthunden
videresender jeg gerne blot,
der gives besked om dette til
hjemmesiden.
Nye deadlines for indsendelses af stof til Jagthunden for
2020 er:
1. marts (udkommer i maj uge
17)
28. april (udkommer i juli uge
26)
1. juli (udkommer i august 34)
1. september (udkommer i
oktober 43)
30. oktober (udkommer i
december 51)
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Dansk Pointer Klubs hovedpr¯ve
Dansk Pointer Klub afholder
hovedprøve den 3. 4. og 5. april
2020. Prøven afvikles med udgangspunkt fra Hotel Strandparken i Holbæk.
Alle dage er der opråb på
standkvarteret klokken 08:00.
Programmet er som følger
Fredag den 3.april afholdes
unghunde- og åben klasse. Alle
engelske racer kan starte og
er meget velkomne. Klokken
18:00 serveres dagens ret på
standkvarteret. Klokken 20:00
afholdes klubbens ordinære
generalforsamling på standkvarteret.
Lørdag den 4. april afholdes
unghunde- og åben klasse,
hvor alle engelske racer kan
starte og er meget velkomne.
Ligeledes afholdes klubbens
UKK for pointere. For deltagelse i UKK gælder regelsættet,
som kan ﬁndes på klubbens
hjemmeside. Klokken ca.16:00
afholdes matchning for alle
pointere med 1. præmie i UK og
ÅK under de to første prøvedage. Klokken 19:00 afholdes
klubbens festmiddag på standkvarteret, hvor vi håber mange
vil deltage.
Søndag den 5. april afvikles
unghunde- og åben klasse,
hvor alle engelske racer kan
starte og er velkomne. Desuden
afvikles klubbens internatio

nale vinderklasse for pointere,
hvor der er mulighed for at
opnå CACIT.
Tilmelding af hunde til prøven,
skal ske via hundeweb. Sidste
tilmeldingsfrist er tirsdag den
17. marts 2020.
Bestilling af forplejning skal
ske via blanket, som er at ﬁnde
hjemmesiden. Denne skal
sammen med betalingen være
Anny Diederichsen i hænde
senest tirsdag den 17. marts
Bestilling af værelser til
overnatning på standkvarteret
Hotel Strandparken, skal ske

direkte til Hotel Strandparken –
telefon: 59 43 06 16.
Vi håber, at rigtig mange
vil møde op på prøven, hvor
alle engelske racer er meget
velkomne til at deltage i unghunde og åben klasse alle tre
dage.
Er der spørgsmål til forplejning bedes man kontakte Anny
Diederichsen på mail stenmarken@email.dk
Spørgsmål til tilmelding bedes
rettet til Steffen Olesen: don_
olesen@hotmail.com tlf: 91 89
42 71 Vi glæder os til at se jer
alle til årets hovedprøve.
De bedste hilsner Dansk Pointer Klubs bestyrelse.

Så er der morgensamling. Foto: Bent Olsen.

Generalforsamling

Tuxedo og Anne B. Hansen. Privat foto: Anne B. Hansen.

Nordisk eksteri¯rchampion
Ved Adger Fuglehundklubs udstilling i Kristiansand blev Boelsgaard’s A Tuxedo Bedst i racen
og dermed Nordisk eksteriørchampion. Hvis
man påtænker at skulle stille på udstilling i
Norge med sin stående hund kan udstillingen i
Kristiansand anbefales. Den er godt organiseret
og nem at komme til med færge fra Danmark.
Jagthunden nr. 1/2020

Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling afholdes fredag den 3. april 2020 kl. 20.00
på hotel Strandgården Kalundborgvej 58 4300
Holbæk.
Dagsorden
1. Valg af 3 stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens for Dansk Pointer Klub virke i
2019.
4. Fremlæggelse af regnskabet for 2019.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På
valg
er Steffen A. Olesen
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
7. Valg af 2 regionsmedlemmer. På valg er Jeff
Nielsen og Svend Buchhave.
8. Valg af 2 revisorer. På valg er Jens Have og Jens
Foldager.
9. Forslag fra medlemmer, der skal behandles
på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 1. februar.
10. Eventuelt.

DANSK POINTER KLUB

25-års jubilæum

Årets træningsdag den sidste
lørdag i februar måned på
Djursland, er ikke en helt
almindelig træningsdag. Det er
en hård konkurrencedag blandt
de deltagende unghunde. Der
kæmpes om den prestigefulde
skydestok, der blev udsat, som
en vandrepræmie til dagens
bedste emne blandt de deltagende unghunde. Første gang
sidste lørdag i februar1995.
Den gang var der en gruppe
af pointerfrolk på Djursland
med Børge Sommer i spidsen
sammen med Lissi, Ove og Marianne, der syntes, det kunne
være sjovt at lave en sådan
skydestok. Alle Djurslændere
med riffeltilladelse brugte, og
gør det stadigt, sådan en stok,
for ellers har de svært ved at
ramme sommerbukken.
Skydestokken blev højtideligt
overdraget til Dansk Pointer
Klubs daværende formand
Christian Johansen. I proportionerne stod der, at stokken skal
uddeles til bedste unge emne
på træningsdag den sidste lør-

Børge Sommer med den berømte og eftertragtede skydestok.
Privat foto: Børge Sommer.

dag i februar på Djursland. Hvis
denne træningsdag ikke bliver
afholdt mere, overgår stokken
til klubbens frie disposition.
I det første år deltog ca. 40
hunde både unghunde og
åbenklasse hunde. Men efterhånden som de nye regioner
annoncerede med træningsdag
faldt antallet betydelig, men
nu er det et stabilt antal hvert
år.
Det første år, hvor Peter Gude
bedømte hundene, blev skydestokken overdraget til Maj
e&f. Ove Kronholm. I kan se et
billede af Maj på forsiden på
bogen Pointeren af Fin Møller
Jørgensen.
I starten blev hundeførerne
trakteret med varm suppe af
Lissi og Marianne.
I 2019 blev Børge Sommers
unghund Skarprøets Rapp
vinder af Skydestokken.
Sluttelig skal lige gøres
opmærksom på, at suppen er
skiftet ud med kager bagt af
Marianne og Martin Mortensen.
B.O.

Vinter- og forårstræning
Forårstræning i Region 1
Forårstræning afholdes
søndag den 23. februar 2020.
Mødested og tid: Borupgård,
Trudslevvej 58 9480 Løkken kl.
09.30 Husk madpakke. Tilmelding: 20300003 eller 61603734
Venlig hilsen Jes Krag
Forårs Træning v/Skive
Søndag den 1. marts 2020
afholder Dansk Pointer Klubs
fælles forårs træning omkring
Skive. Alle engelske jagthunderacer er velkommen. Vi mødes
på P – Pladsen bag Højslev
Kro, ved Højslev Station, 7840
Højslev. Kl. 9.00. Medbring
madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til: Erik Aarø. Mobil: 20 41 09 30. Eller på Mail:
erik.aaroe@privat.dk
Forårstræning på Djursland
Lørdag den 29. februar 2020
kl 900 afholder Dansk Pointer
Klub fællestræning for alle
Engelske racer. Medbring madpakke og drikkevarer.
Mødested P pladsen nær
skydecentret på Ørsted kærvej.
8950 Ørsted. Husk kampen om
skydestokken for de unge Pointere, det er på dagen for 25 års

jubilæum for både skydestok
og forårstræning.
Mød op Store og Små og lad
os nyde en dejlig dag sammen.
Tilmelding til Børge på tlf.
20786075
Forårs og vinter træning
Region III
Der afholdes træning omkring
Sdr. Hygum og Harreby i Sønderjylland søndag den 16. febr.
og søndag den 23. febr. hvis
vejret tillader det.
Vi mødes hos Bent Olsen,
Grammingtoften 1, Sdr. Hygum,
6630 Rødding, kl. 09.30. tilmelding til Allan Diederichsen
på 22389984 eller Bent Olsen
21755857. Alle engelske racer er
velkommne.
Vintertræning Fyn
I lighed med tidligere år,
afholder ESK og DPK fælles
vintertræning for alle engelske
hunde.
Første gang søndag d. 16./2.
kl. 9.00 Mødested: Sødingevej
28 5750 Ringe
Anden gang lørdag d. 29./2. kl.
9.00 Mødested: Blangstrupvej
12 5610 Assens
Tilmelding til: Anders Var-

Foto: Kenneth Asmussen.

ming 40792617 Alex Nissen
40434850 Husk madpakke og
godt humør.
Vintertræning Sjælland.
Pointer klubbens vintertræning
2020 på Sjælland bliver igen
afholdt nøjagtig som den gode
tradition, det er blevet til. Lørdag d. 1. februar og lørdag d. 15.
februar 2019 kl. 10.00 hos Niels
Petersen, Højgårdsvej 61, 4683
Rønnede.
Vi starter med en kop kaffe, så
ingen skal vente i kulden.
Alle stående hunderacer er
velkomne hos Niels, de unge

Jagthunden nr. 1/2020

prioriteres højt.
Efter træning går vi ind i Niels’
“hundstuga” og spiser egen
medbragte mad i god varme, til
historier fra dagens oplevelser
og anden hundesnak.
Lørdag d. 8. februar kl. 10 er
der træning hos Tage Jessen,
Venslevleddet 4, Skibby. Her er
der bare plads til få Pointere,
især unge. Pris er 50,-kr. pr.
hund. Tilmelding til Niels på
mail: hyllede-grusveje@live.dk
De bedste hilsner/Sjællænderne/Niels, Tage, Lasse &
Peter.
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ENGELSK
SETTER KLUB
I DANMARK

Hovedpr¯ven 27.-29. marts 2020
Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej 102,
5300 Kerteminde. Derefter
matchning i vinderklassen og
til slut præmieoverrækkelse.
Al forplejning (madpakker, aftensmad fredag, og festmiddag
lørdag) bestilles hos prøvelederen på følgende mail: Mail:
andersvarming@hotmail.com,
og betales som følgende:
For udenlandsk betaling: Ibannr: DK8908280002391783.
Swiftcode: SWESDK22
For dansk betaling: Reg.
nr:0828. Konto.nr: 0002391783

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.

Sæt i gang. Foto: Kenneth Asmussen.

Referat

Program:
Fredag d. 27./3. Kl. 8.00 Kvalitetsklasse ungdoms og åben
klasse
Kl. 18.00 aftensmad Vissenbjerg Storkro Menu: Stegt
ﬂæsk og persillesovs
Kl. 20.00 Generalforsamling
Vissenbjerg Storkro

Ca. kl. 16.00 Matchning i UK
og ÅK af alle prøvens hunde
med 1.præmie.
Kl. 19.00 festmiddag Vissenbjerg Storkro.
Menu: Andesalat med tranebær, selleri og ristede nødder.
Kalveﬁlet med sauce demi
glace, forårsløg, urtetimbale,
ristede skovsvampe og krydderurtekartoﬂer. Panna cotta
med kaffe, whisky og karamel.
Kaffe/te
Derefter dans til Busy Feet (8
mands orkester) til kl. 01.00.

Referat fra klubbens seneste
bestyrelsesmøde d. 7. november hos Anders Varming kan
læses på ESKs hjemmeside:
Om ESK – Info fra bestyrelsen.

Lørdag d. 28./3. kl. 8.00
Kvalitetsklasse ungdoms og
åben klasse, samt første heat i
vinderklassen.

Søndag d. 29./3. kl. 8.00 kvalitetsklasse, UKK samt vinderklassens 2. heat.
Ca. kl. 13.00 frokost på

Klubredaktører:
Tina og Arne Larsen,
Skjoldenæsvej 272
4330 Hvalsø. Tlf. 20 82 22 57.
e-mail: arnelarsen@mail.dk

www.engelsksetterklub.dk

80 år
Den 13, Januar 2020 fyldte
Egon Dynesen 80 år.
Se nærmere omtale på klubbens hjemmeside: Medlem fødselsdage.

Foto: Kenneth Asmussen.
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Engelsk setter klubs hovedprøve afholdes i dagene 27.-29
marts med Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg som standkvarter.

Værelser inkl. morgenmad bestilles direkte hos Vissenbjerg
Storkro tlf.nr: +45 64473880.
Mail: info@vissenbjergstorkro.
dk
Priser:
Aftensmad fredag: En ret
125,00 kr.
Festmiddag: Tre retter + kaffe
eller te 395,00 kr.
Madpakker: 70,00 kr.
Al bestilling betales straks i
forbindelse med bestilling. (Ingen betaling = ingen bestilling).
Seneste bestilling af værelser
og forplejning d. 18./3.
Mvh. og vel mødt.
Anders Varming

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Fredag d. 27.3.19 på Vissenbjerg
Storkro kl. 20.00. Søndersøvej
30, 5492 Vissenbjerg
Dagsorden for den ordinære
generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om
klubbens virksomhed i det
forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab
for det forløbne år, forsynet
med forretningsudvalgets
underskrift samt revisionens
påtegning til generalforsam
lingens godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anders
Varming (ønsker genvalg)
Peer Clausen (ønsker genvalg).
5. Valg af bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor.
7. Valg af revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne
forslag.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse
på generalforsamlingen, om
vi skal bibeholde ESKs klub-
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weekend, sideløbende med
den vi har fælles med de andre
specialklubber.
Forslag fra medlemmer til
behandling på generalforsamlingen skal være meddelt
bestyrelsen skriftligt senest 1.
februar forud for generalforsamlingens afholdelse.

Foto: Kenneth Asmussen.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Lidt om at være sekretær
Som det allerførste vil jeg
gerne takke for den meget
varme modtagelse i ESK. Man
kan tydeligt mærke historiens
vingesus og alle de dejlige
traditioner, der er bygget op
igennem de sidste hundrede
år. Det er traditioner, vi skal
være stolte af, og som vi som
klub skal værne om med fokus
på fremtiden for vores hunde
og forsatte sammenhold som
klub. Jeg har aldrig oplevet ikke
at få hjælp til et hundespørgsmål, når man spørger om det.
Jeg har den holdning, at hvis
man skal have hjælp fra andre,
er det en god idé at give noget
igen. Med det afsæt, stillede
jeg mig til rådighed for opgaven
med at forny vores hjemmeside. Et spændende arbejde,
hvor det tidligere og det nye
skulle ﬂettes sammen i en
moderniseret udgave.
Tiden kom for vores jubilæum.
Jeg blev inviteret til at blive en
del af jubilæumsudvalget. Det
var et spændende arbejde, som
mundede ud i en ﬂot jubilæumsuge. Det efterfølgende år
blev jeg valgt ind i bestyrelsen
og ﬁk tildelt hvervet som
sekretær.
Poul Aagård Sørensen havde
lavet et kæmpe stykke arbejde
med utrolig ﬂid og præcision.

Det var noget af en opgave
at skulle overtage, men også
meget betryggende, da Poul
kunne overdrage posten med
styr på alle detaljer.
Der er nogle helt faste opgaver, som man skal varetage
som sekretær. Indkalde til
bestyrelsesmøde, skrive referater, oprette prøver, invitere
dommere og ansøge om Cacit
til vores vinderklasser mm.
I bestyrelsen har vi bestemt at
lave nyt præsentationsmateriale i forhold til at promovere
vores hunde og klub. Anders
Varming og jeg har fået ansvar
for at lave det nye materiale.
Spændende arbejde, som man
vil kunne se resultatet af på
messen for Jagt og Udeliv på
Fyn i 2020, men også ved andre
arrangementer i klubben.
Inden for de kommende
måneder står Hovedprøven for
døren. Det er nogle spændende
dage, hvor der forinden bliver
gjort et stort arbejde i forberedelserne, hvor alle detaljer
skal være på plads, og hvor det
hele gerne skulle klappe. Der er
mange erfaringer at trække på i
bestyrelsen og i klubben, så det
bliver helt sikkert nogle gode
og hyggelige dage.
Kenneth Asmussen

Engelsk Setter Klub I Danmark

www.Engelsksetterklub.dk

Vintertræning. Stand og sekundering. Foto: Flemming Østergaard.
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Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17,
Allindemagle Ø, 4100 Ringsted. 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

Lotterigevinster
Hovedprøvens lotteri er stærkt
medvirkende til klubbens
sunde økonomi. Vi er derfor
meget taknemmelige overfor
alle, der har mulighed for at
skænke gevinster.
Ønsker du at give en gevinst
af en eller anden art, så henvend dig hurtigt til Erik Lystrup
Nielsen tlf. 21645988.
Du vil straks blive skrevet på
gavelisten, som opdateres løbende på hjemmesiden: www.
dgsk.dk

Lodderne er ofte solgt allerede første
dag.
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DGSKs hovedpr¯ve 27. - 29. marts
DGSKs hovedprøve 2020 er
henlagt til Nordvestsjælland og
Sydsjælland, hvor en kreds af
dygtige terrænledere som sædvanligt har gjort en stor indsats
med at skaffe nogle gode
terræner. Prøveleder er DGSK’s
æresmedlem Bjarne Kleis.
Standkvarter: Idrætshøjskolen
Bosei, Evensølundvej 5, 4720
Præstø.
Hunde med tre eller ﬂere 1.
præmier i åben klasse kan deltage i kvalitetsklasse (ÅK).
I 2020 afvikles hele vinderklassen om søndagen, (Altså
IKKE over to dage).
Hvis der er pænt med hunde
til UKK afvikles denne samtidig
med søndagens vinderklasse.
Fredag, lørdag og søndag kan
der tilmeldes i UK og ÅK.
Unghunde, der har opnået
en 1. præmie i ungdomsklasse
siden hovedprøven i 2019 og
som tillige har været berettiget
til at stille i UK indeværende år
kan stilles i UKK.
Tilmelding til alle prøver på
www.hundeweb.dk senest
17.03.2020.
Alle engelske racer er særdeles
velkomne, alle dagene, til start
i UK & ÅK.
Vi håber meget, at mange også
har lyst at deltage i den mere
sociale del af arrangementet.
Hovedprøvens Program og
foreløbig tidsplan. Se altid opdateret plan på www.dgsk.dk.

Lørdag den 28. marts 2020
Morgenmad fra kl. 7.00
Opråb kl. 8.00 på standkvarteret. Bestilte frokostsandwich
udleveres på standkvarteret.
Denne dag kan tilmeldes i UK,
ÅK.
Matchning. Lørdag sidst på eftermiddagen, ca. kl. 16 matches
der om at ﬁnde prøvens bedste
UK og ÅK hund, blandt alle
hunde, der på prøven har opnået 1. præmie. Terrænlederne
kender mødestedet.
Lørdag aften afholdes festaften på standkvarteret med
tre retters festmenu, med
præmieoverrækkelser og det
traditionsrige lotteri, hvor der
som sædvanlig er rigtig gode
præmier at vinde.
Søndag den 29. marts 2020
Morgenmad fra kl. 7.00
Opråb kl. 8.00 på standkvarteret. Bestilte frokostsandwich
udleveres på standkvarteret.
Den Internationale Vinderklasse m. CACIT (kun
for Gordon Settere) afvikles
søndag med to hold og 2. heat,
samt matchning efter pausen.
Efteranmeldelse af hunde, der
har opnået en 1. ÅK fredag eller
lørdag, er naturligvis mere end
velkomne. Søndag kan der tillige tilmeldes i UK/ÅK (efteranmeldelser modtages lørdag).
Fra morgenstunden afvikles
UKK konkurrencen, sideløbende med vinderklassen. (I
tilfælde af få tilmeldinger forbeholder prøveledelsen sig ret
til at ændre afprøvningen til før
vinderklassen eller lignende)

Dommere på hovedprøven.
Følgende er inviteret som dommere på hovedprøven: Joakim
Skovgaard Larsen, Flemming
Sørensen, Søren Stenhøj Jørgensen, Ulrik Stadelhofer mﬂ.
Forplejning og overnatning
Absolut seneste tilmelding til
forplejning og overnatning er
12.03.2020. Dette vil der ikke
blive dispenseret fra. Indsendelse af bestillingsskema med
overnatning og forplejning
skal ske til DGSK, på følgende
e-mail-adresse: dgsk@dgsk.dk,
(eller pr. post Asgeir Pall Juliusson, Øvej 17, 4100 Ringsted, telefon +45 22122252). Skemaet
ﬁndes på www.dgsk.dk
Alle værelser er dobbeltværelser med bad og toilet på gang.
Vi har 35 værelser på standkvarteret og et værelse koster
500 kr. pr. nat. Hunde må IKKE
medtages på værelset. Egne
drikkevarer må ikke nydes på
værelserne. Disse skal købes på
stedet.
Alle efterladenskaber fra
hunde skal fjernes. Det er
muligt at få plads til ﬁre
campingvogne ved Idrætshøjskolen. Al bestilling af overnatning (værelser/campingvogne)
håndteres efter først til mølle
princippet
Alle spørgsmål vedr. tilmeldinger af hunde eller forplejning,
samt betaling herfor, rettes
til Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej
17, 4100 Ringsted, asgeirpalljuliusson@gmail.com telefon
22122252.
Vel mødt / DGSK

Fredag den 27. marts 2020
Alle hold møder ude i terrænet. Frokostsandwich kan ikke
bestilles – så husk madpakken. Information om mødested og tid tilsendes få dage
før prøven. Denne dag kan
tilmeldes i UK og ÅK – fællesspisning (aftenbuffet) kl. 18.30
og generalforsamling kl. 20.00
på standkvarteret. Ønsker
man kaffe og kage skal dette
bestilles forlods på bestillingsskemaet.
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent
rettidigt.
Vi håber på mange gode situationer til hovedprøven. Foto: Kenneth Asmussen.
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Generalforsamling 2020
Hermed indkaldes til Generalforsamling Fredag den 27. marts
2020 kl. 2000 – på Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, 4720
Præstø
Dagsorden (i henhold til vore vedtægter).
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2019
6. Forelæggelse af budget 2020
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse og suppleanter
a. På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll Júlíusson (Villig til genvalg)
Lauge Larsen (Villig til genvalg) og Robert Paulsen (Villig til
genvalg)

b. Suppleanter: For Jylland foreslås genvalg af Erik Lystrup.
For Fyn foreslås genvalg af Thomas Rosengaard Poulsen.
For Sjælland foreslås genvalg af Martin Larsen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. a. Bestyrelsen foreslår
genvalg af Michael Olsen og nyvalg af René Thomsen, samt
genvalg af Bent Simonsen, som suppleant.
10. Eventuelt
Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter.
Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen jvf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som ﬁndes på
http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter
Bemærk formandens beretning er udsendt sammen med årsbrevet, og vil ikke blive læst op på generalforsamlingen

Mere om forslag til vedtægtsændringer
Som annonceret i sidste nummer af Jagthunden vil DGSK’s
bestyrelse på den kommende
generalforsamling i marts
2020 fremlægge et forslag til
ændring af vedtægterne for
klubben. Da emnet er af største vigtighed, vil vi gerne nok
en gang gøre opmærksom på
forslaget. Alle informationer
om forslaget til de nye vedtægter står at læse på klubbens
hjemmeside. Arbejdet med
forslaget er udført i tæt samarbejde og i god kontakt med
DKK’s jurist.
Det vi ønsker at opnå med
ændringerne er i korte træk
følgende:
• Fjerne urafstemning pr. post

• Tillade tidssvarende kommunikation fra klubben til
medlemmerne fremfor
trykte medier og post
• Reducere bestyrelsen fra syv
til fem personer og samtidig
gøre det muligt at udnævne
kasserer udenfor bestyrelsen
§7-8
• Fritage for geograﬁske krav/
ønsker til bestyrelsesmedlemmernes bopæl
• Fjerne krav om geograﬁsk
placering for afholdelse af
generalforsamling
• Præcisering af hvorledes et
familiemedlem er deﬁneret
se §6 st.2
Vi beder alle vore medlemmer om at forberede sig bedst

muligt til generalforsamlingen
og være klar til at stemme om
forslaget, ved at gennemgå
forslaget på klubbens hjemmeside på adressen www.dgsk.dk
Såfremt disse vedtægtsændringer godkendes af den kommende generalforsamling med
2/3 dels ﬂertal, vil forslaget
blive sendt til urafstemning
som de nuværende vedtægter
foreskriver. Vedtages ændrin

§

gen i urafstemningen med
simpelt ﬂertal, vil forslaget
blive betragtet som godkendt,
og vil blive indført.
Er du i tvivl om noget, eller
har spørgsmål til enkelte dele
af eller til hele forslaget, vil vi
opfordre til, at du tager kontakt til et bestyrelsesmedlem
og spørger ind til forslaget.
God læselyst

§
§
§

Kontingent DGSK 2020
Kontingent oversigt for 2020:
A-medlemskab: Kr. 525.00.
Gælder for op til to medlemmer
af husstanden.
Udenlandske medlemmer
dækker selv omkostningerne
i forbindelse med betaling fra
udlandet.
Alle A-medlemmer modtager
seks numre årligt af bladet ”Jagthunden” samt DGSK’s Årbog; et
uundværligt opslagsværk trykt
i ﬁre farver. Årbogen uddeles
ved klubbens årlige hovedprøve,
eller overdrages personligt i det
omfang det er muligt. Forsendelse af årbog pr. post kan foregå
efter nærmere aftale. Omkostninger hertil dækkes fuldt ud af
modtager.
Ekstra husstandsmedlem: Kr.
100.00. Ekstra medlemmer af
husstanden (hjemmeboende)

B-medlemskab: Kr. 350.00.
Gælder for to medlemmer af husstanden, hvoraf den ene af disse,
forud for indmeldelse i DGSK er
indmeldt og fuldgyldigt medlem
i en af de andre specialklubber
under SJD.
Indbetaling af kontingent –
konto oplysninger:
Nordea Bank, Reg.nr. 2470 –
Konto nr. 5499 663 368.
IBAN: DK4620005499663368.
Swiftadresse: NDEADKKK.
MobilePay kan også anvendes på
nr.: 33237.
HUSK at skrive navn på alle
der betales medlemskab for på
bankindbetalingen – alternativt
kan navnene sendes på mail til
klubbens kasserer på: lauge.stiig.
larsen@gmail.com
Sidste frist for rettidig indbetaling er den 1.marts 2020.

Skovfugleprøver er en særlig oplevelse med en dejlig Gordon Setter. Foto: Birgit
Basballe.

DGSK afholder i to skovfuglepr¯ver
Den første afholdes på Læsø
den 5. april 2020 med Kent
Hvirring som prøveleder.
Den anden afholdes på
Sjælland ved Langebæk den
9. april med Bjarne Kleis som
prøveleder og Allan Nissen som
dommer.
Tilmelding til prøverne sker på
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www.hundeweb.dk
Der er mulighed for at få
vejledning i skovfuglejagt, og
eventuelt aftale en træningstur, ved at kontakte en af
klubbens mest erfarne sneppejægere æresmedlem Kristian
Thomsen fra Jerup i Nordjylland
på telefon 9848 3502.
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Årets hunde 2019 i Dansk Gordon Setter Klub
DGSK’s bestyrelse ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig tillykke med de ﬂotte resultater. Vi ved, at der ligger stor ﬂid og
ihærdighed bag udnævnelserne.
Årets Unge Gordon Setter 2019
MARKPR Sydåens U. Maika
(MARKPR Åens Xcobar- DKJCH DKBRCH MARKPR Vinterdalens
Tillaaen). Tæve. Ejer & fører Jan Poulsen - Opdrætter Kennel Sydåens - 25 point.

Årets Udstillingshund 2019
MARKPR Nakkehagens TD Petra
( DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH MARKPR
Glavaris Dv Diezel – DKCH SECH MARKPR DKVECH Nakkehages
BD Tilde) Tæve. Ejer og fører Christian Elgård - Opdrætter Kennel
Nakkehage - 23 point.

Foto: Thomas Rosengaard Poulsen.

Årets Gordon Setter 2019
DKCH DKJCH MARKPR Åens Hr Whitefoot
(SECH DKCH NORDCH Glavaris Dv Ztorm - DKJCH DKBRCH
MARKPR Vinterdalens Tillaaen) Han. Ejer og fører Erik Petersen Opdrætter Kennel Åens, Norge - 119 point.
DGSK Tallerken 2019 – (Point optjent på markprøver
DKCH DKJCH MARKPR Åens Hr Whitefoot 82 points.
Stenmarkens Pointpokal 2019 – (Point optjent på markprøver)
DKCH DKJCH MARKPR Åens Hr Whitefoot 38 points.

Foto: Anne Eliasen.

DGSK’s Opdrætterpris 2019 - (Årets bedste resultater på alt opdrættet). Kennel Nakkehages - 56 point.

Foto: Erik Petersen.

Årets Vinderklassehund 2019
MARKPR Åens Prisca
(MARKPR Åens
Ofelia – DKCH DKJCH
MARKPR Åens Hr.
Whitefoot) Tæve.
Ejer og fører Henning
R. Rasmussen - Opdrætter Kennel Åens,
Norge - Point 40.

Foto: Asgeir P. Juliusson.
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Foto: Rikke Eliasen.
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Formand:
Gunner Jensen, Lyngvej 18,
8660 Skanderborg. Tlf. 51 32
40 35.
e-mail: gj.kirstinekjaer@
outlook.dk
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.redclub-denmark.com

Arkivfoto. DISK.

Kongenshus
DISK afholder træning på
Kongenshus Hede lørdag d.
22/2 og søndag d. 23/2 2020.
Vi mødes kl 09.30 på parkeringspladsen v/ Hotellet
begge dage.
Træning koster 70kr pr hund
pr dag.
Der vil være mulighed for at
købe varme pølser fra grillen
til frokost.
Tilmelding til Brian Krog på
tlf. 53831582 senest d. 20/22020
Vel mødt til nogle fantastiske dage på heden.

Hovedpr¯ve 2020
Årets hovedprøve afholdes d.
20-22. marts ved Horsens.
Prøveleder: Birte og Gunnar
Jensen Lyngvej 18, Hylke 8660
Skanderborg. Tlf. +45 51324035.
Mail: gj.kirstinekjaer@outlook.
dk gj@kirstinekjaer.dk.
Standkvarter: Bygholm landbrugsskole Hattingvej 49 8700
Horsens. Bemærk. Ingen hunde
på værelserne RESPEKTER
VENLIGST DETTE
Program
Fredag den 20. marts:
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Markprøve, åben –
ungdomsklasse med opråb og
afgang til terræn
Kl. 16.00 Certiﬁkatudstilling
Kl. 18.30 Fællesspisning
Kl. 20.00 DISK´s ordinære
generalforsamling
Lørdag den 21. marts:
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Markprøve åben –
ungdomsklasse med opråb og
afgang til terræn
Kl. 16.00 Matchning af ungdoms og åbenklasse, hunde
som har opnået 1. pr fredag og/
eller
lørdag
Matchning i UKK for unghunde,
der før eller på hovedprøven har
opnået 1. pr. UK.
Kl. 19.00 Festmiddag. Under
festmiddagen vil der være kritik
og præmieoverrækkelse, samt
uddeling af års pokaler.
Efter middagen offentliggøres
startrækkefølgen til vinderklassen.

Arkivfoto. DISK.

Søndag den 22. marts:
Husk ”check-ud” fra landbrugsskolen
Kl. 8.00 Morgenmad
Kl. 9.00 Opråb og afgang til
terræn, hvor der afvikles vinderklasse – åben og ungdomsklasse
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00. 2. heat vinderklassen.
Kl. ?? Afslutning og præmieoverrækkelse.
Inviterede dommere
Udstilling: Winni B Larsen
Markprøve: Anton Dahl, Poul
Aagaard, Robert Poulsen og
Svend Åge Vad (ordførende)
Ret til ændringer i programmet
forbeholdes
Tilmelding og betaling for
markprøve, foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og
der modtages en bekræftelse
på tilmeldingen.
Hvis hundeweb ikke kan
benyttes kan tilmelding og
betaling sende til prøvelederen,

bankkonto 1681 3230205573
eller Mobil Pay 36443. Seneste
anerkendte anmeldelsesblanket anvendes.
Der sendes ikke bekræftelse
på tilmelding eller betaling,
når denne tilmeldingsmåde
anvendes.
Husk at oplyse navn og
adresse, ved overførsel.
Gebyr for deltagelse i udstilling er. 1. hund kr. 400,00 2.
hund med samme ejer kr.
327,00 3.hund
med samme ejer kr. 275,00.
Markprøve, alle klasser kr.
350,00.
Blanket til bestilling af
overnatning og forplejning kan
hentes på DISK´s hjemmeside
og sendes til
prøvelederen senest d. 8. marts
2020.
Priser på værelser og fortæring
er at ﬁnde på tilmeldingsblanketten.
Vel mødt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
DISK bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling i forbindelse med hovedprøven fredag
d. 20. marts 2020 kl. 20.00.
Generalforsamlingen afholdes på standkvarteret Bygholm landbrugsskole, Hattingvej 49,
8700 Horsens.
På generalforsamlingen er der flg. Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 medlemmer til at underskrive protokollen
4. Valg af 2 stemmetællere
Jagthunden nr. 1/2020

5. Fremlæggelse af formandens beretning til
godkendelse
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og
suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Med Venlig Hilsen
DISK Bestyrelse
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Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør: Camilla Møgelhøj. Tlf. 27
21 63 49. e-mail: camilla@m-blik.dk.

RUBRIKANNONCER
Få 2 gratis besøg hos dyrlægen årligt
Meld din hund eller kat ind i vores sundhedsprogram AniPlan Basis og få alt dette for 119kr./md.

2 årlige besøg
hos dyrlægen

Vaccination

Fri kloklip

Intet
receptgebyr

Rabat
på foder

Gratis klientarrangementer

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

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

KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS & FASANER

Hærvejen 20, 7183 Randbøl
Tlf. 75883123 / 28304788
e-mail:kaeledyrskrematoriet@mail.dk

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

Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11,
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22.
eller på mail: resultatbog@gmail.com
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres
via netbank til konto: 7187 0001189453
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3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
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SPORTSMAN’S PRIDE HUNDEFODER

Kvalitet bag præstationer

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 (Genmodiﬁcere ingredienser).
Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige
tilsætningsstoffer 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.

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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